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„Teisė yra gėrio ir teisingumo menas.“
 

Pratarmė

Policijos istorija nėra labai plačiai tyrinėta, o tuo labiau Šiaulių policijos. 1993 
metais pasirodė pirmasis straipsnių rinkinys „Lemtingi posūkiai Lietuvos policijos 
istorijoje“. Č. Mančinskas 1998 metais parašė pirmąjį straipsnį „Milicijos reorganiza-
vimas į policiją Lietuvoje 1990–1991 m.“. „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-
nisterijos žinių“ 3 (5) numeryje buvo išspausdintas P. Biveinio straipsnis „Sovietinė 
milicija Lietuvoje“ ir Č. Mančinsko straipsnis „Lietuvos policija atkūrus nepriklau-
somybę“. 2001 metais pasirodė Z. Džavachišvilio knyga „Vilniaus OMON-as iki ir 
po viduržiemio“. 2004 metais buvo išleista Z. Džavachišvilio sudaryta knyga „Angelo 
sargo skrydis. Lietuvos policijos kronika. I dalis. 1988–1990“. Tais pačiais metais pa-
sirodė P. Liuberto ir Č. Mančinsko monografija „Lietuvos policija atkūrus nepriklau-
somybę (1990–1996)“. 2005 metais išėjo Z. Džavachišvilio sudaryta knyga „Angelo 
sargo skrydis. Lietuvos policijos kronika. 2 dalis. 1991–1992“. 2008 metais išleista 
kolektyvinė mokslo monografija „Lietuvos vidaus reikalų istorija“, kurioje buvo iš-
spausdintas A. Anušausko straipsnis „Represinė SSRS vidaus reikalų sistema Lietu-
voje“ ir V. Ulytės-Grigelevičienės straipsnis „Lietuvos vidaus reikalų sistema atkūrus 
nepriklausomybę: kronika.“ 2009 metais V. Usačiovo knygoje „Policijos institucijų 
sistema pasaulyje“ vienas skyrius skirtas Lietuvos policijai. Kiti leidiniai yra apie vals-
tybės sienos apsaugą, Lietuvos kelių policiją, Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarny-
bą, moksliniai straipsniai apie Lietuvos policijos akademiją, Transporto policiją, taip 
pat universitetų magistrų baigiamieji darbai policijos istorijos temomis. R. Jagminas, 
kurio konsultantas buvau aš, taip pat parašė apie Šiaulių policiją 1990–2000 m. ma-
gistro darbą.

Nemažai dokumentų, kaip nustatė Vidaus reikalų ministerija, pasibaigus dokumentų 
saugojimo laikotarpiui, buvo sunaikinti. Tai buvo daroma ne tik Vidaus reikalų ministe-
rijoje, Policijos departamente, bet ir policijos komisariatuose, todėl, rengdamas šį leidinį, 
naudojausi tuo, kas išliko, ir nemaža dalimi dokumentų, kuriuos pavyko pačiam išsaugoti, 
nes jau seniai domėjausi teisės istorija.

Ši knyga man buvo tam tikras iššūkis, nors idėja pateikti Lietuvos policijos istoriją 
žvelgiant iš komisariato pareigūno pozicijos buvo kilusi jau seniai. Tai paskatino suvoki-
mas, kad ne tik  Lietuvos, bet ir Šiaulių politikai, pareigūnai bei eiliniai žmonės prisidėjo 
kuriant nepriklausomos Lietuvos policiją. Šiauliai Lietuvos kontekste buvo policijos kū-
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rimo pradininkai ir jos veikos tobulintojai visą dešimtmetį. Visi aprašomi įvykiai man pa-
darė nepaprastą įspūdį ir kardinaliai paveikė mano savimonę. Tačiau amžininkai, įvykių 
dalyviai negali galutinai suvokti tikrosios įvykių reikšmės, kartais būna subjektyvūs, todėl 
objektyviausi vertinimai galimi neutralių, nedalyvavusių įvykių sūkuryje asmenų ir tik 
praėjus tam tikram laikui, bešališkai išanalizavus faktus bei juos įvertinus. Vis dėlto am-
žininkai, vengdami bet kokių asmeninių simpatijų ir antipatijų, turėtų fiksuoti istorinius 
faktus, įvykių dalyvių prisiminimus, kol jie neišnyko, ir pateikti dokumentais pagrįstus 
faktus. Rašydamas knygos „Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose (1990–2010)“ pirmą-
ją dalį, stengiausi būti objektyvus, nuoširdus ir atviras, tačiau, vertindamas įvykius per 
praėjusio laiko prizmę, ne visada galėjau išlikti objektyvus, todėl pasitelkiau dokumentų 
citatas, amžininkų prisiminimus ir istorinius, monografinius leidinius bei didžiąją dalį 
archyvinių dokumentų. Maksimaliai tiksliai užrašiau įvykių liudytojų prisiminimus, ku-
rie taip pat negali būti visiškai objektyvūs, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas ir savaip 
priima įvykius, kurie vyksta su juo ar jo akivaizdoje. Tačiau manau, kad tai nemažina šio 
leidinio informatyvumo ir istorinių faktų objektyvumo. Knygoje asmenų išsakytos min-
tys nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone. Manau, kad šis kūrinys istoriniu požiūriu 
yra prasmingas, todėl turi išliekamąją vertę, reikšmingas ne tik Šiaulių, bet ir visos Lietu-
vos policijos bendruomenei.   

Rašydamas Šiaulių policijos istoriją, susidūriau su tuo, kad istorinė medžiaga kaupia-
ma be sistemos, todėl kai kurios policijos tarnybos ir laikotarpiai nušviečiami epizodiškai. 
Padaliniai, kurie atsiliepė į raginimus kaupti istorinius dokumentus ir noriai bendradar-
biavo rašant knygą, aprašomi daug plačiau. 

Jūsų rankose – knygos apie Šiaulius ir policiją 1990–2010 metų laikotarpiu pirmoji 
dalis. Knyga parašyta pasinaudojus Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos centrinio valstybinio, Vidaus reikalų ministerijos 
ir Policijos departamento archyvais, savivaldybių dokumentais, straipsniais periodinėje 
spaudoje, įvairiomis knygomis ir monografijomis, muziejaus eksponatais, metraščiais, sta-
tistikos leidiniais, milicijos, policijos dokumentais ir duomenimis, Lietuvos virtualiojoje 
elektroninio paveldo sistemoje pateiktais dokumentais ir spauda, Vidaus reikalų ministe-
rijos, policijos ir kitų įstaigų interneto svetainėmis bei kita informacija iš viešosios erdvės. 
Panašaus pobūdžio knyga apie Šiaulių policiją anksčiau nebuvo išleista.  

2013 metais minimas Lietuvos sąjūdžio įkūrimo 25-metis, Šiaulių įkūrimo 777-me-
tis, taip pat Lietuvos policijos 95 metų jubiliejus, todėl simboliška prisiminti ir vieną iš 
valstybės struktūrų – policiją ir jos pareigūnus. Įvairiais Lietuvos valstybės gyvavimo lai-
kotarpiais milicijos ir policijos vaidmuo buvo nevienodas. Nuo ginkluoto partijos būrio... 
iki  vieno iš pagrindinių valdžios struktūros elementų.

Leidinio tikslas – supažindinti visuomenę su policijos istorija Šiaulių miesto ir Lie-
tuvos įvykių kontekste, užfiksuoti Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, 

Šiaulių policijos 1990–2010 metų struktūras ir ten dirbusių vadovų kaitą keičiantis po-
litinėms santvarkoms. Chronologiškai prisimenami svarbūs Šiauliams ir policijai įvykiai 
Lietuvoje. 

Pirmojoje knygos dalyje užfiksuoti svarbūs įvykiai Šiauliams ir policijai Lietuvoje iki 
1995 metų pabaigos. Tai trumpas ekskursas į istoriją iki 1990 metų kovo vienuolikto-
sios, Kovo 11-osios akto įtaka visuomeniniams ir politiniams įvykiams. Tai prisiminimai 
apie svetimą kariuomenę, blokadą, Šiaulių savivaldą, Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo 
draugiją, SSRS karo Afganistane įkaitus, Lietuvos policijos mokymo įstaigas, Lietuvos 
Respublikos policijos įstatymo priėmimo peripetijas, tragiškus 1991  metų sausio įvykius 
Lietuvoje, milicijos struktūrų reorganizavimą į policijos struktūras, Vidaus reikalų mi-
nisteriją, Šiaulių miesto vidaus reikalų skyrių, Policijos komisariatą, Vyriausiąjį policijos 
komisariatą, 1991–1992 metų ekonominę blokadą ir pučą. 

Antrojoje knygos dalyje planuojama užfiksuoti Šiaulių miesto policijos komisariato, 
Vyriausiojo policijos komisariato atskirų tarnybų istoriją, jų darbuotojus ir darbo pasieki-
mus bei ypatingesnius to meto įvykius.

2008 metais policijoje įvykdyta viena didžiausių reformų Lietuvoje – apskričių polici-
jos komisariatų reorganizavimas. Laikas nenumaldomai bėga ir užmaršties dulkės paden-
gia praėjusius įvykius bei žmones, todėl pirmosios dalies priede ateities kartoms  palieka-
mas Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui priklausančių padalinių sąrašas, 
pradedant Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybomis, Šiaulių miesto 
ir rajonų policijos komisariatų kolektyvų ir Šiaulių apskrities policijos vadovaujančiųjų 
darbuotojų nuotraukos su trumpais aprašymais, išdėstytos abėcėlės tvarka: pareigūno pa-
vardė, vardas, einamos pareigos, šeimos sudėtis, baigtos mokymosi įstaigos, per visą tarny-
bą eitos pareigos, paskatinimai, visuomeninė veikla, laisvalaikis, pomėgiai,  darbo, namų 
adresai ir post skriptum. 

Knygos priedo kitame sąraše abėcėlės tvarka išdėstytos knygoje paminėtų asmenų pa-
vardės ir puslapiai, kur apie juos rašoma.

Tokio darbo nebūčiau pajėgęs padaryti be būrio pagalbininkų, kurie prisidėjo rašant 
šią knygą, todėl nuoširdžiai dėkoju jiems (sąrašas pateiktas abėcėlės tvarka – aut. pastaba): 
Surenui Amerzianui, Arvydui Augui, Aldonai Baziulienei, Alfredui Beržinskui, Jūratei 
Bieliauskienei, Zenonui Budraičiui, Romualdui Bugiui, Agijai Burkauskienei, Rolandui 
Čepaičiui, Alfonsui Dauskurdžiui, Remigijui Dereškevičiui, Algirdui Dominauskui, 
Sergejui Dovidovskiui, Leonidui Dubinskiui, Liudui Eidintui, Linui Garbeniui, Sta-
siui Gelžiniui, Stasei Golubevai, Birutei Gulbinaitei, Arūnui Gumuliauskui, Robertui 
Jagminui, Gintautui Jakimavičiui, Vladui Janavičiui, Gražinai Jasinavičiūtei, Viktorui 
Jeremėjai, Elenai Jonušaitei, Lilijanai Katinaitei, Rafikui Kazarianui, Vaidui Kazlauskui, 
Petrui Keiniui, Janinai Keserauskienei, Komui Vidmantui, Simonai Križiūtei, Antanui 
Kvietkauskui, Egidijui Lapinskui, Vygantui Maskolenkai, Rimai Medišauskienei, Daivai 
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Meškauskienei, Algirdui Milašauskui, Česlavai Nekrašienei, Povilui Pastoraičiui, Daliui 
Petrauskui, Sauliui Petreikiui, Vytautui Pliuskui, Antanui Pniauskui, Ruslanui Popovui, 
Broniui Poškui, Stanislovui Praspaliauskui, Danai Pržialgauskienei, Adolfui Račkauskui, 
Rimui Rukšėnui, Vidmantui Skaburskui, Gyčiui Skripkauskui, Algimantui Songailai, Ri-
čardui Šiumberevičiui, Kornelijui Škielai, Rimvydui Šlekiui, Artūrui Šliavui, Eugenijui 
Takuševičiui, Vytautui Tamulioniui, Valentinui Tepliajevui, Aldividui Tručinskui, Vin-
cui Urbonavičiui, Dainorai Urbonienei, Janinai Urbonienei,  Antanui Urbonui, Antanui 
Vaidonavičiui,  Daivai Vainauskienei, Giedriui Vainauskui, Alitai Vaitekaitytei, Romasiui 
Vaitekūnui, Rasai Vaitiekienei, Juozui Vaitiekūnui, Alvydui Venskaičiui, Algirdui Zakra-
sui, Vytautui Zaksui, Kęstučiui Žemaičiui. 

Be iliustracijų ir fotografijų knyga būtų ne tokia įdomi, todėl dėkoju fotografui Ro-
mualdui Struogai už didžiąją dalį nuotraukų ir fotografams: Antanui Ališauskui, M. Ba-
ranausko dukrai Audronei Urbakavičienei, Jonui Česnavičiui, Ričardui Dailidei, Romu-
aldui Damuliui, Antanui Diliui, Alfredui Girdziušui, Albertui Griganavičiui, Vladimirui 
Gulevičiui, Aleksandrui Juozapaičiui,  Romui Jurgaičiui, Mindaugui Kulbiui, Rimantui 
Lazdynui, Pauliui Lileikiui, Algirdui Musneckiui, Andriui Petrulevičiui, Romualdui Po-
žerskiui, Viliui Puronui, Algirdui Sabaliauskui, Gediminui Svitojui, Vladui Ščiavinskui, 
Jonui Tamuliui, Virginijui Usinavičiui, taip pat Šiaulių „Aušros“ muziejui, Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos Pasienio muziejui už leidimą panaudoti jų nuotraukas nemoka-
mai. Taip pat panaudotos nuotraukos iš J. Baranauskaitės, A. Baziulienės, J. Bieliauskie-
nės, A. Daknio, A. Dominausko, L. Eidinto, P.  Keinio, J. Keserauskienės, V. Komo, A. 
Krištopaičio, V. Maskolenkos, P. Pastoraičio, B. Poškaus, A. Praspaliausko, V. Tepliajevo, 
A. Tručinsko, M. Vaitkutės, J. Vaitiekūno, mano paties asmeninių archyvų.  

Dėkoju už suteiktą pagalbą „Šiaulių krašto“ vyr. redaktoriui Vladui Verteliui, Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus vadovui Raimundui Balzai, darbuotojams Virginijai Šiukščienei, Bi-
rutei Lukošiūtei, Austrai Palapienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos 
Dokumentų saugojimo skyriaus vedėjai Nijolei Kasparavičienei, Šiaulių miesto savivaldy-
bės administracijos kalbos tvarkytojai Aušrinei Rinkevičienei, Šiaulių apskrities vyriau-
siajam policijos komisariatui, Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių 
miesto poskyriui, policijos darbuotojams, į kuriuos aš kreipiausi ir kurie maloniai man 
padėjo, taip pat savo šeimai ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo. 

Esu dėkingas Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Vi-
daus reikalų ministerijos ir Policijos departamento archyvų, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, 
Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojams,  suteikusiems galimybę 
nemokamai naudotis fondų medžiaga.  

Tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje ir Šiauliuose yra pirmasis, todėl tikiuosi Jūsų, skai-
tytojai, atlaidumo ir manau, kad apie pastebėtas klaidas ir trūkumus informuosite, suda-
rydami galimybę ateityje juos ištaisyti.  

Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato viršininko

Egidijaus Lapinsko žodis

Kiekviena valstybė turi savo istoriją. Kartu su valstybe savo raidos istoriją kuria ir 
valstybės institucijos. Viena jų yra policija, atsakinga už valstybės vidaus saugumą.

Apie policijos raidą nėra išleista daug knygų. Galiu pasidžiaugti, kad šiemet, kai 
policija mini savo įkūrimo 95-metį ir 23-iąsias atkūrimo metines, visuomenę pasiekė 
pirmoji būsimo ciklo apie Šiaulių policiją 1990–2010 metais knyga. Šis leidinys – tai 
galimybė pristatyti visuomenei Šiaulių policijos istoriją, jos atkūrimo ir raidos aplinkybes 
Lietuvos įvykių verpetuose.

Policijos misija – ginti ir saugoti žmonių teises bei laisves, užtikrinti viešąją tvarką 
ir visuomenės saugumą, užkardyti ir tirti nusikalstamas veikas. Tikiuosi, kad šis leidinys 
padės visuomenei geriau suprasti, kokia nelengva ir sudėtinga yra policininko profesija. 
Turbūt todėl nemažai dėmesio šioje knygoje skirta permainų laikotarpiu dirbusiems 
policijos pareigūnams. Per šį dvidešimtmetį policijoje buvo daug įvairių ieškojimų, 
reformų ir besikeičiančių struktūrų, tačiau pagrindinė vertybė – policijos pareigūnas – 
išliko.

Džiaugiuosi, kad šį leidinį parengė policijos pareigūnas, buvęs Šiaulių policijos 
vadovas Alfredas Vilbikas. Jis įvertino ir susistemino visą surinktą medžiagą bei parengė 
knygos rankraštį.

Dėkoju jam ir tiems policijos pareigūnams bei darbuotojams, kurie asmeniškai 
prisidėjo prie knygos išleidimo. Ypač noriu padėkoti Tarptautinės policijos asociacijos 
Šiaulių poskyriui, kuris organizavo šios knygos išleidimą.

Taigi turime įdomų leidinį ir, manau, kad jis sudomins buvusius, esamus policijos 
pareigūnus bei visuomenę ir jie įvertins šios knygos turinį bei naudą.
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I. LIETUVA IR ŠIAULIAI  
IKI 1990 METŲ  
KOVO 11-OSIOS

1. Nepriklausomybės atkūrimo priešaušris 

M. Gorbačiovo išrinkimas. 1985 metų balandžio mėnesį Tarybų Sąjungos komu-
nistų partijos (SSKP) Centro komiteto (CK) generaliniu sekretoriumi buvo išrinktas 
Michailas Gorbačiovas.1 1987 metų sausį SSKP CK plenume M. Gorbačiovas paskelbė 
pertvarkos politikos pradžią, prasidėjo viešumo, kooperatyvų ir kitų reformų metas. Tada 
M. Gorbačiovo pertvarka išjudino aktyviausius žmones, ėmė plėstis individuali privati 
ir kooperatinė veikla. Tačiau, pajutę lengvai paimamus pinigus, į ją masiškai plūstelėjo 
nusikaltėliai. Padidėjo nuosavybės grobimai, ėmė stiprėti šešėlinė ekonomika.2 

Mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Lietuvos laisvės lyga (LLL) 
1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo surengė mitingą, ku-
ris buvo skirtas Molotovo–Ribentropo pakto metinėms.3 Mitinge pasmerktas Molotovo–
Ribentropo paktas, po kurio Lietuvos ir kitos Baltijos valstybės buvo okupuotos bei 
aneksuotos, tai yra po slaptojo protokolo pasirašymo stalininė SSRS ir fašistinė Vokietija 
persidalijo Europą. Šis mitingas tapo didžiausiu lūžiu lietuvių politinėje sąmonėje ir atskai-
tos tašku kelyje į Lietuvos nepriklausomybę. Mitingą organizavo Vytautas Bogušis, Petras 
Cidzikas, Nijolė Sadūnaitė ir Antanas Terleckas.

Prieš šį renginį 1987 m. rugpjūčio 21 d. Jonas Petkevičius buvo iškviestas į Šiaulių miesto 
prokuratūrą ir įspėtas, kad nedalyvautų Vil-
niuje organizuojamame  renginyje, tačiau tai jo 
neišgąsdino ir jis dalyvavo. Tuometinė spauda 
šį renginį nušvietė šmeižikiškais straipsniais.4

Tuo metu bundančią Lietuvių tautą žadi-
no disidentai ir kunigai. Taip 1987 m. spalio 
30 d. „už mūsų gyvenimo būdo šmeižimą“ 
(turima omenyje socialistinis gyvenimo bū-
das – aut. pastaba) kunigą K. Gražulį Šiaulių 
miesto liaudies deputatų tarybos (LDT) vyk-
domasis komitetas nubaudė 25 Rb adminis-
tracine bauda, kurią jis mokėti atsisakė.5   

Mitinge pirmą kartą viešai buvo pasmerktas 
Hitlerio ir Stalino slaptasis susitarimas. Kalba 
N. Sadūnaitė. Aut. K. Jankauskas
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Vasario 16-osios minėjimas. Artėjant 1988 m. vasario 16 d., LSSR valdžia orga-
nizavo specialią ideologinę kampaniją prieš nepriklausomos Lietuvos Respublikos egzis-
tavimo faktą. Buvo surengti komunistų partinių organizacijų darbo kolektyvų mitingai, 
kuriuose privalomai dalyvauti turėjo visi dirbantieji. Visuose Lietuvos miestuose Vasario 
16-osios išvakarėse buvo padidinta karinių dalinių parengtis.6  

LSSR vidaus reikalų ministerijos (VRM) nurodymu nuo vasario 10 iki vasario 22 dienos 
buvo įvestas sustiprintas budėjimas visuose vidaus reikalų skyriuose. Prieš tai buvo surengtas 
specialus instruktažas milicininkams, paskirti draugovininkai, kurie turėjo saugoti, kad va-
sario 16-osios minėjimų dalyviai negalėtų prie valdžiai „nepatogių“ paminklų padėti gėlių.7 

Vasario 14 dieną Šiauliuose, Šv. Jurgio bažnyčioje įvyko pamaldos, skirtos Lietuvos 
nepriklausomybei paminėti. Kunigas K. Gražulis pasakė pamokslą, per kurį kalbėjo 
apie Lietuvos partizanus, pokario laikotarpį. Buvo sugiedota „Lietuva brangi“ ir Lie-
tuvos himnas. Vėliau pamaldų dalyviai ant savanorių, taip pat Stasio Šalkauskio, Onos 
Lukauskaitės-Poškienės (Lietuvos Helsinkio grupės narės – aut. pastaba) kapų padėjo 
gėlių. Apie 100 žmonių būrys nuėjo į Kryžių kalną, kur padėjo gėlių ir sugiedojo Lie-
tuvos himną.8   

LLL jau 1988 m. vasario 16 d.9, nekreipdama dėmesio į SSRS valdžios draudimus, 
organizavo viešą Nepriklausomybės akto paminėjimą. 

1988 m. kovo 23 d. Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos LSSR įga-
liotinis Šiaulių miesto Šv. Jurgio bažnyčią oficialiai įspėjo už vasario 14–16 dienomis 
bažnyčioje pasakytus politinio turinio pamokslus, kuriais buvo „kurstomi“ tikinčiųjų na-
cionaliniai jausmai, giedamas „buržuazinis himnas“ (kabutės aut.) ir taip bažnyčia buvo 
naudojama ne pagal paskirtį.10 

Mitingas, skirtas trėmimams į Sibirą paminėti. Mitingas, skirtas trėmimams pa-
minėti, įvyko 1988 m. gegužės 22 d. Vilniaus Gedimino aikštėje. Mitinge dalyvavo apie 
3 tūkst. žmonių. Visų norinčiųjų į mitingą neleido ateiti milicija, užtvėrusi priėjimus. 
Kai mitinge buvo giedamas Lietuvos himnas, skambėjo  patriotinės dainos ir skanduotės, 
per garsiakalbius buvo transliuojama tranki muzika. Mitingo dalyviai reikalavo nubausti 
trėmimų vykdytojus ir organizatorius, o birželio 14 dieną paskelbti tremtinio diena ir 
pastatyti tremtiniams paminklą.11  

Šiauliuose 1988 m. gegužės 22 d. po trėmimams paminėti skirtų pamaldų į Sukilėlių 
kalnelį nuėjo apie 500 žmonių, kur trėmimams paminėti įvyko minėjimas.12  

Vytautas Bogušis, Robertas Grigas‚ Nijolė Sadūnaitė, Antanas Terleckas Vilniuje, 
Katedros aikštėje 1988 m. birželio 14 d. suorganizavo mitingą, skirtą pirmiesiems trė-
mimams į Sibirą paminėti13, kuris truko apie pusantros valandos. Buvo susirinkę apie 6 
tūkst. žmonių, kuriuos apsupo milicininkai ir draugovininkai. Mitinguotojai deklamavo 
Bernardo Brazdžionio ir kitų poetų eiles.  

Mitinge pirmą kartą viešai buvo iškelta uždrausta trispalvė Lietuvos vėliava ir sugie-

dota ‚‚Tautiška giesmė“. Šie tautos simboliai tapo neatskiriamais vėlesnių masinių susibū-
rimų palydovais. Trėmimai buvo paminėti ir Šiauliuose.

1988 m. rugsėjo 22 d. LSSR Ministrų Taryba anuliavo 1949 ir 1951 metų tremties 
nutarimus, o visi buvę tremtiniai buvo reabilituoti.14    

Ekologinis dviratininkų žygis „Lietuva – mano namai“. Lietuvos persitvarky-
mo sąjūdžio (Sąjūdis) ir ekologinio klubo „Žemyna“ iniciatyva nuo Katedros varpinės 
Vilniuje 1988 m. liepos 20 d. startavo ekologinis dviratininkų žygis „Lietuva – mano 
namai“.15 Dviratininkų žygis aplink Lietuvą tęsėsi dvi savaites maršrutu Vilnius–
Švenčionys–Ignalina–Sniečkus (dabar Visaginas  – aut. pastaba) –Utena–Ukmergė–
Jonava–Kėdainiai–Dotnuva–Šiauliai–Varniai–Plungė–Kretinga–Palanga–Klaipėda ir 
baigėsi rugpjūčio 2 dieną Palangoje. Žygyje dalyvavo apie pusantro šimto dviratininkų. 
Buvo organizuoti ir įvyko 24 mitingai.  

A. Songaila (buvęs kovos su socialistinės nuosavybės grobstymu (KSNG) poskyrio 
vadovas – aut. pastaba) 1988 metais buvo 45 dienoms pasiųstas į SSRS vidaus reikalų 
ministerijos Kijevo specializuotosios mokyklos kovos su socialistinės nuosavybės grobsty-
mu kursus. Jis, prisiminęs tą laikotarpį, sakė, kad jam žmona telefonu pasakojo, jog Saulės 
laikrodžio aikštėje vyko mitingas. Jis sąjun-
ginėje spaudoje skaitė apie įvykius Lietuvo-
je. Kolegos iš kitų respublikų juokaudavo: 
„Tai ką, atsiskirsite?“, o Songaila, nors dar 
nieko nežinojo, sakė: ,,Taip, atsiskirsime.“ 
Jis prisimena, kaip, grįžęs 1988 metų lie-
pą ir išėjęs pasivaikščioti po Šiaulius, prie 
„Baltijos“ restorano pamatė daug žmonių 
su skrybėlaitėmis – geltonomis, žaliomis, 
raudonomis, buvo pristatyta daug dvira-
čių, nes vyko dviračių žygis per Lietuvą. A. 
Songaila pastebėjo Dvaro gatve važiuojan-

Vokas, skirtas birželio 14  dienai atmintiTremtinių mitingas Šiauliuose. Aut. R. Struoga

Ekologinis žygis „Lietuva – mano namai“. 
Aut. V. Usinavičius
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tį automobilį ,,Zaz“ , per kurio langą buvo 
iškišta raudona vėliava su Vyčiu. Tuo metu 
tai buvo keista.16   

Roko maršas per Lietuvą. Roko 
maršo ir Sąjūdžio agitacinis žygis nuo 1988 
m. liepos 28 d. iki rugpjūčio 7 d. ėjo per aš-
tuonis Lietuvos miestus17. Roko maršo da-
lyviai  rėmė Sąjūdį ir jo dvasia peržygiavo 
Lietuvą.

Liepos 28 dieną vyko koncertas Bir-
žuose, 29 dieną – Šiaulių kultūros ir poil-
sio parke. Per jį pirmą kartą viešai pasirodė 
Sąjūdžio Šiaulių miesto koordinacinės ta-
rybos nariai.

1988 m. rugpjūčio 5 d. Vilniuje įvyko 
baigiamasis roko maršo koncertas, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 7 tūkst. žmonių, o 
baigėsi roko maršas  rugpjūčio 6 dieną at-
ominės bombos aukų Hirosimoje atmini-
mui paminėti Vilniaus katedroje laikomo-
mis šv. Mišiomis.18 

Aleksandro Jakovlevo vizitas į 
Lietuvą. Naują impulsą demokratiniam 
judėjimui Lietuvoje suteikė 1988 m. rugpjū-
čio 11–13 d. su vizitu Lietuvoje apsilankęs 
SSKP CK politinio biuro narys Aleksandras 
Jakovlevas.19 Susitikime su Lietuvos persitvar-
kymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariais A. 
Jakovlevas kalbėjo, kad SSRS turėtų būti tik 
bendra kariuomenė, o visus kitus klausimus 
turėtų spręsti pačios respublikos. Jo nuomo-
ne, per 1989 metus daug Sąjūdžio keliamų 
klausimų bus išspręsta, o lietuviai neturėtų 
gėdytis savo tautos istorijos ir neatidėliotinai 
turi būti sprendžiami nukentėjusiųjų dėl trė-
mimų reabilitacijos klausimai. Jis netiesiogiai 
parėmė Lietuvos siekius, todėl paspartėjo 
procesai, vykstantys Lietuvoje, suintensyvėjo 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikla. Jis teigiamai įvertino lietuvių inteligentijos vaidmenį 
perestroikos (liet. pertvarka – aut. pastaba) procese.  

VRM darbuotojas R. Senovaitis prisimena, kaip A. Jakovlevo vizito metu jis su kole-
gomis budėjo Vilniuje, Gedimino gatvėje, prie konservatorijos, o už jo tuo metu stovėjo 
V. Landsbergis, apsirengęs zomšiniu švarkeliu.20  

Ekologinė akcija „Apkabinkime Baltiją“. 1988 m. rugsėjo 3 d. įvyko „Atgajos“, 
„Žemynos“ ir Sąjūdžio organizuota ekologinė akcija „Apkabinkime Baltiją“21, kurioje 
apie 100 tūkst. lietuvių kartu su kitomis Baltijos jūros tautomis – latviais, estais, suomiais, 
švedais, danais, vokiečiais, lenkais – susikibę rankomis gyva grandine apkabino žūstančią 
Baltijos jūrą, protestuodami prieš katastro-
fišką jos ekologinę padėtį.   

Vykstančių procesų įtaka milici-
jai. Lietuvoje vykstantys procesai nega-
lėjo neturėti įtakos ir milicijai, nes tai ta 
pati visuomenės dalis, o kiekvienas, jaus-
damas artėjančias neišvengiamas permai-
nas, turėjo apsispręsti, ar jį, kaip statutinį 
pareigūną, saisto SSRS duota priesaika, 
reikalaujanti aklai vykdyti aukštesniųjų vir-
šininkų įsakymus... Vieniems padėjo apsispręsti Sąjūdis, poky-
čių troškimas, nepritekliai, socialinės problemos. Kitiems daug 
anksčiau įtakos turėjo Romas Kalanta ar ,,Žalgirio“ mūšiai su 
CASK. Kai vykdavo šios dvikovos, miestai ištuštėdavo, suma-
žėdavo ir daromų nusikaltimų, nes tai buvo ne tik varžybos, bet 
ir vidinis pasipriešinimas, savotiška rezistencija, o po pergalės 
apimdavo visuotinė euforija, kaip pasiekus kažką labai labai 
reikšminga. Ir kelias vykti į Kauno halę bei grįžti atgal visai ne-
prailgdavo. 

Tarp milicininkų buvo ir viską tyliai stebinčių iš šalies, pa-
liekančių sau kelią atsitraukti. Buvo ir atvirai reiškiančių nepa-
sitenkinimą tuo, kas vyksta, o vėliau tyliai pasitraukusių. Bet jų 
smerkti negalima, tai jų apsisprendimas...   

Pirmieji šiauliečių mitingai, dviračių žygis, koncertas... ir be-
jėgiškai bėgiojantis po Šiaulių m. VRS kiemą Valstybės saugu-
mo komiteto (VSK) (žmonių dažniausiai vadinama KGB, rus. 
komitet gosudarstvennoj bezopasnosti  – aut.  pastaba) Šiaulių 
skyriaus viršininkas P. Ridikas (KGB Šiauliuose užėmė Šiau-
lių m. VRS pastato antrąjį aukštą – aut. pastaba), kuris stebė-

Roko maršo vėliava

Roko maršas per Lietuvą, koncertas Šiaulių  
kultūros ir poilsio parke. Aut. V.  Usinavičius 

A. Jakovlevas Lietuvoje. 
Aut. A. Sabaliauskas, G. Svitojus

Ekologinė akcija „Apkabinkime Baltiją“

SSRS krepšinio 
superfinalas
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josi, kad vyksta tokie renginiai, plaikstosi 
trispalvė, ir reikalavo milicijos darbuotojų 
imtis atitinkamų priemonių. Jis įsakmiai 
kreipėsi į Šiaulių m. VRS viršininko pava-
duotoją milicijos papulkininkį A. Vilbiką 
žodžiais: „Kodėl jūs nieko nedarote?“22  

Piketas prie Šiaulių karinio komi-
sariato. 1989 m. vasario 23 d. šiauliečiai 
Tarybinės armijos dienos proga piketu prie 
Šiaulių karinio komisariato pasveikino 
SSRS kariuomenės atstovus. Pagal įstaty-
mus piketuoti prie pat pastatų buvo drau-
džiama, todėl piketuotojai stovėjo kitoje 
gatvės pusėje prie miesto Liaudies teismo.23

1989 metų kovo mėnesį prie Šiaulių 
karinio komisariato buvo protestuojama 
žuvus SSRS karinėse pajėgose atlikusiam 
karinę prievolę šiauliečiui kareiviui. 

Gruzijos įvykiai. 1989 m. balandžio 
9 d. Tbilisyje kariuomenė žiauriai susi-
dorojo su demonstrantais, reikalavusiais 
Gruzijos nepriklausomybės ir išstojimo 
iš SSRS. Demonstrantus kareiviai kapojo 
kastuvėliais. Žuvo 14 moterų, kurių vyriau-
siajai buvo apie septyniasdešimt metų, o 
jauniausiajai – šešiolika ar septyniolika, ir 
buvo šimtai sužeistų.24 Įvykiams tirti suda-
ryta specialioji komisija, o jos pirmininko 
pavaduotoju paskirtas Vitas Tomkus,  už 
objektyvumą susilaukęs Gruzijos tautos 
teigiamo įvertinimo.25   

1989 m. balandžio 10 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kauno taryba dėl įvykių Gruzi-
joje paskelbė pareiškimą, kuriame buvo pasmerkta SSRS kariuomenė, panaudojusi ginkluotą 
jėgą prieš civilius Tbilisio gyventojus, ir pareikalavo, kad kaltieji būtų griežtai nubausti.26 

1990 m. balandžio 9 d. prie Vilniaus katedros buvo paminėtos smurto Tbilisyje meti-
nės ir jų aukos, jaunimas prie Spaudos rūmų įrengė aukurą, prie kurio budėjo.27  

Baltijos tautų teisių deklaracija. 
Taline 1989 m. gegužės 14 d. buvo priimta 
Baltijos tautų teisių deklaracija28, kuri skelbė 
teisę gyventi istoriškai susiklosčiusioje savo 
teritorijoje, apsispręsti ir laisvai nustatyti savo 
politinį statusą, išsaugoti ir ugdyti savo kultū-
rą bei savitumą, garantuoti pilietines teises ir 
suteikti teisę į kultūrinę savivaldą visoms jos 
teritorijoje gyvenančioms tautinėms ir etni-
nėms grupėms, savarankiškai bendradarbiau-
ti su kitomis tautomis ir valstybėmis.  

Ekologinis mitingas Zokniuose. 
Zoknių aerodromo gimtadienį šiaulie-
čiai paminėjo protesto maršu ir mitingu. 
Didžiausias Baltijos šalyse Zoknių karinis 
aerodromas Šiaulių miestui buvo kaip pikt-
žaizdė. 

Kariniai lėktuvai teršė miesto orą, nes 
prieš nutūpdami turėdavo išpilti iš lėktuvo 
bakų kuro atsargas, todėl skraidė virš mies-
to, keldami nuolatinį triukšmą, o miesto 
gyventojams – diskomfortą.

1989 m. birželio 1 d. sąjūdininkai 
kartu su žaliaisiais ir miesto komjaunimo 
komitetu suorganizavo antimilitaristinį ir 
ekologinį mitingą Zokniuose prie aero-
dromo vartų. 

Mitingą vedė inžinierius Jonas Keldu-
šis. Kalbėjo atsargos papulkininkis Zigf-
ridas Orentas, žaliųjų atstovai Algiman-
tas Sėjūnas ir Rimantas Braziulis, poetas 
Juozas Sabaliauskas, miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininkas Povilas Morkūnas, 
komjaunimo sekretorius Petras Mockus, 
pedagogė Birutė Žymantienė, gydytojas 
Albertas Griganavičius, medicinos sesuo 
Alma Žalienė, LLL atstovai. 

Piketas prie Šiaulių karinio komisariato.
Aut. R. Lazdynas

Piketo metu keliami reikalavimai SSRS 
kariuomenės atstovui Šiauliuose. Aut. R. Struoga

1989 m. Tbilisio įvykiai

Taline 1989 m. gegužės 14 d. buvo priimta Baltijos 
tautų teisių deklaracija. Aut. V. Gulevičius 

Užteršta aerodromo teritorija. Aut. R. Struoga

Ekologinis mitingas Zokniuose. Aut. R.Lazdynas
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Mitinge priimta rezoliucija, kurioje 
buvo reikalaujama, kad SSRS kariuomenė 
per metus išsikeltų iš Zoknių. Aktyvistas 
inžinierius A. Sėjūnas, pasėmęs iš Zoknių 
aerodromo teritorijos žemės degiojo skys-
čio, jį uždegė ir pasakė: „Tegu ta ugnis degi-
na mūsų širdis tol, kol nebus iš mūsų mies-
to, iš Lietuvos iškeltas šis aerodromas.“29  

Tremties ešelonai. 1941 m. birželio 14 
d. nekalti žmonės buvo tremiami į Sibirą. 

Ankstų rytą buvo prikelti tremiamieji ir, 
nepaisant amžiaus, tiek senoliai, tiek mažamečiai verkiantys vaikai, buvo sugrūsti į vago-
nus. Likęs turtas – žemė, sodybos, namai – buvo konfiskuoti. Rašytojas S. Kašauskas rašė: 
„Juodoji naktis prasidėjo turto nacionalizavimu, aneksija, žemės ūkio, pramonės, prekybos, 

ekonomikos, švietimo sužlugdymu... Pagaliau šiurpus 
žmonių gaudymas ir tremtis birželio keturioliktąją lie-
tuvių tautai aiškiausiai parodė, kas yra ta skaisčioji Sta-
lino saulė... Jokia propaganda, jokios teorijos neįrodys, 
kad pasaulyje yra tauta, nenorinti gyventi savo žemėje 
ir nepriklausomai tvarkytis.“30 1989 m. birželio 14 d. 
LSSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Astraus-
kas paskelbė birželio 14-ąją Gedulo ir vilties diena.   

Jau 1989 m. birželio 13 d. šiauliečiai pagerbė žmones, 
kritusius už tėvynės idealus, tuos, kurie 1940 metais gy-
vuliniuose vagonuose buvo vežami į nelaisvę ir stalinizmo 
laikais žuvo tremtyje. Prie geležinkelio rampos, iš kur pa-

judėjo tremtinių ešelonai, susirinkus šimtams šiauliečių, buvo pusiau nuleistos tautinės vėliavos, 
prie memorialinės sienos padėta gėlių, tremtinių choras giedojo nelaisvėje sukurtas dainas, buvo 
skaitoma tremtinių kūryba. 

Birželio 14-ąją Šiauliuose pirmą kartą 
paminėta Gedulo ir vilties diena. 

Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje buvo au-
kojamos šv. Mišios už žuvusiuosius. Susirin-
kusieji priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė 
Molotovo–Ribentropo paktą, pareikalavo 
panaikinti gėdingo politinio sandėrio pa-
darinius, netrukdyti parsigabenti iš SSRS į 
Lietuvą tremtinių palaikų.31    

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis 
1989 m. gegužės 9 d. paskyrė 50 tūkst. Rb 
lietuvių tremtinių palaikams pargabenti 
į Lietuvą. Iš Vilniaus geležinkelio stoties 
birželio 20 dieną 20 buvusių tremtinių iš-
vyko į Sibirą ieškoti tremtinių kapų ir par-
gabenti artimųjų palaikus į Lietuvą. Liepos 
13 dieną 37 „Tremtinio“ klubo ir jaunimo 
atstovai atvyko į Igarką, esančią Šiaurės Si-
bire, turėdami tikslą sutvarkyti tremtinių 

Mitingo pranešėjai. Aut. R. Struoga

Mitingas. Aut. R. Struoga

Medalis „Lietuvos trėmimai“

Buvę tremtiniai Šiaulių geležinkelio stotyje. Aut. R. Struoga

Tremtiniams skaito Šiaulių dramos teatro aktorius 
P. Piaulokas. Aut. R. Struoga

Gėlės ir laužai Šiaulių geležinkelio stotyje 
tremtiniams atminti. Aut. R. Struoga

Šiaulių geležinkelio stoties rampa, iš kurios buvo 
vežama į tremtį. Aut. R. Struoga

A. Griganavičius ir A. Ulčinas iškėlė vėliavą su 
gedulo juosta  vandentiekio bokšte. Aut. R. Struoga
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kapus ir dalį tremtinių palaikų pargabenti 
į Lietuvą. Kėdainių kariniame aerodrome 
liepos 28 dieną nusileido lėktuvas su 128 
tremtinių palaikais iš Igarkos. Rugsėjo 18 
dieną iš Krasnojarsko ir Irkutsko sričių į Pa-
nevėžį ir Šiaulius buvo pargabenti tremti-
nių palaikai, kuriuos pasitiko tūkstantinės 
minios, vyko mitingai.32 

1989 metų rugpjūčio mėnesį Šiaulių 
fotografijos muziejuje buvo atidaryta pir-
moji paroda stalinizmo aukoms atminti.33 

Taikos žygis per Lietuvą. 1989 m. liepos 7–16 d. Kauno „Atgajos“ jaunimo bendri-
ja organizavo Taikos žygį per Lietuvą maršrutu Vilnius–Klaipėda.34 Žygio dalyviai rinko 
parašus,kad okupacinė kariuomenė būtų išvesta iš Lietuvos, mitingavo prie SSRS karinės 
bazės Šiauliuose ir prie okupacinės kariuomenės bazės Radviliškyje.  Protestuojama buvo 
dėl Lietuvos okupacijos. Plakatuose buvo siūloma „eiti namo“. Žygio dalyviai nerūkė ir 
negėrė alkoholinių gėrimų.

Gotlando saloje pasirašytas komunikatas. Švedijoje, Gotlando saloje 1989 m. 
liepos 30 d.–rugpjūčio 6 d. vyko tradicinė XXXVI Europos lietuvių studijų savaitė. Į ją 
atvyko lietuvių išeivijos organizacijos, Sąjūdžio, LLL, Lietuvos komunistų partijos (LKP) 
CK atstovai. Po ilgų diskusijų 1989 m. rugpjūčio 6 d. pavyko paskelbti komunikatą, ku-
ris pripažino vieningą viso pasaulio lietuvių siekį – nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą. Šį dokumentą pasirašė  Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos, LLL, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto  ir LKP at-
stovai35, tai yra išeivijos ir okupuotos tėvynės atstovai.  

LKP CK Ideologijos skyriaus vedėjas 
J. V. Paleckis už pasirašytą komunikatą su-
laukė nemažos kritikos iš bendrapartiečių 
Vilniuje ir SSKP Maskvoje. Į tai jis atsakė, 
kad po Gotlando pareiškimu apie Lietu-
vos nepriklausomybę pasirašytų dauguma 
Lietuvos komunistų. 1989 m. rugsėjo 6 
d. „Sovetskaja Rosija“ išspausdino kores-
pondentės T. Koriakinos interviu su J. 
Paleckiu, kuris pasakė: „Jei būčiau nepasi-
rašęs, esu tikras, būčiau pakenkęs LKP.“36 
1989 m. rugsėjo 13 d. „Pravda“, leidžiama 
Maskvoje, aršiai puolė Gotlando saloje 
pasirašiusiuosius Lietuvos ir išeivijos ko-
munikatą.37  

Tą pačią dieną Vilniuje buvo atstatytas Trijų 
kryžių kalnas

Tremtinių palaikai grįžta į Lietuvą, 1989 m. 
liepos 28 d. Kėdainių oro uostas. Aut. R. Požerskis

Šiaulių tremtinių klubo steigimo metu 1989 m. 
lapkričio 19 d. žemėlapyje pažymimos trėmimo 
vietos. Aut. R. Struoga 

1989 m. rugsėjį į Šiaulius grįžo tremtinių 
palaikai iš Irkutsko. Aut. R. Struoga 

Taikos žygis per Lietuvą. Žygio dalyviai Zokniuose 
prie SSRS karinės bazės. Aut. V. Ščiavinskas

Taikos žygis per Lietuvą. Žygio dalyviai Radviliškyje 
prie SSRS karinės bazės. Aut. V. Usinavičius 

Komunikatas dėl nepriklausomos Lietuvos atkūrimo
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Maskvos priekaištai Lietuvai. 1989 m. vasario 14 d. Maskvoje SSKP CK sureng-
tame susitikime su šalies liaudimi M. Gorbačiovas pasakė: „Tie, kurie reikalauja išstoji-
mo iš SSRS, vadovaujasi asmeninėmis ambicijomis, karjeristiniais sumetimais, arba jie 
tiesiog yra ekstremistai. Jie apskritai nepritaria socializmui.“38  

LKP pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas 1989 m. rugpjūčio 4 d. buvo pakvies-
tas į SSKP komisijos posėdį, surengtą Pabaltijo klausimais. Maskvos vadovybė priekaiš-
tavo šalies vadovams dėl sudėtingos padėties Lietuvoje. Vadimas Medvedevas sakė, kad 
„atsitraukimas žingsnis po žingsnio, begalinis nuolaidžiavimas separatistinėms jėgoms 
– visa tai gali atvesti prie apverktinų rezultatų“.39 A. Brazauskui buvo siūloma užimti 
tvirtą poziciją, užtikrinti, kad Lietuva nesitrauks iš SSRS, o LKP liks SSKP sudėtyje. 
Buvo leista priimti tik principinį sprendimą dėl Lietuvos savarankiškumo ir  nurodyta 
nepaleisti situacijos iš savo rankų.40    

1989 metų rugsėjo antrojoje pusėje Maskvoje vykusiame SSKP CK posėdyje,  daly-
vaujant 251 komiteto nariui, SSKP generalinis sekretorius M. Gorbačiovas kategoriš-
kai pasisakė prieš respublikų nepriklausomybę. SSRS Aukščiausioji Taryba lapkričio 27 
dieną priėmė įstatymą, kuris trims Pabaltijo respublikoms suteikė tik ekonominę auto-
nomiją, tai yra respublikos galėjo savo teritorijoje kontroliuoti žemę, krašto išteklius ir 
didžiąją dalį finansinių operacijų. Už įstatymą balsavo 296 deputatai, 67 buvo prieš, 37 
susilaikė. Įstatymas įsigaliojo nuo 1990 m. sausio 1 d.41

SSKP CK pareiškimas dėl padėties tarybinio Pabaltijo respublikose. Maskvą 
gąsdino įvykiai, plėtojęsi tarybinio Pabaltijo respublikose, todėl SSKP CK reagavo ir 
priėmė pareiškimą, kuriame konstatavo: „Įėjo į praktiką bauginimas, tiesioginė apgaulė 
ir dezinformacija, o kartais ir tiesiog moralinis teroras, diskreditavimas visų nesutin-
kančiųjų, kiekvieno, kuris lieka ištikimas internacionalizmui <...>. Kai kurie masinės 
informacijos organai tapo nacionalistinės atmosferos diegimo šaltiniu.“ Toliau rašoma, 
kad „griebtasi net tiesioginio vandalizmo aktų, buvo pasityčiota iš valstybės (turima 

omeny SSRS – aut. pastaba) simbolių 
<...>“.42 SSRS funkcionierius išgąsdino 
žmonių vienybė.  

Šiauliuose 1989 m. rugpjūčio 28 d. įvy-
ko miesto gyventojų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 318 žmonių, ir buvo priimtas 
nutarimas dėl SSKP CK pareiškimo „Dėl 
padėties tarybinio Pabaltijo respublikose“. 
Buvo atmesti visi pareiškime nurodyti kal-
tinimai, taip pat pasmerkta SSRS masinė-
se priemonėse skelbiama dezinformacija 
prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją.43 

Pritarta paskelbtoms išvadoms dėl 
1939 metų Vokietijos ir SSRS sutarčių ir 
jų pasekmių. LSSR Aukščiausiosios Tarybos 
komisija paskelbė savo išvadas dėl 1939 metų 
Vokietijos ir SSRS sutarčių bei jų pasekmių, 
kad Molotovo–Ribentropo pakto pasirašyti 
slaptieji protokolai prieštaravo šalių suvere-
numui, nepriklausomybei ir turėjo neigiamų 
pasekmių joms. Šioms spaudoje paskelbtoms 
išvadoms pritarė 86 proc. lietuvių ir 57 proc. 
kitų tautybių Lietuvos gyventojų.44

LSSR Aukščiausioji Taryba 1989 m. 
rugsėjo 23 d. paskelbė nutarimą, kad 1940 
metų Lietuvos prijungimas prie SSRS nega-
lioja.45 Jame konstatuota, kad „įvedus Lietu-
voje stalininį režimą, prieš lietuvių tautą ir kitas Lietuvos tautas buvo vykdomi nusikaltimai 
žmoniškumui ir kariniai nusikaltimai. <...> Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. Lietuvos 
įstojimo į SSRS sudėtį deklaracija ir SSRS Aukščiausiosios Tarybos 1940 m. rugpjūčio 3 
d. LSSR priėmimo į SSRS įstatymas yra neteisėti.“ Už nutarimą balsavo 274 deputatai, nė 
vienas nebalsavo prieš, 2 susilaikė.46   

Slaptieji protokolai pripažinti teisiškai nepagrįsti ir negaliojantys. SSRS 
Vyriausybės sudarytos komisijos SSRS ir Vokietijos 1939 metų sutarčiai ištirti išvadų 
protokolą pasirašė tik 14 iš 26 komisijos narių. Tarp pasirašiusiųjų buvo 11 komisijos 
narių iš Baltijos respublikų, po vieną iš Rusijos, Armėnijos ir Baltarusijos. Susilaikė komi-
sijos pirmininkas A. Jakovlevas ir komisijos nariai rusai. Protokole rekomenduojama, kad 
SSRS Aukščiausioji Taryba panaikintų su-
tartį ir pripažintų ją negaliojančia, teisiškai 
neturinčia pagrindo ir negaliojančia nuo 
jos pasirašymo momento.47  

SSRS Vyriausybė 1989 m. rugpjūčio 
18 d. paskelbė, kad SSRS ir Vokietija 1939 
metais pasirašytu paktu ir papildomais 
slaptaisiais protokolais pasidalijo Rytų Eu-
ropą įtakos sferomis.48   

Maskvoje SSRS liaudies deputatų an-
trajame suvažiavime 1989 m. rugsėjo 28 d. 
buvo priimtas nutarimas „Dėl Tarybų Są-
jungos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo 

SSKP CK pareiškimas dėl padėties tarybinio 
Pabaltijo respublikose 

Būsimoji SSRS ir Vokietijos siena, kurią patvirtino 
savo parašais J. Stalinas ir J. Ribentropas

V. Molotovas ir J. Ribentropas pasirašo sutartį
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sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“, kuriuo pripažinta, kad kartu su Molotovo–Riben-
tropo paktu buvo pasirašyti slaptieji protokolai, prieštaravę trečiųjų šalių suverenumui ir 
nepriklausomybei. Suvažiavimas pasmerkė šiuos protokolus ir pripažino „slaptuosius pro-
tokolus teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento“.49   

Michailo Gorbačiovo vizitas Vilniuje ir Šiauliuose. SSKP CK 1989 m. gruo-
džio 26 d. nusprendė generalinį sekretorių M. Gorbačiovą su kitais aukštais pareigūnais 
pasiųsti į Lietuvą, kad vietoje sužinotų apie esamą situaciją, taip pat išdėstyti SSKP CK 
poziciją Lietuvai rūpimais klausimais.50  

1990 m. sausio 11–14 d. Lietuvoje lankėsi Michailo Gorbačiovo vadovaujama SSKP 
CK delegacija. 1990 m. sausio 11 d. M. Gorbačiovą pasitiko Vilniuje, Katedros aikštėje 
prasidėjęs Sąjūdžio organizuotas mitingas, kuriame dalyvavo apie 300 tūkst. žmonių iš 
visos Lietuvos. Tuo pat metu vyko mitingai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. Susirinkusieji 
15 minučių tyla ir degančiomis žvakėmis rankose pademonstravo savo vienybę ir ryžtą 
siekti Lietuvos nepriklausomybės.51  

Sąjūdžio Šiaulių miesto taryba vizito į Šiaulius išvakarėse kreipėsi į miesto gyventojus 
primindama pasiryžimą kovoti už Lietuvos nepriklausomybę: „Nėra nieko brangesnio už 
Tėvynės laisvę. Nėra nieko tauresnio už mūsų pasiryžimą iškovoti Lietuvai nepriklausomy-
bę. Mūsų žygis nesulaikomas, nes jis yra šventas ir paties Dievo laiminamas.”52

Prieš M. Gorbačiovo atvykimą į Zoknius buvo atskridę du ,,Ruslan“ lėktuvai, kurie 
atgabeno iš Maskvos jam skirtus tris šarvuotus automobilius, du autobusus ir visą virtuvės 
bei valgyklos reikmenų komplektą.“53  

Lietuvos valstybės atkūrimo idėjai nepajėgė sutrukdyti net SSKP generalinio sekreto-
riaus Michailo Gorbačiovo vizitas Vilniuje ir Šiauliuose.54  Jo vizito tikslas buvo atkalbėti 
Lietuvą nuo nepriklausomybės paskelbimo. 1990 m. sausio 12 d. 11 val. 45 min.  oro lai-
neris TU-134A su aukštuoju svečiu ir jį lydinčiais asmenimis nusileido Šiaulių oro uoste. 

„Gerą orą parinkot, šiauliečiai“,– tokie buvo pirmieji Michailo Gorbačiovo žodžiai 
Šiauliuose.55    

M. Gorbačiovą su žmona Raisa, kartu 
atvykusius SSKP CK Politinio biuro na-
rius – SSKP CK sekretorių V. Medvedevą 
ir SSRS Ministrų Tarybos pirmininko pir-
mąjį pavaduotoją, SSRS valstybinio plano 
komiteto pirmininką J. Masliukovą, taip 
pat SSKP CK sekretorių, ,,Pravdos“ lai-
kraščio vyriausiąjį redaktorių I. Frolovą, 
LKP CK pirmąjį sekretorių A. Brazaus-
ką, LKP (SSKP platforma) Laikinojo CK 
sekretorių M. Burokevičių, LSSR Aukš-

čiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininką V. Astrauską, pirmininko pavaduotoją V. 
Klikūnienę, LSSR Ministrų Tarybos pirmininką V. Sakalauską – svetingai sutiko Šiaulių 
miesto ir rajono vadovaujantieji partiniai ir tarybiniai darbuotojai, visuomenės atstovai.56  
M. Gorbačiovą lydėjo politiniai apžvalgininkai, reporteriai iš Suomijos, Vokietijos Fede-
racinės Respublikos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados,  Japonijos ir kitų šalių.57  

M. Gorbačiovą šiauliečiai pasitiko šūkiais: „Laisvę Lietuvai!“, „Šalin okupantus!“ Mi-
tinge, organizuotame LLL, dalyvavo apie 2 tūkst. dalyvių, kurie skandavo: „Laisvę! Lais-
vę! Laisvę!“, taip pat „Gorbačiovai, pasiimk savo tankus ir nešdinkis į namus!“58 

LKP Šiaulių miesto komitetas M. Gorbačiovą, kaip perestroikos lyderį, sutiko 
draugiškai. Nepaisant to, kad numatytai M. Gorbačiovo viešnagei kaip ir visur stokojo 
laiko, jis neatsisakė savo tradicijų – kortežas ne kartą buvo sustojęs. Pirmą kartą auto-
mobilių kortežas sustojo prie pat aerodromo vartų. Išlipęs M. Gorbačiovas atsidūrė jį 
apsupusioje minioje. Vėliau buvo sustojęs mieste prie tuometinės 3-iosios proftechni-
nės mokyklos,  Politechnikumo, Mėsos kombinato, Briduose. M. Gorbačiovas buvo 
mažo ūgio,  tik iki peties A. Brazauskui. Dėmė ant M. Gorbačiovo kaktos buvo rudai 
violetinė. Namų, šalia kurių važiavo kortežas, langai buvo pilni žmonių, kai kas įlipo į 
šalia kelio augančius medžius.59 

Pietavo delegacija Bridų medicinos punkto pastate esančios moterų svetainės patal-
pose. Šiaulių „Jaunystės“ kavinės virėjai stengėsi, nes manė, kad SSRS prezidentas vai-
šinsis jų patiekalais, tačiau jis valgė atsivežtą ir savo virėjų pagamintą maistą. Kiti svečiai 
pietavo ūkio valgykloje. Pirmasis M. Gorbačiovo ir kitų su juo atvykusių partijos ir vals-
tybės veikėjų susitikimas įvyko Bridų kolūkyje. M. Gorbačiovas agitavo gyventi bendroje 
sąjungoje ir smerkė norą atsiskirti, nors laisvės idėjų nepasmerkė.60 

Metęs žvilgsnį į lozungus, kuriuose buvo įrašyta: „Mes už savarankišką LKP“, „Žem-
dirbys be žemės – kaimas be ateities“, M. Gorbačiovas pasakė, kad viską supranta ir pa-
siūlė pasikalbėti. Savo kalboje M. Gorbačiovas pažymėjo, kad atviri pokalbiai su Lietuvos 
komunistais padeda geriau suprasti ir vertinti įvykių raidą, pertvarkos sėkmę.  Lietuvos 
ar kurios kitos respublikos išstojimas iš SSRS jokiu būdu nelaiduotų joms geresnio gy-
venimo.61 Tuo metu prieštaravimai tarp Są-
jūdžio ir komunistų, pagrindinių Lietuvos 
politinių jėgų, ypač paaštrėjo per M. Gor-
bačiovo vizitą Šiauliuose.62    

Antrojoje dienos pusėje SSKP CK gene-
ralinis sekretorius M. Gorbačiovas apsilan-
kė ir Televizorių gamykloje. Prie gamyklos 
buvo susirinkusi žmonių minia. Ž. Razmi-
nas buvo drauge su kitais dalyviais, kurie 
laikė plakatus su šūkiais, skandavo laisvės 
ir nepriklausomybės reikalaujančius šūkius. 

Šiauliečiai 1990 m. sausio 11 d. Katedros aikštėje. 
Aut. A. Griganavičius

Šiauliečiai, miesto centre belaukiantys M. Gorbačiovo. 
Aut. R. Lazdynas
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Tuo metu tarp Ž. Razmino ir Šiaulių m. VRS viršininko R. Vaitekūno įvyko incidentas. 
Anot Ž. Razmino, prie jo prišoko uniformuotas VRS viršininkas R. Vaitekūnas ir, matant 
M. Gorbačiovui, sudavė Ž. Razminui į veidą, sumušė lūpą, dantis ir išplėšė iš jo rankų mega-
foną, o rankose liko tik rankena. Ž. Razminas paprašė, kad pareigūnas atsiprašytų.63 Tokią 
įvykių versiją išdėstė laikraštis „Vasario 16“.  

Atvirame laiške laikraščio „Vasario 16“ 
redaktoriui R. Vaitekūnas kitaip aprašė įvy-
kį, atsitikusį 1990 m. sausio 12-osios vakare 
prie Šiaulių televizorių gamyklos atvykus M. 
Gorbačiovui. „Daugiatūkstantinis žiūrovų 
būrys susirinko sutikti garbingą svečią. Kaip 
suprantate, VRS darbuotojų užduotis buvo 
užtikrinti viešąją tvarką ir rimtį. Absoliuti 
žmonių dauguma elgėsi geranoriškai, kultū-

ringai. Tik grupelė Ž. Razmino bendrų elgėsi iššaukiančiai, demonstravo ciniško turinio 
plakatus. <...> M. Gorbačiovui ir jo palydai priartėjus prie šios grupelės ir sustojus pasi-
kalbėti, Z. Razminas per megafoną sušuko: „Gorbačiov, ubiraisia domoj“ (liet. „Gorbačio-
vai, keliauk į namus“ – aut. pastaba). Kadangi tai, sutikite su manimi, ne politinis šūkis, 
o elementarus chuliganiškas išsišokimas, pasireiškęs žmogaus orumo įžeidimu, privalėjau 
tai nutraukti. Taip ir padariau, ištraukdamas iš Ž. Razmino rankų megafoną, kaip įrankį, 
kuriuo jis įvykdė neteisėtus veiksmus. Jokio smurto prieš Ž. Razminą nebuvo panaudota. 
Aukštasis svečias buvo įžeistas, nes po Ž. Razmino chuliganiško išsišokimo numojo ranka ir 
nuėjo į šalį, nors prieš tai geranoriškai kalbėjosi su daugybe žmonių. Štai ir visas „politinis“ 
incidentas. Niekas Ž. Razminui negrasino susidorojimu.“64 

Apie šį atsitikimą R. Vaitekūnas ir pats pasakojo: „1990 m. sausio 12 d. atvažiavo M. 
Gorbačiovas į Šiaulius. Prie Televizorių gamyklos buvo susirinkusi didelė žmonių minia, 
mes palaikėme viešąją tvarką. Ž. Razminas į megafoną šaukė kažką antigorbačioviško. Aš 
priėjau, norėjau paimti iš jo megafoną. Rankena liko jo rankoje, o megafonas nukrito ant 
žemės. Ir tai visas epizodas.“65   

Kaip prisimena Šiaulių miesto tarybos deputatas Antanas Pniauskas, į susitikimą 
su M. Gorbačiovu visi susirinko Televizorių gamyklos salėje. Šalia jo sėdėjo Edmundas 
Leparskis, radijo montuotojas, aktyvus žmogus, dalyvavęs įvairiose Sąjūdžio akcijose, ir 
Anicetas Vaitekūnas. Didžioji dalis susirinkusiųjų buvo Televizorių gamyklos inžinieriai. 
M. Gorbačiovas susirinkusiesiems pasakė, kad juos yra suklaidinęs Sąjūdis. Tada atsistojo 
Edmundas Petrauskas ir ištarė: „Ne nado tak unižat nas, my sami Sąjūdis“ (liet. „Nereikia 
mūsų taip žeminti, mes patys – Sąjūdis“ – aut. pastaba). Tvyrojo įtampa. Tačiau tuo metu 
jie buvo jauni, maksimalistai.66  

SSKP generalinio sekretoriaus M. Gorbačiovo vizito saugumui Šiauliuose užtikrinti 
Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas milicijos papulkininkis A. Vilbikas sudarė pla-

ną, patvirtintą 1990 m. sausio 11 d. Šiaulių 
m. VRS viršininko milicijos papulkininkio 
R. Vaitekūno. Buvo sudaryti 32 sektoriai. 
Iš Šiaulių m. VRS dalyvavo 120, iš Šiaulių 
r. VRS – 40, iš Kauno milicijos mokyklos 
– 220 milicijos darbuotojų, buvo parengta 
14 autobusų. Rezervą sudarė 150 darbuo-
tojų iš 5 rajonų VRS, 5 parengti autobusai. 
Iš viso dalyvavo 530 darbuotojų ir buvo pa-
naudota 19 autobusų. Už priemonės orga-
nizavimą buvo atsakingas Šiaulių m. VRS 
viršininko pavaduotojas, milicijos papulkininkis A. Vilbikas.67 Tą dieną A. Vilbikas taip 
ir nepamatė SSRS prezidento. Bet, kai visas darbas atliktas nepriekaištingai, garbinga likti 
ir šešėlyje. A. Vilbikas prisimena, kad prieš nusileidžiant lėktuvui su M. Gorbačiovu per 
radijo stotis buvo nustatytas ryšys su kitomis „Ūlomis“ (toks buvo Šiaulių m. VRS šau-
kinys – aut. pastaba), tai yra su 32 sektoriais. Radijo stotys nenutilo, tačiau girdimumas 
buvo idealus, nes buvo išjungti įvairūs slopintuvai, kurie veikdavo paprastą darbo dieną, 
ir todėl, kai tekdavo susisiekti su mieste patruliuojančiais ekipažais, dėl didelių trukdžių 
eteryje vos būdavo galima susikalbėti ir suprasti, kas sakoma. Netikėtai M. Gorbačiovas 
pakeitė maršrutą, atsisakė planuoto susitikimo Šiaulių partijos komitete su partijos akty-
vu, todėl teko skubiai perkelti milicijos pajėgas į naują maršrutą. Tai buvo operatyviai ir 
tiksliai atlikta.68  

Įvairiai 1990 m. sausio 12-osios įvykius prisimena Šiaulių m. VRS darbuotojai. A. 
Milašauskas pasakojo, kad vizito metu buvo netoli M. Gorbačiovo. Budėjo 5–6 žmonių 
grupė, važinėjo netoli M. Gorbačiovo apsaugos Zokniuose, prie Šv. Petro ir Povilo bažny-
čios, mieste. M. Gorbačiovas buvo išlipęs prie turgaus. Žmonių minios. „Mūsų užduotis 
buvo prisidėti prie viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo. Visiems labai patiko, kad 
jis išlipo ir bendravo su žmonėmis gatvėje. Prie politechnikumo Ž. Razmino kompanija 
lakstė su juodu karsteliu ir stengėsi priartėti prie M. Gorbačiovo. Jie turėjo omenyje, kad 
laidojame Tarybų Sąjungą, galas komunistams“, – prisiminė A. Milašauskas.69   

Šiaulių m. VRS darbuotojas S. Dovidovskij pasakojo: „Buvau M. Gorbačiovo apsau-
goje, aprengtas civiliškai, apie 2 metrų atstumu nuo jo. Apsauga stovėjo kas 2 metrai. 
M. Gorbačiovo eskortas sustojo prie Mėsos kombinato, kur buvo minia žmonių. Su M. 
Gorbačiovu važiavo ir jo žmona, M. Stakvilevičius (LKP Šiaulių m. pirmasis sekreto-
rius – aut. pastaba). M. Gorbačiovo apsaugos viršininkas reguliavo, su kuriuo šarvuotu 
automobiliu kitą kelio atkarpą jis turi važiuoti. Nuo minios spaudimo stovėjome susikibę 
rankomis per alkūnes.“70  

Šiaulių m. VRS darbuotojas V. Janavičius prisimena, kaip jis Zokniuose stovėjo prie KPP 
(rus. kontrolno propusknoj punkt, liet. kontrolinis praleidimo punktas – aut. pastaba) įvažiavi-

M. Gorbačiovas Lietuvoje. Aut. V. Gulevičius   

Lietuvos KGB generolas majoras E. Eismuntas 
nepatenkintas šiauliečiais. Aut. R. Lazdynas
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mo. Buvo duotas instruktažas – sustojus M. Gorbačiovo automobiliui, susikibti rankomis ir 
neleisti miniai prisiartinti prie M. Gorbačiovo. V. Janavičius prisimena susikibęs rankomis su 
sektoriaus vyresniuoju, bet tuo metu jų rankas kažkas praskyrė ir prabėgo keli vyrai. Šalia V. 
Janavičiaus atsiradęs M. Misiukonis (LSSR VRM ministras – aut. pastaba)  pasakė, kad viskas 
gerai, nes vyrai, prabėgę pro juos, buvo iš M. Gorbačiovo apsaugos.71 

Šiaulių m. VRS darbuotojas L. Eidintas pasakojo, kad M. Gorbačiovo apsilankymo 
metu buvo prie įvažiavimo į Zoknių oro uostą vartų. Stovėjo susikibę rankomis, nes žmo-
nės brovėsi ir stumdėsi, šalia jo buvo V. Balčiauskas ir kiti milicininkai. M. Gorbačiovas 
stovėjo nuo jo per trijų metrų atstumą ir kalbėjo su žmonėmis, įteikusiais jam skundų 
knygą, o paskui išvažiavo į Bridus. Po to milicininkai buvo pervežti prie Televizorių ga-
myklos, kur M. Gorbačiovas susitiko su šiauliečiais.72  

Šiaulių m. VRS darbuotojas A. Songaila M. Gorbačiovo vizito Šiauliuose metu su 
kitais milicijos darbuotojais buvo uniformuoti ir turėjo užtikrinti viešąją tvarką prie Te-
levizorių gamyklos. A. Songaila prisimena, kai prie jo priėjo moteris ir pasakė: „Aš noriu 
Gorbačiovui perduoti laišką.“ A. Songaila atsakė, kad negalima, bet tuo metu pro šalį 
važiavo M. Gorbačiovas ir moteris jam įmetė laišką pro automobilio langą.73     

Šiaulių m. VRS darbuotojas R. Šlekys palaikė viešąją tvarką M. Gorbačiovui vyks-
tant į Bridus. Jis prisimena, kad pareigūnai buvo sustatyti 50–100 m atstumu vienas nuo 
kito. R. Šlekys stovėjo prie Bridų kultūros namų. Nuo Mėsos kombinato iki Bridų visos 
sankryžos, išvažiavimai buvo uždaryti. Tą pačią dieną, prieš atvykstant M. Gorbačiovui, 
pirmiausia atvažiavo KGB padaliniai, kurie patikrino Kultūros namus ir valgyklą, kur M. 
Gorbačiovas turėjo pietauti. M. Gorbačiovas atvažiavo apie 15–15.30 val. Įvyko susiti-
kimas su rajono Komunistų partijos, Vykdomojo komiteto aktyvu, kolūkio pirmininku. 
Šiaulių r. VRS viršininkas K. Čepulis taip pat dalyvavo susitikime. M. Gorbačiovas papie-
tavo ir apie 18 val. išvyko.74  

Šiaulių m. VRS darbuotojas V. Komas pasakojo, kad per M. Gorbačiovo vizitą stovėjo 
kelyje Šiauliai–Gruzdžiai–Bridai prie Kulpės upelio ir turėjo užtikrinti, kad nebūtų pa-
dėta po tilteliu sprogmenų ir jis nebūtų susprogdintas.75   

Šiaulių m. VRS darbuotojas A. Beržinskas prisimena, kad per M. Gorbačiovo 
vizitą budėjo prie 43-iosios profesinės technikos mokyklos Vilniaus gatvėje. Jis paste-
bėjo, kad tuo metu Zoknių oro uoste leidosi labai daug lėktuvų. Paskui privažiavo M. 
Gorbačiovo eskortas ir sustojo. Buvo daug apsaugos su specialiosiomis priemonėmis. 
Apsauga važiavo pirmajame automobilyje ir buvo ginkluota. Kai eskortas pravažia-
vo, A. Beržinską ir kitus budėjusius milicininkus A. Vilbiko nurodymu (vadovavimą 
pajėgomis vykdė Šiaulių m. VRS Budėtojų tarnyboje dirbęs A. Vilbikas – aut. pasta-
ba) perkėlė prie Televizorių gamyklos. A. Beržinskas pasakojo, kad tada antrą kartą 
iš labai arti matė Michailą ir Raisą Gorbačiovus. Jam buvo labai smalsu pažiūrėti, 
kaip atrodo M. Gorbačiovo automobilis iš vidaus. M. Gorbačiovui nuėjus į gamyklą, 
A. Beržinskas su kitais šalia buvusiais milicininkais paprašė pasilikusio vairuotojo 

parodyti automobilį. Jis buvo šarvuotas, vidus kaip seifas, lauke antena, leidžianti 
bendrauti su visu pasauliu. Vairuotojas sakė, kad su M. Gorbačiovu dirba 4 vairuoto-
jai, budi visą parą ten, kur gyvena M. Gorbačiovas. Vairuotojas dar pasakojo, kad, jei 
numatyta kur nors vykti, jis prieš savaitę ar 10 dienų vyksta apžiūrėti maršrutą, sales, 
kur vyks M. Gorbačiovas.76  

Šiaulių m. VRS darbuotojas V. Maskolenka  vizito metu stovėjo Radviliškio gatvėje. 
Jis prisimena, kad susirinko minia žmonių, buvo ramu, rusai kalbėjo: „Priechal Gorbačiov, 
sdelaet poriadok“ (liet. „Atvažiavo Gorbačiovas, padarys tvarką“  – aut. pastaba).77  

A. Zakrasas prisimena, kad stovėjo prie Politechnikumo Tilžės gatvėje, o vėliau, M. 
Gorbačiovui pravažiavus, buvo pervežtas prie Televizorių gamyklos. Jis šalia M. Gorba-
čiovo matė M. Misiukonį, M. Stakvilevičių.78  

B. Poškus prisimena, kad lankantis M. Gorbačiovui buvo prie Mėsos kombinato, kur M. 
Gorbačiovas stovėjo nuo jo per kelis metrus ir kalbėjosi su susirinkusiais žmonėmis.79  

K. Škiela ir R. Kazarianas prisimena, kad prie Mėsos kombinato buvo minia žmonių, kuriuos 
teko laikyti. Sustojus kortežui, išlipo M. Gorbačiovas su žmona, M. Brazauskas, M. Stakvilevi-
čius, R. Vaitekūnas. R. Kazarianas pasakojo: „M. Gorbačiovas kalbėjo stovėdamas prieš mane. 
Vienas žmogus buvo įlipęs į medį, tai M. Gorbačiovas pajuokavo, kad negadintų valstybinio tur-
to. M. Gorbačiovas kalbėjo: „Viskas bus gerai, niekur neskubėkit, eisim visi kartu.“80  

V. Skaburskas prisimena, kad budėjo Pramonės gatvėje, kai, sustojus M. Gorbačiovo 
kortežui, viena moteris prišoko prie automobilio. Jos niekas nespėjo sulaikyti ir ji M. Gor-
bačiovui į automobilį įmetė voką. Atgal voko niekas neišmetė.81 

P. Pastoraitis buvo paskirtas atsakingas už Šiaulių miesto gatvių, kuriomis važiavo M. Gor-
bačiovas, uždarymą. Jis prisimena, kad gatvėse budėjo 130 Valstybinės automobilių inspekci-
jos (VAI) darbuotojų iš visos Lietuvos.82 

E. Jonušaitė prisimena budėjusi Aušros alėjoje. R. Rukšėnas budėjo prie Auksinio 
berniuko ir sakė matęs tik eskortą ir minias žmonių. J. Keserauskienė, D. Petrauskas, V. 
Tepliajevas stovėjo prie Politechnikumo, kai M. Gorbačiovas pravažiavo pro šalį. Jie prisi-
mena, kad buvo susirinkusi didelė minia žmonių, visi norėjo pažiūrėti į kortežą.83  

M. Gorbačiovas važinėjo dviem šarvuotais lengvaisiais ZIL, kurie svėrė apie 6 tonas. 
Ant vieno jų stogo buvo palydovinė antena. Ryšys taip pat buvo palaikomas automobilių 
antenomis.  Automobilių numeriai buvo 2938 MMD ir 9323 MMD. Delegaciją lydė-
jo du dideli autobusai. Viename jų buvo žurnalistai, kitame – vidaus reikalų kariuome-
nės automatais ginkluoti kariai, kurie iš autobuso nė karto taip ir nebuvo išlipę. Asmens 
sargybiniai per radijo stotis M. Gorbačiovą vadino „choziain“ (liet. šeimininkas – aut. 
pastaba). Planuotieji M. Gorbačiovo susitikimai su Šiaulių partiniu aktyvu LKP partijos 
komitete neįvyko, o R. Gorbačiovos nebuvo sulaukta Šiaulių pedagoginiame institute ir 
Inžinierių namuose.84

M. Gorbačiovas 1990 m. vasario 27 d. pasakė: „Mes žinome, kad Pabaltijo šalys nu-
sprendė savo ateitį susieti su buvimu už SSRS ribų. Ką mes apie tai galime pasakyti? Tai 
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SSKP CK skubios priemonės Lie-
tuvai. SSKP CK 1990 m. kovo 5 d. buvo 
svarstytas klausimas dėl skubių priemonių 
siekiant neleisti Lietuvai išeiti iš SSRS su-
dėties. Klausimą pateikė Politinio biuro 
nariai: V. Medvedevas, J. Masliukovas, I. 
Razumovskis, S. Gurenka. M. Gorbačiovas, 
V. Vorotnikovas, L. Zaikovas, V. Ivaška, V. 
Kriučkovas, J. Masliukovas, V. Medvedevas, 
N. Ryžkovas, A. Jakovlevas balsavo už sku-
bias priemones, J. Ligačiovas buvo išvykęs į 
Belgradą, N. Sliunkovas atostogavo. 88  

jūsų reikalas.“85 Tačiau, jo nuomone, nereikia skubėti, nes negalima staiga nutraukti esamų 

ryšių, todėl kol kas geriau likti federacijoje.  

Įvykiai Azerbaidžane. Baku mieste, Azerbaidžano Respublikoje, jau 1990 m. sausio 

20 d. SSRS kariuomenė panaudojo ginklus prieš taikius demonstrantus.86

Mitingas Baku. 

Vasario 16-oji Šiauliuose. 
Aut. R. Lazdynas

SSKP CK 1990 m. kovo 5 d. protokolasVasario 16-oji – valstybinė šventė. 1990 metais vasario 16-oji buvo švenčiama 
jau kaip valstybinė šventė – Valstybės atkūrimo diena.87 Mitingai Nepriklausomybės 
dienai paminėti įvyko visuose didesniuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Saulės 
laikrodžio aikštėje įvyko Sąjūdžio organizuotas mitingas, kuriame kalbėjo įvairių po-
litinių jėgų atstovai.   
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2. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis 

Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Vilniuje, LSSR mokslų akademijos salėje 1988 m. 
birželio 3 d. įvyko renginys, skirtas LSSR Konstitucijos projektui svarstyti. Renginyje 
dalyvavo apie 500 aktyviausių inteligentijos 
atstovų, kurie išrinko Lietuvos persitvarky-
mo sąjūdžio 35 asmenų iniciatyvinę grupę.89 
Ši grupė buvo įpareigota imtis organizaci-
nių priemonių persitvarkymui Lietuvoje 
spartinti. Taip gimė Lietuvos persitvarky-
mo sąjūdis, kuris paskelbė savo veiklos šūkį: 
„Viešumą, demokratiją, suverenitetą!“  

Ilgai laukti nereikėjo ir Lietuvos persi-
tvarkymo sąjūdžio iniciatyvinių grupių jau 
1988 m. birželio 10 d. atsirado Kaune, lie-
pos 10 d. – Klaipėdoje, liepos 26 d. – Šiau-
liuose, liepos 13 d. – Panevėžyje ir Alytuje, 
liepos mėnesį – Marijampolėje, Palangoje, 
rugpjūčio mėnesį – Raseiniuose, Trakuo-
se, Rokiškyje, Zarasuose, Druskininkuose‚ 
Skuode, Šilutėje‚ Varėnoje ir kitur.90  

1988 m. birželio 7 d. įvyko pirmasis 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciaty-
vinės grupės posėdis, kuriame buvo sufor-
muluoti bendri veiklos principai, sudarytos 
veiklos sričių komisijos: socialinė-politinė, 
organizacinė, teisinė, ekonominė, kultūri-
nė, nacionalinė ir ekologinė.91  

Sąjūdžio spauda. 1988 m. birželio 19 d. išėjo pirmasis informacinio leidinio 
„Sąjūdžio žinios“ numeris.92 Birželio 28 d. pasirodė trečiasis „Sąjūdžio žinių“ numeris, 
kurio  redaktorius – Arvydas Juozaitis. Rugpjūčio 5 d. „Sąjūdžio žinių“ 17 numeryje 
buvo paskelbti slaptieji Molotovo–Ribentropo 1939–1941 metais pasirašyti dokumen-
tai. Rugpjūčio 19 d. „Sąjūdžio žinių“ 25 numeryje paskelbtas Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos tekstas.93 1989 m. rugsėjo 16 d. buvo išleistas paskutinis, 89-asis, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio nepriklausomo leidinio „Sąjūdžio žinios“ numeris.94  

1988 m. rugsėjo 16 d. išleistas pirmasis nepriklausomas leidinys – Sąjūdžio savaitraštis 
„Atgimimas“, kurio redaktorius buvo Romualdas Ozolas. Tai legalus leidinys, kurio pirmąjį 

numerį buvo leista išspausdinti 30 tūkst. 
tiražu, o antrąjį numerį jau 100 tūkst. tira-
žu.95 Pirmajame numeryje aprašytas 1988 
m. rugpjūčio 23 d. mitingas Vilniuje, Vin-
gio parke („Bananų balius“ – aut. pastaba). 

Gruodžio 10 dieną Sąjūdžio savaitraščiui 
„Atgimimas“ buvo įvesta valstybinė cenzū-
ra.96 Miestuose ir rajonuose taip pat buvo 
leidžiami Sąjūdžio vietos tarybų leidiniai. 

1989 m. vasario 16 d. Lietuvoje iki 
kovo 26 d. įvyksiančių rinkimų į SSRS 
Aukščiausiąją Tarybą buvo uždrausta Sąjū-
džio televizijos programa „Atgimimo ban-
ga“. Laidos „Vyriausybės studija“, „Veidai“ 
ir „Veidrodis“ buvo uždraustos po LKP 
CK plenumo. Buvo surinkta 615 parašų po 
peticija, reikalaujančia sugrąžinti uždraus-
tas televizijos laidas.97    

Pirmieji  Sąjūdžio organizuoti mi-
tingai. Pirmasis Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio organizuotas mitingas įvyko 1988 m. 
birželio 24 d. Katedros aikštėje, Vilniuje. Į jį 
susirinko apie 20 tūkst. žmonių.98    

1988 m. liepos 9 d. Vilniuje, Vingio 
parke Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinė grupė surengė susitikimą su 
Lietuvos delegatais, kurie grįžo iš Maskvo-
je vykusios XIX partinės konferencijos. 

Medalis, skirtas Sąjūdžiui

1988 m. birželio 3 d. LSSR Mokslų akademijos 
salėje. Aut. J. Česnavičius 

Sąjūdžio Vilniaus tarybos leidinys „Sąjūdžio žinios“

LPS savaitraštis „Atgimimas“, Nr. 1

1988 m. birželio 24 d. Katedros aikštėje
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Mitinge dalyvavo apie 100 tūkst. žmonių 
iš visos Lietuvos. Valdžia pažadėjo įteisinti 
nepriklausomos Lietuvos vėliavą ir lietuvių 
kalbą paskelbti valstybine.99  

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
Šiaulių iniciatyvinės ir rėmimo grupės. 
Šiaulių inžinierių namuose (tai buvo mies-
to visuomenės susirinkimo ir idėjų genera-
cijos vieta  – aut. pastaba) 1988 m. liepos 
18 d. buvo nutarta 1988 m. liepos 22 d. su-

rengti mitingą Saulės laikrodžio aikštėje ir įkurti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių 
iniciatyvinę grupę. Tą dieną iniciatyvinė grupė Šiauliuose nebuvo įkurta. Tai įvyko ke-
liomis dienomis vėliau – 1988 m. liepos 26 d. Šiaulių inžinierių namuose buvo išrinkta 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių iniciatyvinė grupė.100

Dar neįkūrus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių iniciatyvinės grupės, Šiauliuo-
se susikūrė kelios Sąjūdžio rėmimo grupės. Pirmoji tokia grupė, pasivadinusi „Tautos tau-
tai“ vardu, architekto Virgilijaus Kačinsko iniciatyva 1988 m. liepos 19 d. įsikūrė Šiaulių 
projektavimo institute. 

Vėliau kita Sąjūdžio rėmimo grupė įsikūrė ir gamykloje „Nuklonas“. Didžiausia Šiau-
lių sąjūdžio tarybos grupė buvo „Vairo“ gamykloje – jai priklausė 169 nariai.101   

Pirmasis Sąjūdžio mitingas Šiauliuose. Pirmasis didelis Sąjūdžio mitingas 
Šiauliuose su šūkiu „Persitvarkymą – demokratiją – pažangą“ įvyko 1988 m. liepos 22 
d. 19 val. Saulės laikrodžio aikštėje, šiauliečių pamėgtoje vietoje, prie skulptoriaus S. 
Kuzmos „Šaulio“. Mitinge dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių, ne tik šiauliškių, bet ir aplin-
kinių rajonų gyventojų. 

Aikštė buvo papuošta vainikais, tautine simbolika, plevėsavo tautinės vėliavos. „Šau-
lio“ skulptūra buvo apjuosta medžiaga su nupieštais Šiaulių ženklais ir žaliame fone pa-
vaizduotais geltonais Gedimino stulpais, 
apipintais ąžuolo vainikais. Buvo iškelta 
raudona vėliava su baltu Vyčiu. Žmonės 
atėjo į Sąjūdžio mitingą su plakatais ir tu-
rėjo ne mažiau kaip 35 tautines trispalves 
vėliavas. Mitingą vedė inžinierius J. Keldu-
šis. Kalbėjo vilniečiai, Lietuvos persitvar-
kymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai: 
akademikas Antanas Buračas, filosofas Ro-
mualdas Ozolas, fizikas Zigmas Vaišvila, 
ekonomistas Alvydas Medalinskas, taip pat 
Vaclovas Grikšas, Šiaulių inžinierių namų 
vedėjas V. Vingras, ŠPI docentas M. Sta-
kvilevičius, J. Kašys, svečiai iš Armėnijos, 
Latvijos sąjūdžio ir miesto valdžios atsto-
vas Z. Sabalys, Komunistų partijos vadovas 
V. Volkovas, ŠPI dėstytoja docentė Dalia 
Striogaitė, eiliniai miestiečiai. 

Kalbėtojai reikalavo daugiau viešumo, 
suvereniteto, tautų vienybės, greičiau spręs-
ti ekologinius klausimus, sujungti visuome-
nės, partijos ir bažnyčios vienybę, kritikavo 
miesto laikraštį, partijos ir Vykdomojo 
komiteto biurokratus. Buvo smerkiamas 
stalinizmas, reikalaujama Lietuvai demo-
kratijos ir suvereniteto, valstybinės kalbos 
statuso suteikimo lietuvių kalbai, ragino 
rūpintis gimtąja kalba ir dorove, atkurti 
istorinę tiesą. Buvo siūloma įvedant ūkis-
kaitą kelti gaunamos produkcijos kokybės 
lygį, kad Lietuva galėtų išeiti į pasaulinę 
rinką. Kalbant LKP miesto pirmajam se-

1988 m. liepos 9 d.  mitingas Vingio parke. 
Aut. R. Struoga

1989 m. balandžio mėnesį 
V. Adamkus susitiko su Šiaulių 
visuomene Inžinierių namuose. 
Aut. R. Struoga

Su visuomene Šiaulių inžinierių 
namuose susitiko Šiaulių m. VRS 
vadovai: pavaduotojas A. Vilbi-
kas, viršininkas R. Vaitekūnas, 
pavaduotojai B. Lazutka ir S. 
Verkulis

Atminimo lenta ant Šiaulių 
inžinierių namų sienos (šiuo 
metu tai ŠU centriniai rūmai – 
aut. pastaba)

Sąjūdžio veteranai prie atmi-
nimo lentos ant Šiaulių projek-
tavimo instituto. Iš kairės: V. 
Kačinskas, I. Vasinauskaitė, S. 
Bronušas ir A. Urbanavičius. 
Aut. J. Tamulis

Pirmasis Sąjūdžio mitingas Šiauliuose 1988 m. 
liepos 22 d. Aut. R. Struoga

Mitingo šūkis ,,Persitvarkymą – demokratiją – 
pažangą“. Aut. R. Struoga 

Kalbėtojai. Aut. R. Struoga
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kretoriui V. Volkovui, buvo reiškiamas nepasitenkinimas. Plakatai ragino: „Išsaugok Kur-
tuvėnų draustinį“, „Išsaugok Ventą“, „Išsaugok Bijotę“, „Atnaujinkime 16-ąją lietuvišką 
diviziją“, „Gorbačiovas, Persitvarkymas, Brazauskas“, „Lietuvos gyventojams – Lietuvos 
pilietybę“, „Lietuvių kalba – valstybinė“, „Viešumą, demokratiją, socializmą“. Mitinge 
buvo išrinkta koordinacinė taryba.

Mitingas tęsėsi 4 valandas, jame nutarta 
Šiauliuose statyti žymaus lietuvių rašytojų 
globėjo ir tautinio judėjimo veikėjo P. Vi-
šinskio paminklą. Buvo suburta jo atmini-
mo įamžinimo komisija, renkamos aukos 
paminklui statyti. Per mitingą dalyviai tam 
tikslui paaukojo per 7000 Rb.   

Šiauliuose 1991 m. birželio 29 d. ati-
dengtas paminklas Povilui Višinskiui.102  

Mitingo metu buvo pasigirdę balsų 
eiti į Zoknių karinį aerodromą protestuo-
ti prieš gamtos teršimą, lėktuvų skraidymą 
virš miesto. Prieš mitingą ir jam vykstant 
Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojai 
B. Lazutka ir A. Vilbikas bendravo su mi-
tingo rengėjais, jo dalyviais, siekdami užti-
krinti, kad mitingas nepersikeltų į Zoknių 
aerodromą ir nesukeltų neprognozuojamų 
pasekmių. Šiaulių m. VRS darbuotojai 
buvo pasiruošę tam užkirsti kelią, tačiau 
tikėtasi, kad nereikės naudoti jėgos. VRS 
įvairių tarnybų 28 darbuotojai, apsirengę 
civiliškais rūbais (A. Zakrasas buvo vienas 

iš jų – aut. pastaba), dalyvavo Sąjūdžio mitinge, kad užkirstų kelią galimoms provoka-
cijoms. Rezerve, IV visuomeniniame teisėtvarkos apsaugos punkte (VTAP), Vilniaus g. 
118A, iš rajono VRS buvo 20 darbuotojų, iš miesto VRS – 120 darbuotojų ir 120 karei-
vių. Per mitingą nebuvo jokių išsišokimų ir incidentų. Per renginį buvo dainuojamos liau-
dies dainos, skirtos tautai. Pasibaigus mitingui, dar buvo pavienių raginimų eiti į Zoknių 
karinį aerodromą, tačiau žmonės taikiai išsiskirstė, o įtampa atslūgo.103   

Sąjūdžio ar politinių partijų mitinguose buvo savo tvarkdarių, kurie prižiūrėjo 
tvarką mitingo metu, todėl milicija nesikišdavo, tačiau stebėdavo įvykius, kad galėtų 

laiku reaguoti į konfrontuojančių pusių 
elgesį, tapti savotišku buferiu, skirian-
čiu jas. A. Milašauskas prisimena, kad 
jam teko budėti prie Auksinio berniuko. 
Pasibaigus mitingui, jis grįžo į VRS, kur 
diskutavo apie vykstančias permainas, 
ir jam įsiminė tą dieną budėjusių rusa-
kalbių darbuotojų (baltarusio ir ruso) 
žodžiai: ,,Čia bus pertvarka, grįš buržua-
zinė valdžia, mes važiuosime namo.“ Kai 
pasikeitė politinė santvarka, jie išvyko į 
Baltarusiją, nes buvo įsitikinę, kad bus 
persekiojami.104  

LSSR VRM Viešosios tvarkos apsau-
gos valdybos viršininko A. Vilko nurody-
mu iš Šiaulių m. VRS buvo pareikalauta 
pateikti tarnybinį pranešimą apie 1988 m. 
liepos 22 d. mitingą Šiauliuose, nurodyti 
organizatorius, kalbėjusius oratorius ir 
apie ką jie kalbėjo, plakatų turinį ir priim-
tą kreipimąsi, kokios jėgos buvo panaudo-
tos viešajai tvarkai užtikrinti. Toks prane-
šimas į VRM buvo išsiųstas, bet tai buvo 
paskutinė rašytinė ataskaita apie renginį 
Šiauliuose.105

Atkurtas paminklas Sukilėlių kal-
nelyje. Šiaulių miesto LDT vykdomasis 
komitetas Sąjūdžio iniciatyva 1988 m. 
liepos 27 d. nutarė, minint 125-ąsias 
1863 metų sukilimo metines, atkurti 
Sukilėlių kalnelio paminklo pirminę 
išvaizdą, tokią, kokia buvo tarpukario 
Lietuvoje.106 Tą pačią dieną „Saulės“ 
kino teatre buvo iškilmingai paminėtos 
125-osios 1863 metų sukilimo metinės. 
Minėjimo dalyviai Sukilėlių kalnelyje 

Mitingo dalyviai aukoja pinigus P. Višinskio 
paminklo statybai. Aut. R. Dailidė

Paminklas P. Višinskiui Šiauliuose. Aut. R. Lazdynas

Mitingo dalyviai, centre Šiaulių m. VRS viršininko 
pavaduotojai A. Vilbikas ir B. Lazutka

Ir prie įėjimo į  Saulės laikrodžio aikštę stovėjo 
žmonės. Aut. R. Struoga

Atkuriama Sukilėlių kalnelio 
paminklo  pirminė išvaizda. Aut. R. Struoga
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prie paminklo 1863 metų sukilimo au-
koms padėjo gėlių. Renginyje dalyvavo 
tūkstančiai šiauliečių. 1989 metų kovo 
mėnesį Šiauliuose buvo baigiamas atnau-
jinti paminklas Sukilėlių kalnelyje.107 

Protestas prieš Molotovo–Ribentropo paktą. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės atstovai – A. Juozaitis, A. Medalinskas, G. Songaila – 1988 m. rug-
pjūčio 12 d. kreipėsi į Vilniaus miesto LDT vykdomąjį komitetą prašydami leidimo rug-
pjūčio 23 d. Gedimino aikštėje surengti su visuomene susitikimą, kuriame buvo planuo-
jama kalbėti apie 1939 metų SSRS ir hitlerinės Vokietijos sutartį. Leidimas buvo išduotas, 
tačiau vėliau pakeista mitingo vieta.108 Lietuvos persitvarkymo sąjūdis iš pradžių 1988 
m. rugpjūčio 23 d. norėjo surengti tylų vakarinį pasivaikščiojimą su gedulo simbolika, 
paskui susirinkti Gedimino aikštėje ir taip protestuoti prieš Molotovo–Ribentropo pak-
tą.109 Tačiau 1988 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus Vingio parke įvyko didžiulis mitingas, ku-
riame dalyvavo apie 230 tūkst. (kituose šaltiniuose nurodoma 200 ar 250 tūkst. – aut. 
pastaba) žmonių ir buvo protestuojama prieš Molotovo–Ribentropo paktą.110 Protesto 
mitinge priimta rezoliucija, kurioje buvo kreiptasi į LSSR mokslų akademijos prezidiumą 
ir siūloma surengti specialią sesiją naujos Lietuvos Liaudies Respublikos Konstitucijos 
redakcijos projektui parengti. Taip pat buvo įrašytas reikalavimas siekti žmogaus teisių 
garantijų, atsisakyti viešai pasmerktų, A. Ždanovo ir A. Vyšinskio dvasia suredaguotų 
SSRS baudžiamojo kodekso straipsnių, atskirti įstatymų leidybos, vykdymo ir teismo 

funkcijas. Reikalauta iš LSSR teisingumo 
organų peržiūrėti bylas žmonių, nuteistų 
už antitarybinę propagandą, tų, kurie kali-
nami vien už tai, kad anksčiau daug kalbėjo 
apie tas pačias demokratijos problemas, ku-
rios dabar viešai aptariamos. Mitingai vyko 
visoje Lietuvoje. Mitinge Kaune dalyvavo 
apie 50 tūkst. žmonių, Šiauliuose LLL or-
ganizuotame mitinge buvo apie 6 tūkst., o 
Kretingoje – 5 tūkst. dalyvių.112 

Šiauliuose rugpjūčio 23 dieną mitingui surengti lei-
dimas nebuvo duotas, tačiau žmonės patys vakare susi-
rinko prie „Šiaulių“ viešbučio ir, iškėlę trispalvę, nužy-
giavo į Sukilėlių kalnelį, kur padėjo gėlių prie paminklo 
sukilėliams, o paskui nuėjo į pamaldas Šv. Jurgio bažny-
čioje. Kunigas K. Gražulis per pamokslą kalbėjo ir apie 
Molotovo–Ribentropo paktą bei jo padarinius.113   

Sąjūdžio pripažinimas Šiauliuose. 1988 m. spa-
lio 12-oji – svarbi atgimimo laikotarpio data, nes Šiaulių 
miesto tarybos vykdomasis komitetas nusprendė pripa-
žinti Šiaulių miesto sąjūdį kaip sudėtinę Lietuvos persi-
tvarkymo sąjūdžio dalį ir suteikti jam visuomeninės or-
ganizacijos statusą.114 Šį sprendimą pasirašė Vykdomojo 
komiteto pirmininkas P. Morkūnas ir atsakingoji sekretorė 
R. Vitkauskaitė. Tai buvo pirmasis oficialus Sąjūdžio įtei-
sinimas Lietuvoje.  

Šiauliuose pradėtas leisti Sąjūdžio laikraštis. 1988 
m. spalio 15 d. Šiauliuose pradėtas leisti Sąjūdžio laikraštis 
„Krivūlė“.115   

Pirmuosius tris „Krivūlės“ numerius nelegaliai iš-
leido V. Kačinskas ir R. Kačinskienė. Techniniais lai-
kraščio reikalais rūpinosi A. Gečas. Pirmoji „Krivūlė“ 
išspausdinta Vilniuje. Spausdinant leidinį, talkino P. 
Vaitekūnas. Iš Vilniaus į Šiaulius „Krivūlę“ atveždavo 
A. Ulčinas ir V. Kačinskas.116 1988 metų pabaigoje LKP 
Šiaulių miesto komitetas leido legaliai Sąjūdžiui leisti 
„Krivūlę“. Ji pradėjo eiti kaip nepriklausomas leidinys, 
sudaręs sąlygas Šiaulių miesto sąjūdžio tarybai skleisti 
svarbią informaciją. „Krivūlę“ redagavo V. Mikalauskas, 
jam padėjo S. Tumėnas. 1988 metų pabaigoje Sąjūdžio 
savaitraštis „Krivūlė“ pradėtas spausdinti 10 tūkst. eg-
zempliorių tiražu. 

Pradžioje „Krivūlė“ išeidavo kartą per dvi savaites, o 
nuo 1989 m. spalio 16 d. kas savaitę buvo leidžiamas Są-
jūdžio laikraštis ,,Savaitės krivūlė“. Jo  redaktoriai buvo I. 
Vasinauskaitė ir J. Sabaliauskas.117  

Mitingas 1988 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus 
Vingio parke

Šiauliuose renkami parašai 
Molotovo–Ribentropo paktui 
pasmerkti. Aut. R. Struoga 

Sąjūdžio laikraštis „Krivūlė“, 
1988 m. spalio 15 d., Nr. 1

 Sąjūdžio laikraštis „Krivūlė“,1989 
m. vasario 1–15 d., Nr. 1(4)

Sukilėlių kalnelis Šiauliuose 
šiandien. Aut. R. Struoga
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Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos steigiamoji konferencija. Dramos teatre 1988 
m. spalio 17 d. įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos grupių stei-
giamoji konferencija. Buvo išrinkta Sąjūdžio taryba ir jos vadovybė. Iš 40 Sąjūdžio Šiaulių 
miesto tarybos narių 17 buvo komunistų. 

„Sąjūdžio vėliava buria komunistus ir nepartinius, dvasininkus ir tikinčiuosius, lietuvius 
ir kitų tautybių žmones bendram darbui ir kūrybai“, – buvo konstatuota konferencijoje.118

 Konferencijoje buvo platinamas Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos leidinio „Krivūlė“ 
pirmasis numeris.  

Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. Prieš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamąjį 
suvažiavimą LKP CK leidyklos spaustuvėje buvo išspausdinti Lietuvos persitvarkymo sąjū-
džio bendrosios programos ir įstatų projektai 5 tūkst. egzempliorių tiražu. Programą sudarė 
šios dalys: Bendrieji principai, Visuomenė ir valstybė, Žmogaus ir piliečio teisės, Socialinis teisin-
gumas, Tautiškumas, Kultūra, Religija ir visuomenė, Ekonomika, Ekologija. 1988 m. spalio 21 
d. buvo išleistas ir „Sąjūdžio žinių“ 1-asis „Suvažiavimo biuletenis“.119  

1988 m. spalio 22 d. 9 val. įvyko suvažiavimo atidarymo 
ceremonija. Gedimino pilies bokšte iššautos geltonos, 
žalios ir raudonos raketos, kurios buvo palydėtos fan-
faromis, o joms atsiliepė lietuviški ragai. Visi susirin-
kusieji sugiedojo Vinco Kudirkos „Tautišką gies-
mę“ ir buvo pakelta Lietuvos tautinė vėliava. 
Suvažiavimą atidarė poetas Justinas Marcin-
kevičius ir jo dalyviams palinkėjo geros va-
lios, išminties, tolerancijos ir susiklausymo. 
Grupė suvažiavimo dalyvių padėjo gėlių 
ant Jono Basanavičiaus kapo.120  

1988 m. spalio 22–23 d. įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, priė-
męs įstatus, kuriuose skelbiama, kad „Sąjūdis telkia piliečių iniciatyvą Lietuvos dorovinio, pilietinio, 
ekonominio ir kultūrinio atgimimo labui“.121

Sąjūdžio laikraštis „Savaitės krivūlė“, 
1989 m. spalio 16 d., Nr. 1 

Žemaičių juomarko 10 litų

Sąjūdžio steigiamosios konferencijos vedėjai. 
Aut. R. Struoga

Sąjūdžio steigiamoji konferencija Šiauliuose. 
Aut. R. Struoga

 Atminimo lenta

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo 
suvažiavimo logotipas

Šiaulių delegacija LPS steigiamajame 
suvažiavime. Aut. R. Struoga 

Suvažiavime išrinkta Sąjūdžio taryba. 
Aut. R. Struoga

Pirmieji Lietuvoje savo pini-
gus, tai yra dekoratyvinius litus, 
1989 m. gruodžio 2 d.  miesto 
dailininko V. Purono iniciatyva ir 
rūpesčiu išleido šiauliečiai.   
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Suvažiavimas pasirinko teisinį, politinį, ekonominį ir kultūrinį kovos kelią už visišką 
Lietuvos nepriklausomybę. Tą savaitgalį beveik visi Lietuvos gyventojai sėdėjo namuose, 
žiūrėjo televizorių ir ne visi tikėjo tuo, ką matė, kai kurie verkė iš džiaugsmo.  

,,Vienybė–Jedinstvo–Jednosc“. Įsteigus Sąjūdį, kaip jo alternatyva 1988 m. lap-
kričio 4 d. Vilniuje įsikūrė Lietuvos persitvarkymo socialistinis judėjimas ,,Vienybė–
Jedinstvo–Jednošč“.122  Šio judėjimo deklaracijoje buvo rašoma, kad jis palaiko vadovau-
jamąjį partijos vaidmenį, o LSSR Aukščiausioji Taryba neturi spręsti Lietuvos valstybinės 
kalbos ir pilietybės klausimų. Iš 14 pasirašiusiųjų deklaraciją tik dviejų asmenų pavardės 
buvo lietuviškos. 

Po LSSR Aukščiausiosios Tarybos įsako dėl LSSR valstybinės kalbos vartojimo 
1989 metų vasario mėnesį „Jedinstvo“ prie Vilniaus sporto rūmų organizavo mitingą, 
kuriame pareikalavo panaikinti įsaką ir išreiškė nepasitikėjimą Lietuvos valdžia, o tų 
pačių metų kovo mėnesį prieš Sąjūdį surengė demonstraciją, kurioje dalyvavo apie 15 
tūkst. žmonių.123   

1989 m. gegužės 13–14 d. Vilniuje įvy-
ko „Jedinstvos“ steigiamasis suvažiavimas. 
Vilniaus įmonėse ir gamyklose buvo mėginta 
suorganizuoti įspėjamąjį „Jedinstvos“ streiką, 
tačiau streikavo tik viena gamykla. Šios or-
ganizacijos mitingai vyko Vilniuje 1989 m. 
birželio 25 d., taip pat rugsėjo mėnesį ir 1990 
m. sausio 6 d.  Šiame mitinge dalyvavo apie 
3 tūkst. žmonių. Jame buvo priekaištaujama 
M. Gorbačiovui, kad jis nieko nepadarė, jog 
LKP neatsiskirtų nuo SSKP.124   

Sąjūdžio programa. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio programoje125 buvo pabrėž-
ta, kad užtikrinant socialinį teisingumą LSSR piliečiams turi būti užtikrinta teisė ir reali 
galimybė laisvai panaudoti savo galias pasirinktos veiklos sferose, gauti už ją teisėtą atly-
ginimą, turi būti panaikinti formalieji lygiavos ir socialistinio lenktyniavimo principai. 
Programoje taip pat įrašyta, kad Sąjūdis remia kovą prieš alkoholizmą, narkomaniją ir 
kitas socialines ydas, suteikdamas žmonių tarpusavio santykiams dorovinės atsakomybės 
pobūdį. Tuo tikslu numatyta skatinti tautos fizinę ir dvasinę sveikatą ugdančias laisva-
laikio formas. Nurodyta, kad Sąjūdis reikalauja panaikinti nomenklatūrinių darbuotojų 
kategoriją ir jų privilegijas, o tarnybinės pareigos turi būti skirstomos profesinės kompe-
tencijos ir konkurencijos pagrindu.

1988 m. lapkričio 9 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovai per televiziją kreipėsi 
į Lietuvos visuomenę protestuodami prieš SSRS Konstitucijos pataisų projektą, kuris pa-
žeidžia Lietuvos teisinės valstybės principus, ir kaip protestą prieš šį projektą organizavo 
parašų rinkimą. Per 8 dienas buvo surinkta 1 mln. parašų.126 Nuo 1988 m. lapkričio 30 d. 
buvo pradėta leisti laisvai naudotis Lietuvos bibliotekų specialiuosiuose fonduose saugo-
momis iki 1945 metų išleistomis knygomis, laikraščiais ir žurnalais, taip pat ir užsienyje 
išleistomis knygomis bei periodiniais leidiniais.127  

Estijos bei Latvijos liaudies frontų ir Sąjūdžio atstovų susitikimas. Rygoje 
1988 m. lapkričio 8 d. susitiko Estijos bei Latvijos liaudies frontų ir Sąjūdžio atstovai. 
Nutarta dėti pastangas, kad šalių aukščiausiosios tarybos priimtų suvereniteto deklaraci-
jas bei konstitucijų pataisas, kad Baltijos respublikų įstatymai taptų viršesni už SSRS įsta-
tymus.128 LSSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1988 m. lapkričio 18 d. tokios juridinės 
pataisos priimtos nebuvo.  

Rinkimai į LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos laisvas vietas. Pirmuoju 
Sąjūdžio politinės jėgos išbandymu tapo 
1989 m. sausio 15 d. rinkimai į laisvas 
LSSR Aukščiausiosios Tarybos vietas. 
Sąjūdininkas Zigmas Vaišvila, kilęs iš 
Šiaulių, rinkimuose Šiau1iuose pasiekė 
triuškinamą pergalę. 

Pakartotiniuose rinkimuose, įvykusiuo-
se Šiauliuose 1989 m. vasario 28 d., užti-
krintai laimėjo Romualdas Ozolas.129  

Sąjūdžio įteisinimas. LSSR Ministrų 
Taryba 1989 m. kovo 16 d. įregistravo 
Sąjūdžio įstatus130, tai yra juridiškai įteisino 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdį.  

Rinkimai į SSRS Aukščiausiąją 
Tarybą. Vilniuje, Kalnų parke 1989 m. 
kovo 8 d. įvyko Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio organizuotas mitingas, skirtas 
rinkimams į SSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Rinkimai į SSRS Aukščiausiąją Tarybą 
įvyko 1989 m. kovo 26 d. ir taip buvo pa-
demonstruota Lietuvos, kurią suvienijo 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, vienybė.131

1989 m. kovo 19 d. „Jedinstvos“ mitingas Kalnų 
parke. Aut. A. Ališauskas

Rinkimai į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą: 
Sąjūdžio Šiaulių miesto 
taryba remia Kazimierą 
Prunskienę

Balotiruojasi ir 
Mindaugas Stakvilevičius

Šiauliečiai už Romualdą Ozolą. Aut. R. Struoga
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„Už Sąjūdį!“ 1989 m. gegužės 25–31 d. atlikta Lietuvos gyventojų apklausa, kuri 
parodė, kad Sąjūdžio veiklai pritarė 78 proc. lietuvių ir 10 proc. nelietuvių, o rugpjūčio 
30–31 d. apklausos rezultatai parodė, kad 86 proc. lietuvių ir 35 proc. nelietuvių Lietuvos 
gyventojų pritaria Sąjūdžio veiklai.132 Buvo akivaizdu, kad tiek lietuvius, tiek nelietuvius 
vienija bendri tikslai.  

Diskusijų klubas. Diskusijų klubas vasarą vyko amfiteatre, Vilniaus ir Rūdės gatvių 
kampe. 

Diskusijų klubas taip pat vykdavo ir 
Šiaulių pedagoginio instituto 225-ojoje 
auditorijoje.

1989 m. rugsėjo 11 d. 19 val. 225-ojo-
je auditorijoje su šiauliečiais susitiko tei-
sėtvarkos darbuotojai.133 Diskusijų klube 
buvo diskutuojama įvairiais, aktualiais gy-
venimo klausimais.  

Akcija „Baltijos kelias“. 
Reikalaudamas panaikinti Molotovo–
Ribentropo pakto padarinius Lietuvai 
ir išvesti okupacinę kariuomenę, Sąjūdis 
rinko parašus, kad šis reikalavimas būtų 
įgyvendintas. Po peticija iki rugpjūčio 3 d. 
Lietuvoje jau buvo surinktas milijonas pa-
rašų. Iki rugpjūčio 6 d. buvo pasirašę dau-
giau nei 1 mln. žmonių. Iš viso po reika-
lavimu panaikinti Molotovo–Ribentropo 
pakto padarinius pasirašė daugiau kaip 1 
520  000 Lietuvos žmonių. Šiauliuose iki 
1989 m. rugpjūčio 23 d. surinkta daugiau kaip 70 tūkst. parašų.134    

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio seimas rugpjūčio 23 d. Vilniuje patvirtino Moloto-
vo–Ribentropo pakto 50-ųjų metinių proga Estijos liaudies fronto parengtą bendrą trijų 
Baltijos tautų pareiškimą, kuriame rašoma, kad „Baltijos kelias – tai paskutinis koloniji-
nių teritorijų išlaisvinimo Europoje kelias“.135  

Šiaulių miesto gatvėse ir buvusioje Pergalės aikštėje suorganizuoti teatralizuoti rengi-
niai ir tarp bolševizmo ir fašizmo padėtas lygybės ženklas.136    

Diskusijų klubas Vilniaus  gatvės amfiteatre. R. Struoga

 Į klausimus atsakė Prekybos valdybos viršininkas V. 
Jankauskas, VRS kriminalinės paieškos viršininkas 
A. Tručinskas, LKP Šiaulių m. pirmasis sekretorius 
M. Stakvilevičius ir LDT vykdomojo komiteto 
pirmininkas P. Morkūnas. Aut. R. Struoga 

V. Kačinskas 
1988 m. 225 
auditorijoje. 
Aut. R. 
Struoga

1989 m. kovo 5 d. vyko diskusija 
apie rinkimus į SSRS Aukščiau-
siąją Tarnybą. Milicijos unifor-
ma: Šiaulių m. VRS viršininko 
pavaduotojas S. Verkulis ir toje 
pačioje eilėje į dešinę to paties 
skyriaus milicijos darbuotojas V. 
Janavičius. Aut. R. Struoga

1989 m. balandį M. Stakvilevičius, grįžęs iš SSRS 
Aukščiausiosios Tarybos deputatų suvažiavimo, 
225 auditorijoje. Aut. R. Struoga

1989 m. gegužės 5 d. K.Prunskienė susitiko su 
šiauliečiais 225 auditorijoje. Aut. R. Struoga

1989 m. liepos 8 d. 225 auditorijoje kalba 
L. Pangonytė. Aut. R. Struoga

 Šiauliuose renkami parašai. Aut. R. Struoga
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Po teatralizuotų renginių šiauliečiai 
autobusais ir lengvaisiais automobiliais iš 
Saulės laikrodžio aikštės išvyko į Baltijos 
kelio akciją, įsiliedami į didžiulį automo-
bilių srautą ir prisijungdami prie kitų ak-
cijos dalyvių. 

Baltijos kelias gyvu žiedu sujungė trijų 
Baltijos tautų žmones.  

1989 m. rugpjūčio 23 d., 
Molotovo–Ribentropo pakto 
metinių dieną, apie du milijo-

nai žmonių, nustatytą valandą 
susiėmę rankomis kelyje Vil-

nius–Panevėžys–Ryga–
Ainažiai–Viljandis–Ta-
linas, stovėjo jausdami 
tarpusavio solidarumą. 

Vien tik Lietuvoje šioje 
akcijoje dalyvavo daugiau 
kaip milijonas žmonių. Ilges-

nei nei 650 kilometrų Baltijos 
kelio automagistralei reikėjo apie 

600 tūkst. žmonių, tačiau dalyvavo 
apie 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos gyventojų. Šioje grandinėje stovė-
jo ir vaikai, ir senukai, laikydami rankose 
vėliavas su juodais kaspinais ir žvakutes, 
tuo išreikšdami protestą prieš Baltijos šalių 

okupaciją ir pareikšdami savo valią siekti 
laisvės ir nepriklausomybės. Žurnalistas V. 
Mikalauskas apie tai rašė: „Penkiasdešimt 
metų prireikė, kad taip galingai ir pakiliai 
pademonstruotume visam pasauliui: mes 
dar ne mankurtai, mes atsimename, iš kur 
mes, ir žinome, ko norime.“ 

Valstybinės automobilių inspekcijos 
darbuotojas L. Suslavičius nuolat informa-
vo apie susidariusią padėtį keliuose, vedan-
čiuose Baltijos kelio link. Tai padėjo tūkstančiams vairuotojų greičiau atvykti į numatytą 
vietą. Tačiau vis dėlto susidarė iki 3 kilometrų ilgio eilės. Nelengva buvo pervažiuoti per 
miestus ir miestelius, vedančius Baltijos kelio link. Vien tik atkarpoje nuo Panevėžio iki 
Pumpėnų, į kurią skubėjo šiauliečiai, matėsi apie 150 autobusų, o lengvųjų automobilių ir 
nesuskaičiuosi. Artėjant akimirkai, kai susikibs tūkstančiai rankų, automobiliai jau sku-
bėjo į priekį 4–5 eilėmis, o važiuojantys į priešingą pusę, kurių buvo mažuma, kantriai 
laukė. Visi vieni kitiems buvo paslaugūs ir tolerantiški.137  

Apie 40 Šiaulių pedagoginio instituto 
dėstytojų susikibę rankomis stovėjo Balti-
jos kelyje, taip išreikšdami vienybę siekiant 
trijų Baltijos šalių nepriklausomybės. Šios 
akcijos dalyvis Teodoras Tamošiūnas prisi-
minė, kad kelionė nebuvo lengva, nes šiau-

Teatralizuotas renginys Šiaulių centrinėje aikštėje. 
Aut. R. Struoga

Medalis 
„Baltijos kelias“

Gyvas žmonių žiedas

Baltijos kelias

Baltijos kelias iš paukščio skrydžio

Šiaulių pedagoginio instituto darbuotojai Baltijos  
kelyje: iš kairės doc. S. Vinikevičius, Pedagogikos 
fakulteto prodekanai T. Tamošiūnas, A. Skalandienė, 
Gamtos pažinimo katedros vedėja doc. A. Jacikevičienė 
ir Eduardas ir Sigita Tamošiūnai. Aut. A. Musneckis

Informacija apie šiauliečių dalyvavimą Baltijos  
kelyje (rašė ruožo koordinatorius A. Grumadas – 
aut. pastaba)
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liečiams buvo skirta vieta netoli Pasvalio. Kelias, ypač nuo Panevėžio iki Pasvalio, buvo 
sausakimšas automobilių, eismas vyko trimis automobilių juostomis viena kryptimi. Ypač 
skubėjusieji važiavo net pievomis, tačiau  nuotaika buvo pakili, nes visi jautė atliekantys 
labai reikšmingą misiją.138   

T. Petrova „Vakarinėse naujienose“ rašė: „Gyva grandinė, nusitiesusi šimtus kilome-
trų, sujungė ne tik ištiestas broliškam paspaudimui rankas, ji sujungė mūsų širdis, kurios 
tą jaudinančią minutę plakė vienu ritmu. Visi buvo pagauti vieno polėkio, vieno siekio – 
atkurti valstybingumą, savarankiškai tvarkyti gyvenimą. Spausdama mažose rankytėse 
lauko gėlių puokštę, tarsi pakerėta žiūrėjo į gyvą, judančią kelio juostą baltaplaukė mer-
gaitė. Ir aš pagalvojau: tai ateitis mažylės akimis žvelgia į šią dieną, kuri įeis į istoriją. Įsi-
minkime šią dieną.“139  

Apklausos Baltijos  kelio  akcijai Lie-
tuvoje pritarė 98 proc. lietuvių ir 76 proc. 
nelietuvių.140  

Šiaulių m. VRS darbuotojams buvo uždrausta išvykti iš savo gyvenamosios vietos, taip 
pat ir vykti į Baltijos kelią, nes buvo nurodyta organizuoti darbą savo teritorijoje taip, kad 
nebūtų apvogti butai ar namai tuo metu, kai šeimininkai stovi Baltijos kelyje. VAI dar-
buotojai buvo įpareigoti organizuoti saugų eismą vykstantiems į Baltijos kelią, tai yra tu-

rėjo išlydėti kolonas į akciją. Į Baltijos kelią 
išvyko ir nemaža grupė asmenų, kurie buvo 
milicijos dėmesio centre. Šiaulių mieste ak-
cijos metu įvykdytos 4 butų vagystės.141  

Šiaulių m. VRS darbuotojas V. Masko-
lenka pasakojo, kad tuo metu buvo susilau-
žęs koją, bet vis tiek buvo Baltijos kelyje ir 
patyrė neapsakomą jausmą.142  

Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisariato (VPK) darbuotojas A. Venskaitis (tuomet 
dar nedirbo Šiaulių m. VRS – aut. pastaba), prisimindamas Baltijos kelią, pasakojo, kad tą 
dieną dirbo ir vyko su draugais automobiliu „Žiguli“ Pasvalio link. Ten teko palikti auto-
mobilį, nes privažiuoti nebuvo jokių galimybių dėl didelio srauto automobilių. Jis ėjo apie 
1 kilometrą pėsčiomis ir už Pasvalio vis dėlto suspėjo Baltijos kelyje susikibti rankomis.143  

Maskvoje, Puškino aikštėje 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvyko mitingas, skirtas Molo-
tovo–Ribentropo pakto 50-osioms metinėms paminėti, kuriame dalyvavo apie 7 tūkst. 
žmonių.  Mitinge dalyvavę žmonės buvo suimami, mušami ir vaikomi. 

Po Baltijos kelio akcijos SSKP CK politinis biuras Pabaltijo respublikoms pareiškė 
griežtą įspėjimą, kuris buvo parengtas su atostogaujančio SSKP CK generalinio sekre-
toriaus M. Gorbačiovo žinia. SSKP CK 1989 m. rugpjūčio 26 d. paskelbė pareiškimą, 
kuriame nurodė, kad Lietuvos ir kitų Baltijos šalių nepriklausomybės siekimas gali būti 
ir pilietinio konflikto priežastis. Atsakydamas į tai, LKP CK telegrama informavo Krem-
liaus vadovybę, kad su kaltinimais nesutinka ir pareiškimu Lietuvos žmones ragino vieny-
tis, skelbdamas šūkį: „Lietuva be suvereniteto – Lietuva be ateities!“144 

1989 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio seimas pareiškė: „Baltijos kelias 
tapo mūsų susitelkimo ir nepriklausomybės siekio simboliu, tad ir toliau sieksime savo 
didžiojo tikslo.“145 

Baltijos kelio pradžia įamžinta ženklu Gedimino 
pilyje. Aut. R. Lazdynas

50 litų moneta, skirta Baltijos keliui atminti

Medalių rinkinys, skirtas Baltijos keliui

Baltijos kelias – protestas prieš Molotovo–
Ribentropo paktą. Aut. G. Svitojus 

Spalvotas medalis „Baltijos kelias“

Simbolinė Baltijos kelio siena Vilniuje
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Maskvoje SSRS liaudies deputatų suvažiavimas 1989 m. gruodžio 24 d. priėmė rezo-
liuciją dėl Stalino ir Hitlerio prieš Antrąjį pasaulinį karą pasirašyto slaptojo susitarimo  
pasidalyti Rytų Europą įtakos sferomis, taip pat pasmerkė ir slaptuosius protokolus prie 
1939 metų SSRS–Vokietijos nepuolimo sutarties. Slaptasis susitarimas pažeidė kitų vals-
tybių suverenumą ir nepriklausomybę. Už rezoliuciją balsavo 1432, prieš – 252, susilaikė 
264 deputatai.146  

LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. vasario 7 d. priėmė nutarimą 
„Dėl 1939 metų Vokietijos–SSRS sutarties ir jos pasekmių Lietuvai likvidavimo“, nes 
Lietuvos Liaudies Seimo 1940 m. liepos 21 d. Lietuvos įstojimo į SSRS deklaracija buvo 
neteisėta ir negaliojanti, neišreiškusi lietuvių tautos valios.147   

Sąjūdžio rinkimų programa. Sąjūdžio rinkimų programoje148 nemažai dėmesio 
buvo skiriama ir teisės sistemai modernizuoti. Buvo pažymima, kad svarbiausi uždaviniai 
vidaus politikoje, teisėsaugos srityje – sukurti Lietuvos policiją ir depolitizuoti teisėsau-
gos aparatą. Konstitucija ir įstatymai turėjo garantuoti visas pagrindines žmogaus ir pilie-
čio teises, laisves ir jų nevaržomą gynimą teisme. Teisėsaugos ir valdžios atstovams keltini 
didesni etikos, dorovės ir tarnybinio sąžiningumo reikalavimai. 

Taip pat programoje buvo numatyta, kad VRM turi būti priskirtos valstybės saugumo, 
kovos su nusikalstamumu ir viešosios tvarkos palaikymo funkcijos. Numatyta miliciją per-
tvarkyti į valstybinę ir municipalinę (didžiuosiuose miestuose). Nustatyta, kad tardymo or-
ganai, pataisos darbų įstaigos ir kalėjimai turi būti pavaldūs Teisingumo ministerijai.

Programoje įrašyta, kad Lietuvos įstatymai turi atitikti visuotinai pripažintus tarptau-
tinės teisės principus ir atspindėti tautoje susiklosčiusią teisingumo sampratą. Numatyta 
humanizuoti Baudžiamąjį kodeksą, atsisakyti jo kaltinamojo kryptingumo. Nustatyta, 
kad turi būti laikomasi SNO priimtų taisyklių, reglamentuojančių teisėsaugos pareigūnų 
veiksmus gyventojų atžvilgiu.

Programoje nurodyta, kad kova su organizuotu nusikalstamumu laikytina pirmaeiliu 
valstybės reikalu. Valstybė turi sukurti tokią teisėsaugos sistemą, kuri užtikrintų įstatymų 
laikymosi priežiūrą, bausmės neišvengiamumą ir apgintų visuomenę nuo nusikaltėlių. 
Numatyta sugriežtinti bausmes už ypač sunkius smurtinius nusikaltimus, sulyginti atsa-
komybę už valstybinio ir privataus turto 
vagystę bei grobimą.

Taip pat numatyta humanizuoti kalini-
mo įstaigas ir sudaryti jose tokias sąlygas, 
kurios ne smukdytų, o padėtų kaliniams 
grįžti į teisingą gyvenimą. 

Sąjūdžio konferencija. 1990 m. va-
sario 3 d. prieš rinkimus Vilniuje vykusioje 
konferencijoje „Lietuvos kelias“ buvo pri-

statyti kandidatai į LSSR Aukščiausiąją Tarybą. Konferencijoje dalyvavo apie 4 tūkst. 
žmonių iš visos Lietuvos. Buvo formuojamas Sąjūdžio požiūris į Lietuvos ateitį atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę. Sąjūdžio remiami 148 kandidatai pretendavo į 141 vietą 
LSSR Aukščiausiojoje Taryboje.149

Reziumė. Šiaulių miesto tarybos deputatas V. Vingras apibendrino situaciją 
Lietuvoje ir Šiauliuose: „Iš vienos pusės, jau metai su trupučiu, kai mes gyvename tauti-
nio atgimimo dvasia. Pagaliau prabilome ir pabandėme autentiškai, tai yra taip, kaip iš 
tiesų buvo arba yra, įvardinti savo istoriją ir nūdieną. Užgimė Sąjūdis, ir jo veikla mieste 
daug ką keičia. Pirmąsyk po karo turėjome beveik tikrus rinkimus. Į miestą grįžta se-
nieji gatvių vardai, nepelnytai paneigti istorijos įvykiai ir žmonės. Atgimsta viltis gy-
venti gražiau. Kita vertus, akivaizdžios ir mūsų miesto gyvenimo piktžaizdės. Lietuvoje 
garsėjame nusikalstamumu, spekuliacija, skyrybomis. <...> Nepriklausomybei prisikelti 
galėsime tik per darbą, mokslą ir dorą. Tik keisdamiesi iš vidaus galėsime pakeisti ir 
išorinę aplinką.“150  

3. Valstybingumo atkūrimas

Lietuvių kalbos statuso ir tautos simbolių susigrąžinimas. LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos dešimtoji sesija 1988 m. rugpjūčio 18 d. lietuvių kalbą įteisino kaip valstybinę, 
legalizavo Vytį, Gediminaičių stulpus, trispalvę ir „Tautišką giesmę“, tačiau ji nebuvo pa-
vadinta Lietuvos himnu. LSSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) dešim-
toji sesija 1988 m. rugsėjo 18 d. sugrąžino trispalvei vėliavai ir Lietuvos himnui valstybinę 
reikšmę, pripažino Vytį tautiniu simboliu.151  

Pagaliau 1988 m. spalio 6 d. LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku „Dėl 
valstybinės, nacionalinės ir regionų simbolikos“ tautinė trispalvė vėliava, Vytis, Gedimi-
naičių stulpai ir Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ buvo pripažinti oficialiai. Buvo pri-

Sąjūdžio konferencija. Aut. R. Struoga Vytis Gediminaičių stulpai

Trispalvė

V. Kudirkos „Tautiška giesmė“
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pažinta vėliava – geltonos, žalios ir raudonos spalvų derinys – istoriškai susiformavusi 
lietuvių nacionalinių simbolių spalvinė išraiška. Istoriškai susiformavusiais lietuvių na-
cionaliniais simboliais laikytini Vyčio ir Gediminaičių stulpų atvaizdai, miestų ir rajo-
nų herbai. Pripažinta naudotina ir atliktina V. Kudirkos „Tautiška giesmė“. Prezidiumas 
pasiūlė LSSR Konstitucijoje užfiksuoti, kad „Valstybinė LSSR kalba yra lietuvių kalba“. 
LSSR Aukščiausioji Taryba 1988 m. lapkričio 18 d. vienbalsiai priėmė įstatymą dėl LSSR 
Konstitucijos 168 ir 169 straipsnių, patvirtino V. Kudirkos ‚,Tautišką giesmę“ kaip LSSR 
valstybinį himną ir įteisino trispalvę tautinę vėliavą kaip Lietuvos Respublikos valstybinę 
vėliavą, taip pat priėmė įstatymą, reglamentuojantį lietuvių kalbos valstybinį statusą.152   

1989 m. sausio 25 d. buvo paskelbtas LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsa-
kas „Dėl LSSR valstybinės kalbos vartojimo“, kuriame nustatyta, kad  per dvejus metus 
prie raštvedybos lietuvių kalba turi būti pereita visoje Lietuvos teritorijoje.  

LSSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininku 1990 m. sausio 17 d. buvo išrinktas Algirdas 
Brazauskas. Už jį balsavo 228, prieš – 4, susilaikė 19 deputatų. LSSR Aukščiausioji Taryba va-
sario 13 dieną priėmė Lietuvos banko įstatymą ir įsteigė Lietuvos banką, kuriam buvo suteikta 
išimtinė teisė leisti lietuviškus pinigus, reguliuoti pinigų ir kredito apyvartą. Vasario 14 dieną 
buvo priimtas nutarimas dėl valstybinių archyvų fondų išsaugojimo.153  

Šiauliuose – apie būtinybę nedelsiant atkurti tautinę simboliką. Šiaulių inte-
ligentai taip pat pradėjo kalbėti apie būtinybę nedelsiant atkurti tautinę simboliką. 1988 m. 
rugsėjo 30 d. „Šiaulių naujienos“ išspausdino Šiaulių pedagoginio instituto doc. E. Balčyčio 
straipsnį „Į šviesą ir tiesą“, kuriame buvo rašoma apie V. Kudirkos sukurtą „Tautišką giesmę“, 

pridėtas himno tekstas ir natos.154  
Kalbos šventė Šiauliuose. Pirmoji Lie-
tuvoje kalbos šventė įvyko Šiauliuose 1988 m. 
spalio 1 d. Saulės laikrodžio aikštėje. Rengi-
nyje buvo raginama puoselėti lietuvių kalbą, 
kultūrą, buvo dainuojamos lietuviškos dainos, 
džiaugiamasi, kad lietuvių kalbos statusas bus 
atkurtas ir puoselėjamas.155  

Aktorė Rūta Staliliūnaitė vaidino Bar-
borą Radvilaitę. Justinas Marcinkevičius 
skaitė dramą „Mažvydas“. 

Kartu su aktoriumi ir skaitovu Laimo-
nu Noreika buvo skanduojama LIE-TU-
VA. Tai buvo nepakartojama, įspūdinga.
Trispalvė – Gedimino pilies bokšte. 
LSSR Vyriausybė 1988 m. spalio 7 d. Są-
jūdžio prašymu Vilniuje, Gedimino pilies 

bokšte leido iškelti tautinę vėliavą. Tą pačią 
dieną Gedimino kalno pilies bokšte suple-
vėsavo iškelta tautinė trispalvė, kurios pa-
kėlimo susirinko stebėti minia žmonių. A. 
Juozaitis Katedros aikštėje vykusiame mitin-
ge pirmą kartą viešai paragino siekti Lietu-
vos laisvės ir nepriklausomybės.156 1988 m. 
spalio 9 d. Lietuvos himnas buvo giedamas 
keliant vėliavą Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus varpinėje.157    

Trispalvė virš Šiaulių miesto vyk-
domojo komiteto. LSSR Aukščiausiajai 
Tarybai priėmus LSSR Konstitucijos patai-
sas dėl valstybės simbolių – trispalvės, her-
bo ir himno, Šiauliuose 1988 m. lapkričio 
19-osios vidurdienį, grojant pučiamųjų or-
kestrui Lietuvos himną, trispalvė, vėl tapusi E. Balčytis. „Į šviesą ir tiesą“

Teatralizuota kalbos šventė Šiauliuose. A. Musneckis

J. Marcinkevičius skaitė „Mažvydą“. Aut. A. Musneckis 

Saulės laikrodžio aikštė. Aut. A. Musneckis

Susirinko tūkstančiai šiauliečių. Aut. R. Struoga

1988 m. spalio 7 d. įvyko vėliavos pakėlimo 
ceremonija
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valstybine vėliava, buvo iškilmingai iškelta 
virš miesto Vykdomojo komiteto.158

Tai buvo viena iš labiausiai jaudinančių 
ir įsimintiniausių Lietuvos atgimimo dienų.   

LSSR Konstitucijos straips-
nių pakeitimai. LSSR Aukščiausioji 
Taryba 1989 m. gegužės 18 d. pakeitė 
keturis Konstitucijos straipsnius: priė-
mė Deklaraciją apie Lietuvos valstybinį 
suverenitetą, teisę į Lietuvos teritoriją 
ir Respublikos įstatymų viršenybę SSRS 
jurisdikcijos atžvilgiu. Šie Sąjūdžio pa-
siūlymai buvo pateikti prieš pusę metų. 
Deklaracijoje buvo konstatuota: „1940 
metais Vokietijos–SSRS 1939 metų 
pakto ir papildomų slaptųjų protoko-
lų pagrindu suvereni Lietuvos valstybė 
buvo prievarta neteisėtai prijungta prie 
Tarybų Sąjungos ir tuo pačiu neteko savo 
ekonominio, politinio ir kultūrinio sava-
rankiškumo. <...> LSSR Aukščiausioji 
Taryba mato išeitį iš esamos padėties tik 
atgaunant valstybinį suverenitetą, kuris 
yra jau šiandien išryškėjęs lietuvių tautos 
siekis ir neatimama tautų teisė, įgyven-
dinama tik laisvo tautų apsisprendimo 
sąlygomis. LSSR Aukščiausioji Taryba 
skelbia, kad nuo šios dienos, priėmus 
LSSR Konstitucijos 70 straipsnio patai-
są, LSSR galioja tik jos Aukščiausiojoje 
Taryboje priimti arba patvirtinti įstaty-
mai.“159 Prieš deklaraciją balsavo tik pen-
ki deputatai. LSSR Aukščiausioji Taryba 
1989 m. lapkričio 3 d.  nutarimu nustatė 
LSSR Konstitucijos 70 straipsnio taiky-
mo tvarką.  

LSSR Aukščiausioji Taryba 1989 m. 
lapkričio 3 d. priėmė Konstitucijos 50 

straipsnio pataisą, kuria užtikrino minties, sąžinės ir tikėjimo arba netikėjimo laisvę su 
kitais išpažinti ir taikiais būdais reikšti bei skleisti savo įsitikinimus ir pažiūras. Todėl 
Lietuvos mokyklose buvo įvestas tikybos mokymas. Tie, kurie nenorėjo tikybos pamokų, 
galėjo pasirinkti etiką.160 

LSSR Aukščiausioji Taryba 1989 m. gruodžio 7 d. papildė LSSR Konstituciją nauju 
šeštuoju straipsniu, kuriuo buvo panaikintas LKP politinis monopolis. Lietuvoje įteisinta 
daugiapartinė sistema.161  

LSSR Aukščiausioji Taryba 1990 m. sausio 15 d. patvirtino LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo nutarimą „Dėl SSRS įstatymo „Dėl konstitucinės priežiūros Tarybų 
Sąjungoje“, kuriame konstatavo, kad SSRS įstatymai LSSR teritorijoje neveikia nuo jo 
priėmimo dienos.162

LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. vasario 12 d. priėmė įstatymą, ku-
riuo pakeitė Konstitucijos II skirsnį ir nustatė, kad kitų valstybių organizacijų ir piliečių 
nuosavybės klausimus LSSR teritorijoje apsprendžia LSSR įstatymai ir tarpvalstybinės su-
tartys. „Žemė, jos gelmės, vidaus ir teritoriniai vandenys, miškai, kita augmenija, gyvūnija 
bei kiti gamtos ištekliai yra Respublikos nacionalinis turtas ir išimtinė LSSR nuosavybė. 
LSSR priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš Respublikos teritorijos, jos kontinentinį šelfą 
ir ekonominę zoną Baltijos jūroje.“163

Pirmą kartą viešai minimos dienos ir šventės. LKP CK sekretorius L. Šepetys 
per Lietuvos televiziją 1989 m. sausio 4 d. pasakė, kad su Sąjūdžiu buvo aptartas viešas 
Vasario 16-osios minėjimas Lietuvoje.164

Šiaulių mieste iki vasario 16 dienos 
buvo platinama anketa su 16 klausimų 
sau pačiam. Buvo klausiama: „Ar gali 
bendrauti tauta su partija ir žmonėmis, 
trėmusiais, terorizavusiais, žudžiusiais 
tėvus, brolius, seseris, vaikus?“, „Kaip 
pavadinti partiją, uzurpavusią valdžią 
valstybėje, sukūrusią valstybės pilie-
čių naikinimo sistemą ir ją išbandžiusią 
praktikoje?“165  

1989 m. vasario 16 d. pirmą kartą vie-
šai nuo okupacijos pradžios buvo paminėta  
Nepriklausomybės diena, tai yra Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto pasirašymo diena. 
Mitingai Nepriklausomybės dienai pami-
nėti įvyko visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose ir rajonuose. 

Šiauliuose virš miesto Vykdomojo komiteto paruošta 
iškelti trispalvė. Aut. R. Lazdynas

Jaudinanti laukimo minutė. Aut. R. Struoga

Trispalvė jau plevėsuoja. Aut. R. Struoga Nepriklausomybės diena Vilniuje. Aut. V. Gulevičius
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Šiauliuose 12 val. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje buvo laikomos iškilmingos mi-
šios. Joms baigiantis buvo pašventinta tris-
palvė nepriklausomybės vėliava ir 14 val. 
pakelta virš vandentiekio bokšto. 

Dramos teatre ir miesto Kultūros 
rūmuose vyko šventiniai Nepriklauso-
mybės dienos minėjimo renginiai, o 17 
val. surengtas mitingas Saulės laikrodžio 
aikštėje. 

Buvo padėti vainikai ir gėlės ant nepri-
klausomybės kovų karių kapų ir prie pa-
minklo ant Sukilėlių kalnelio.166

Nepriklausomybės dienos proga buvo 
pakeisti gatvių pavadinimai į senuosius 
istorinius: V. Lenino g. – į Tilžės g., V. 
Kapsuko g. – į Aušros al., Kleinerio g. – į 
Trakų g., Komunarų g. – į Varpo g., Ge-
gužės Pirmosios g. (buvusi S. Dariaus ir 

St. Girėno g. – aut. pastaba) – į Vasario 
16-osios g., nes S. Dariaus ir S. Girėno ga-
tvė Šiauliuose jau buvo.   

1989 metais buvo pakeisti kai kurie 
mokslo įstaigų pavadinimai: LSSR Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu 
lapkričio mėnesį Šiaulių K. Preikšo peda-
goginis institutas buvo pervardytas į Šiau-
lių pedagoginį institutą, Vilniaus valstybi-
nis V. Kapsuko universitetas – į 
Vilniaus universitetą, Kauno A. Sniečkaus 
politechnikos institutas – į Kauno poli-
technikos institutą ir t. t.   

Tęsdami ankstesnių metų praktiką, 
visų mokymo įstaigų studentai 1990 metų 
rugsėjo mėnesį paskutinį kartą Lietuvos 
ūkiuose padėjo nuimti derlių.167 

LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidi-
umas 1989 m. spalio 17 d. nutarė lapkričio 
1-ąją, tai yra Visų šventųjų dieną, ir šv. Ka-
lėdų dieną paskelbti valstybinėmis šventė-
mis, tad gruodžio 25-oji Lietuvoje pirmą 
kartą buvo švenčiama atvirai.   

LSSR Aukščiausiosios Tarybos Pre-
zidiumas 1990 m. vasario 9 d. paskelbė 
įstatymą, kuriuo vasario 16-oji paskelbta 
valstybine švente – Lietuvos valstybės at-
kūrimo diena. Tautinėmis šventėmis buvo 
paskelbtos šv. Velykos, Motinos diena, Mi-
rusiųjų pagerbimo diena, šv. Kalėdos, Tau-
tos atminimo diena buvo paskelbta birželio 
14-oji – Gedulo ir vilties diena.168  

B. Jelceno pozicija. Borisas Jelcinas 1989 m. rugsėjo 11 d. JAV Kolumbijos universi-
tete sakė: „Baltijos respublikos pačios turėtų nuspręsti, ar joms pasilikti Tarybų Sąjungoje, 
ar iš jos išstoti.“ Kalbėdamas Čikagoje, jis sakė, kad nuo SSRS nori atsiskirti 54 proc. 
Baltijos respublikų gyventojų ir „kiekvienu atveju atsiskyrimo klausimas yra tų žmonių 
reikalas – ar jie nori būti Tarybų Sąjungoje, ar iš jos pasitraukti“.169   

Nešama vėliava. Aut. R. Struoga Lydi tūkstančiai šiauliečių. Aut. R. Lazdynas 

Vėliava jau iškelta. R. Struoga

Renginys minint Vasario 16-ąją Dramos teatre. 
Aut. R. Struoga

Mitingas Saulės laikrodžio aikštėje. Aut. A. Musneckis

Prie paminklo Sukilėlių kalnelyje. Aut. R. Struoga

Nauju pavadinimu pasirodžiusios „Šiaulių 
naujienos“ (anksčiau vadinosi „Raudonoji vėliava“ – 
aut. pastaba) rašė apie Vasario 16-osios renginius
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Referendumo įstatymas. LSSR Aukščiausioji Taryba 1989 m. lapkričio 3 d. sesijo-
je priėmė LSSR referendumo įstatymą. Nustatyta, kad referendumas surengiamas, jei už 
tai balsuoja pusė Aukščiausiosios Tarybos narių arba už jo surengimą pasirašo 300 tūkst. 
Lietuvos gyventojų, ir jis galioja, jei balsuoja 51 proc. Lietuvos Respublikos piliečių.170  

4. Ar tikrai milicija – ginkluotas partijos būrys? 

Ar reikalingi partijos komitetai? Vidaus reikalų organai buvo ginkluotas partijos 
būrys, todėl juose turėjo būti stipri partinė organizacija, kurią sustiprindavo ir partijos 
komitetų kadrais.  

Į pirmojo sekretoriaus pareigas LKP Šiaulių miesto komiteto konferencijoje 1987 
metais buvo siūlomas  Šiaulių m. VRS 
viršininkas R. Vaitekūnas. Pretendavo 
trys kandidatai – V. Volkovas, Z. Sabalys 
ir R. Vaitekūnas. Išrinktas buvo V. Vol-
kovas.171  

Neliko nuošalyje ir Šiaulių milicijos 
komunistai, kurie jau tuo metu suabejojo 
partijos komitetų reikalingumu. 1988 m. 
gegužės 26 d., vykstant ginčams dėl V. Vol-
kovo tinkamumo būti miesto komunistų 
vadovu, LKP Šiaulių narys V. Tamulionis 
(Šiaulių stoties linijinio VRS viršininkas 
– aut. pastaba) pasakė karčią tiesą: „Atgy-
veno pati šita sistema <...>, kam jie (partijos komitetai – aut. pastaba) iš viso reikalingi 
šitoje situacijoje?“172 Kad būtų galima suvokti šio fakto prasmę, reikia suprasti, ką reiškė 
tuo laiku milicijos majorui, komunistui, viešai pasisakyti prieš SSKP komitetą ir jo rei-
kalingumą. Į Šiaulių miesto komiteto plenumą skubiai iš Maskvos parskridęs Sąjūdžio 
Šiaulių miesto tarybos ir LKP Šiaulių miesto komiteto narys M. Stakvilevičius pritarė 
kritikai V. Volkovo atžvilgiu ir pasiūlė V. Volkovą tuoj pat atleisti: „Šitai visa reikia daryti 
šiandien, kuo anksčiau, tuo bus geriau.“ Po mėnesio, 1988 m. birželio 26 d., LKP Šiaulių 
miesto komiteto biuras atsistatydino.173  

Šiaulių miesto partinės organizacijos konferencijos rinkimuose į LKP Šiaulių miesto 
komitetą 1988 m. lapkričio 25 d. buvo iškelta 10 Sąjūdžio kandidatų, kurie visi buvo iš-
rinkti į LKP Šiaulių miesto komitetą. Sąjūdžio kandidatas M. Stakvilevičius buvo išrink-
tas LKP Šiaulių miesto komiteto biuro nariu. Rinkimai vyko demokratiškai.174     

LKP Šiaulių miesto komiteto biuras nutarė sudaryti prie partijos Šiaulių miesto ko-
miteto darbo grupę, kuri buvo įpareigota operatyviai analizuoti procesus, vykstančius 

miesto visuomeniniame gyvenime, pateikti miesto visuomeninių judėjimų ir organiza-
cijų veiksmų nacionalinių santykių srityje įvertinimą, teikti rekomendacijas partiniam 
ir ideologiniam aktyvui, sudarytam iš A. Levicko (vadovo), S. Barzdaitės, V. Birbilo, Z. 
Gauriličkienės, O. Kalužinos, S. Kaunecko, D. Lapienio, D. Morkūno, P. Narbuto, M. 
Stakvilevičiaus, A. Vilbiko, A. Žemaičio, K. Župerkos.175

M. Stakvilevičius, 1989 metų kovo mėnesį kalbėdamas apie padėtį partijos Šiaulių 
miesto komitete, pabrėžė, kad „kalbama apie poliarizaciją tarp partijos narių ne sąjūdie-
čių ir partijos narių sąjūdiečių. Kas yra Sąjūdis? Sąjūdis – tai turi būti mintys nukreiptos 
spręsti mūsų aktualijas, o ne afiša. <...> Mes, lietuviai, esam ramaus charakterio, tad kodėl 
mes taip pakitom, ko mes siekiam? Vienas kitam gerklę perkąsti? Per lavonus lipdami ir 
žmones trypdami pasiekti karjeros?“ R. Ozolo žodžiai: „Mūsų tautai reikia pasiekti be-
dugnės kraštą ir pajusti bedugnės šaltį“, pasakyti Kultūros rūmuose vykusiame susitikime 
su Č. Juršėnu, pašiurpino M. Stakvilevičių: „Gerbiamas Ozolas ves tautą iki bedugnės ir 
pusę tautos nustums į bedugnę? <...> Mes dabar akcentuojame, kad labai daug pasiekėm 
– vėliava, himnas ir t. t. Taip, yra tam tikri pasiekimai, bet nereikia jų pervertinti. Juk mes 
neturime ko valgyti, kuo apsirengti. Tam tikri politiniai pasiekimai iš tikrųjų tik kelio pra-
džia, bet negalim juo eiti neatsargiai. <...> kodėl gi nė vienas sąjūdietis, kaltindamas par-
tiją ir komunistus, nedrįsta pasakyti, kad ir aš blogas. <...> Mes visi tokie pat, gyvenantys 
čia pat, klystantys, griūnantys, besikeliantys. <...> Pasiklausius čia kai kurių <...> kalbų, 
atrodo, kad pozicijos tolsta, mes ne ieškom susilietimo taškų, o atvirkščiai, statome savo 
principus, laikomės jų įsikibę ir nenorim suprasti kitų. <...> Parodykime savo aukštesnę 
kultūrą – nors tuo nugalėsime. <...> Aš palyginčiau situaciją su krepšinio aikštele, tuo la-
biau, kad gerbiamas Respublikos krepšinio federacijos pirmininkas sėdi čia. Taigi, žaidžia 
„Žalgiris“ ir italai, ir mes jau tikri, kad italai nurungti, kadangi pirmaujam 24 taškais. Visi 
džiaugiamės, o galų gale – fiasko. Ar dabar mūsuose ne toks etapas, kada mes 24 taškais 
pirmaujame ir... patiriame pralaimėjimą? Pagalvokime.“176

Partijos miesto komiteto biuro posėdyje 1989 m. gegužės 15 d. buvo apsvarstytas 
klausimas „Dėl socialistinio teisėtumo būklės mieste ir priemonių padėčiai pagerinti“. 
Partijos Šiaulių miesto komiteto biuras nutarė atkreipti Šiaulių miesto LDT vykdomojo 
komiteto, miesto teisėsaugos organų vadovų dėmesį į padėtį kovojant su nusikalstamumu 
ir teisėtvarkos pažeidimu mieste. Nuspręsta griežtai pareikalauti iš komunistų – teisėtvar-
kos organų, miesto įmonių organizacijų vadovų – imtis priemonių užtikrinant darbo bei 
viešąją drausmę, principingai vertinant kiekvieną įstatymų pažeidimą. Nurodyta miesto 
įmonių, organizacijų pirminėms partinėms organizacijoms nenusišalinti nuo teisėsaugos 
problemų sprendimo mieste, formuoti atitinkamą komunistų, visų miesto gyventojų po-
žiūrį į negatyvius reiškinius, per savaveiksmes visuomenines formuotes dalyvauti teisė-
tvarkos apsaugoje. Pasiūlyta Šiaulių miesto LDT vykdomajam komitetui kartu su suin-
teresuotomis žinybomis išanalizuoti kooperatyvų veiklą, jų juridinį įteisinimą ir pobūdį, 

Tarybinių valstybinių švenčių metu rengiamuose 
susirinkimuose VRS, be milicijos darbuotojų, 
dalyvaudavo ir LKP Šiaulių miesto partijos 
komiteto atstovai
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imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias kooperatyvų nariams bei asmenims, be-
siverčiantiems individualia darbine veikla, pasipelnyti perparduodant deficitines prekes, 
kitaip piktnaudžiaujant.177  

LKP Šiaulių miesto komiteto VI plenume partijos Šiaulių miesto komiteto nariu iš-
rinktas V. Tamulionis, Šiaulių stoties linijinio VRS viršininkas, o partijos Šiaulių miesto 
komiteto biuro nariu – S. Verkulis, Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas.178   

1989 m. birželio 19 d. atsistatydino LKP Šiaulių miesto komiteto biuras. Tai buvo 
pirmas toks atvejis SSRS. Naujo biuro rinkimai buvo numatyti birželio 26 dieną.179

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių miesto taryba 1989 m. birželio 26 d. orga-
nizavo piketą vykstant neeiliniam LKP Šiaulių miesto komiteto VII plenumui, kuriame 
išreiškė nepasitikėjimą KP veikla.180 

LKP Šiaulių miesto komiteto VII plenume į Šiaulių miesto komiteto pirmojo sekre-
toriaus postą buvo pasiūlytos M. Stakvilevičiaus, R. Vaitekūno, S. Verkulio, V. Volkovo, 
E. Čėsnos kandidatūros. Kandidatai turėjo išdėstyti savo 
darbų programą, atsakyti į plenumo dalyvių klausimus. Po 
to kalbėję S. Verkulis, R. Vaitekūnas, V. Volkovas, E. Čėsna 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsiėmė savo kandidatū-
ras. R. Vaitekūnas prisimena: „Siūlė mane (LKP Šiaulių 
miesto pirmuoju sekretoriumi – aut. pastaba), bet aš ne-
kandidatavau ir atsisakiau.“182 Slaptu balsavimu KP mies-
to komiteto pirmuoju sekretoriumi buvo išrinktas SSRS 
liaudies deputatas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio narys 
M. Stakvilevičius. Už jį balsavo 55, prieš – 41 plenumo da-
lyvis, už A. Šedžių – 34, prieš – 62 komiteto nariai.183 Pir-
muoju sekretoriumi išrinktas sąjūdininkas, SSRS liaudies 
deputatas Mindaugas Stakvilevičius.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių miesto taryba 1989 metų spalio mėnesį iškėlė 
LKP Šiaulių miesto konferencijai reikalavimą dėl valstybinės vėliavos. Vėliavą buvo siūloma 
leisti naudoti tik per Lietuvos valstybines šventes ir pagal tautines tradicijas.184   

Tuo metu jau dauguma Šiaulių komunistų apsisprendė, pasisakė už LKP atsiskyri-
mą nuo SSKP ir už Lietuvos nepriklausomybę. Tai patvirtino 1989 metų spalio mėnesį 
Šiauliuose atlikti sociologinių tyrimų rezultatai. Už savarankišką LKP pasisakė 87,7 proc. 
apklaustų lietuvių tautybės komunistų. 77,2 proc. LKP narių Šiauliuose buvo nusiteikę 
referendume balsuoti už nepriklausomą Lietuvos valstybę.185   

1989 m. lapkričio 3 d. LKP Šiaulių miesto konferencijoje nutarta siūlyti neeiliniam 
LKP XX suvažiavimui, kad Lietuvos partinė organizacija būtų atskirta nuo SSKP, taip 
pat siūlyta keisti LKP pavadinimą.127 Išrinkti suvažiavimo delegatai, tarp jų – Vytautas 
Tamulionis, Šiaulių stoties linijinio VRS viršininkas, Romasis Vaitekūnas – Šiaulių m. 
VRS viršininkas.186  

Milicijos pareigūnas R. Šlekys prisimena, kad į LKP XX suvažiavimą buvo renkami 
delegatai iš partinių organizacijų: nuo 100 organizacijų – 1 delegatas. Nuo Šiaulių ra-
jono buvo išrinkti Šiaulių miesto LDT vykdomojo komiteto pirmininkas P. Morkūnas 
ir R. Šlekys. Tačiau dėl neaiškių priežasčių į suvažiavimą išvyko kažkas kitas.187  

70 proc. LKP narių pritarė LKP atsiskyrimui nuo SSKP, tai parodė 1989 metų rugsė-
jo pradžioje atlikta apklausa.188 

Vilniuje 1989 m. gruodžio 19 d. prasi-
dėjo neeilinis LKP XX suvažiavimas, ku-
riame buvo svarstomas LKP atsiskyrimas 
nuo SSKP.  

LKP XX suvažiavime CK pirmasis 
sekretorius A. Brazauskas kalbėjo: „Suva-
žiavime visų akivaizdoje pareiškiame, jog 
LKP yra politiškai kalta dėl to, kad, tapusi 
stalinizmo totalitarinės sistemos sudėtine 
dalimi, vykdė jos valią. <...> Atmetę šeš-
tojo Konstitucijos straipsnio įpareigojimą 
visiems neklystamai vadovauti, mes tampa-
me politine organizacija, veikiančia visuo-
menėje per savo narius.“189 

Svarbiausi suvažiavimo klausimai 
buvo programos ir statuto (įstatų) priėmi-
mas. 1989 m. gruodžio 20-oji tapo persi-
laužimo diena, kai partija skilo į dvi dalis 
– savarankiškąją LKP, nuėjusią nepriklau-

Piketas prie Šiaulių partijos 
komiteto vykstant VII plenumui. 

Aut. R. Struoga

Mindaugas Stakvilevičius. 
Aut. R. Struoga

Teatralizuotas piketas suvažiavimo metu: sugrįžo 
„Muravjovas korikas“. Aut. R. Struoga

Su piketuotojais bendrauja B. Genzelis, V. 
Terleckas. Aut. R. Struoga
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somybės keliu, ir LKP (SSKP platforma), tai yra SSRS išsaugojimo šalininkę. Už LKP 
savarankiškumą su savo įstatais ir programa balsavo 855 iš 1033 delegatų, o tai sudarė 
82,8 proc. balsavusiųjų.  Suvažiavime priimtame nutarime buvo sakoma: „Reorgani-
zuoti SSKP Lietuvos respublikinę organizaciją į savarankišką LKP. <...> Svarbiausias 
LKP tikslas – nepriklausoma demokratinė Lietuvos valstybė. <...> Suvažiavimas kvie-
čia respublikos komunistus vienytis vardan bendro tikslo – nepriklausomos Lietuvos 
valstybės ir demokratiškos visuomenės sukūrimo.“ Savarankiškos LKP sekretoriais iš-
rinkti Algirdas Mykolas Brazauskas, Vladimiras Beriozovas, Kęstutis Glaveckas, Justas 
Vincas Paleckis.190    

Jau gruodžio 25 dieną SSKP CK plenumas svarstė LKP atsiskyrimo nuo SSKP klausi-
mą. Plenume M. Gorbačiovas pasakė, kad LKP atsiskyrimas yra neteisėtas, todėl jis negalio-
ja. Gruodžio 26 dieną Vilniuje, Katedros aikštėje įvyko mitingas, kuriame dalyvavo per 50 
tūkst. žmonių, išreiškusių pritarimą LKP atsiskyrimui nuo SSKP.191   

LKP XX suvažiavime, įvykusiame 1989 m. gruodžio 20 d., šiauliečiai, tarp jų ir V. 
Tamulionis bei R. Vaitekūnas, balsavo už LKP savarankiškumą, nė vienas iš delegacijos 
nebuvo prieš. Iš VRM dalyvavo 20 delegatų. Viešai išreikšti savo nuomonę, atvirai pasisa-
kyti prieš SSKP milicijos darbuotojui, komunistui buvo iššūkis.192  

LKP (SSKP platforma), vadovaujamoje Mykolo Burokevičiaus ir Juozo Jermalavi-
čiaus, Vilniuje lietuviai sudarė 6,8 proc., 
Kaune – 11,2 proc., Šiauliuose – 4,3 proc., 
Klaipėdoje – 4,4 proc., Panevėžyje – 13,2 
proc. ir t. t.193  

LKP 1990 m. vasario 26 d. turėjo 84 
958 narius, tai tik 42,5 proc.  buvusių na-
rių. Po suvažiavimo LKP narystės atsisakė 
14 117 žmonių, o įstojo 346 žmonės.194  

 Iki 1990 metų visa valdžia buvo sutelk-
ta LKP Šiaulių miesto komitete. Partija tu-

rėjo neribotą valdžią ir su ja reikėjo taikstytis. Komiteto vadovai kviesdavo pasiaiškinti, 
svarstydavo ir spręsdavo apie tinkamumą pareigoms, kurios įėjo į jų nomenklatūrą, ir jas 
tvirtindavo.195  

LSSR vidaus reikalų organų depolitizacija. 1989 metų gruodžio viduryje Šiaulių 
r. VRS atvirame partiniame susirinkime sukūrė iniciatyvinę grupę milicijos darbuotojų 
teisėtiems interesams ginti. Į šią grupę įėjo 10 skyriaus darbuotojų. Jie aptarė savo veiksmų 
programą, kurios tikslas buvo stipri, profesionali, gerai aprūpinta milicija‚ ginanti rajono 
gyventojus nuo nusikaltėlių. 

Šiaulių r. VRS viršininko pavaduotojas politiniam darbui milicijos kapitonas Rimvy-
das Šlekys buvo vienas iš minėtos grupės iniciatorių. Grupė buvo panaši į milicijos prof-
sąjungą, jos programoje numatyta daug materialinių reikalavimų: trūksta etatų Tardymo 
poskyryje, nepakanka tarnybinių automobilių, reikia normalių tarnybinių patalpų, butų, 
telefonų, tarnybinės technikos, Patrulinės tarnybos būriui Kuršėnų miestelyje reikia dau-
giau apylinkės inspektorių ir pan. Grupė kreipėsi į LSSR Aukščiausiąją Tarybą su prašy-
mu, kad artimiausioje sesijoje Milicijos įstatymas būtų priimtas ir būtų apginti milicijos 
moraliniai ir teisiniai interesai.196  

Po susirinkimo buvo išsiųstas Šiaulių r. VRS iniciatyvinės grupės milicijos darbuotojų 
teisėtiems interesams ginti kreipimasis į kitus Lietuvos vidaus reikalų skyrius. Kreipimesi 
buvo pažymima, kad kol kas ir LSSR Aukščiausiosios Tarybos, ir Ministrų Tarybos nuta-
rimai neduoda jokių poslinkių nusikalstamumui mažinti, negerėja milicijos darbuotojų 
darbo ir buities sąlygos. Šiauliečiams pritarė Biržų r. milicijos skyriaus kolektyvas, gautos 
dar kelios pritarimo telegramos, buvo keletas telefono skambučių. Tačiau jokiame kita-
me vidaus reikalų skyriuje analogiška grupė nesusikūrė. Visi žiūrėjo ir laukė‚ kuo visa tai 
baigsis. 

VRM įvyko susirinkimas, kuriame dalyvavo vidaus reikalų skyrių viršininkai ir jų 
pavaduotojai politiniam darbui. Atvykusiems Šiaulių rajono atstovams buvo pareikšta‚ 
kad jie vieninteliai Lietuvoje nesusitvarko su savo problemomis, dėl to ir kuria neaiškios 
paskirties grupes. Tada vidaus reikalų ministro pavaduotojas M. Misiukonis priminė, kad 
milicijos darbuotojų veiklą reglamentuoja Drausmės statutas ir įsakymai, todėl nereikėtų 
atitraukti darbuotojų dėmesio nuo pagrindinio darbo. Taip buvo baudžiamos iniciatyvos 
iš apačios. Tačiau Šiaulių r. VRS sukūrė savotišką milicininkų profsąjungos užuomazgą ir 
sustabdė šio skyriaus partinės grupės veiklą.197   

R. Šlekys pasakojo198, kad pradėjęs dirbti Šiaulių r. VRS (Gaisrininkų g. 3, gaisrinės 
patalpų antrame aukšte – aut. pastaba) viršininko pavaduotoju pamatė, jog skyriaus mate-
rialinė padėtis žymiai blogesnė nei miesto VRS – patalpos ankštos, dalis darbuotojų dirbo 
Gaisrininkų g. 3, nepilnamečių reikalų inspektoriai – Šiaulių rajono apylinkės patalpose, 
dar kiti – Kuršėnuose. Buvo kalbėta skyriaus partiniuose ir komjaunimo susirinkimuo-
se apie materialinės padėties gerinimą rajono VRS darbuotojams. Sukurta iniciatyvinė 

Per LKP XX suvažiavimą kalba Algirdas Mykolas 
Brazauskas. Aut. A. Sabaliauskas, V. Gulevičius

LKP XX suvažiavimas. 
Aut. A. Sabaliauskas, V. Gulevičius
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grupė. Parengtos ir išsiųstos telegramos Lietuvos rajonų ir miestų VRS, išskyrus rajonus, 
kur buvo dauguma kitakalbių. Kitą dieną atvyko LSSR vidaus reikalų ministro pavaduo-
tojas A. Kairys, buvo surengtas susirinkimas – liepta nusiraminti ir jam (R. Šlekiui – aut. 
pastaba) susimokėti už išnaudotą tarnybinį teletaipą siunčiant teletaipogramas kitiems 
VRS. Buvo nurodyta apie 400 Rb suma, tačiau mokėti nereikėjo. Šiek tiek vėliau, kai vyko 
pasitarimas VRM, kuriame dalyvavo Lietuvos miestų ir rajonų viršininkai kartu su pava-
duotojais politiniam darbui, R. Šlekį iškvietė į tribūną ministras S. Lisauskas pasiaiškinti, 
bet neleido net pasisakyti. R. Šlekį užstojo ministro pavaduotojas M. Misiukonis, tačiau 
iniciatyva buvo užslopinta.  

Kai kurie Šiaulių m. VRS darbuotojai patys pradėjo depolitizacijos procesą. A. Son-
gaila  išstojo iš LKP 1989 metais, dar iki LKP XX suvažiavimo. Skyriaus viršininko pa-
vaduotojas politiniams reikalams S. Verkulis ir skyriaus viršininkas R. Vaitekūnas jį at-
kalbinėjo, bet jis norėjo būti sąžiningas ir tokiam žingsniui apsisprendė pats niekieno 
neverčiamas. Po jo tą patį padarė tardytojas A. Varkelis. Susirinkimas vyko LKP Šiaulių 
miesto komiteto patalpose.199  

Po LKP XX suvažiavimo, kai LKP atsiskyrė nuo SSKP,  tapo savarankiška, visiems ko-
munistams, taip pat ir Lietuvos milicijai, nedviprasmiškai teko apsispręsti dėl priklausymo 
partijai. Klausimas buvo ypač opus, nes Lietuvoje nebuvo nė vienos vidaus reikalų įstaigos, 
kurioje nebūtų buvę kitataučių, ypač Rytų Lietuvoje, tai yra Vilniaus ir Šalčininkų rajo-
nuose. Ar milicija buvo priešakinis ginkluotas Komunistų partijos būrys? Gal tuo metu jau 
nebuvo... Todėl bet koks mėginimas aiškintis, kuris komunistas kuriai Komunistų partijai 
priklauso, tiesiogiai vedė į susipriešinimą pačioje milicijos įstaigoje. Dėl politinių motyvų 
neišvengiamai grėsė skilimas VRM įstaigų pirminėse partinėse organizacijose.200

1990 m. sausio 16 d. Šiaulių m. VRS partiniame susirinkime buvo svarstomas klau-
simas dėl dalies partijos narių perėjimo į savarankiškąją LKP, atsiskyrusią nuo SSKP. Be 
abejo, dauguma kitataučių partijos narių būtų pasilikę SSKP, o tai galėjo sukelti Šiaulių 
m. VRS darbuotojų konfrontaciją tiek darbe, tiek politikoje. Šiaulių m. VRS viršininko 
pavaduotojas A. Vilbikas pateikė pasiūlymą visiems sustabdyti savo narystę partijoje, kol 
įstatymiškai bus išspręstas depolitizacijos klausimas. Diskusija pačiu laiku buvo baigta. 
Kaip prisimena A. Vilbikas, tam pritarė didžioji dauguma partijos narių, ir taip Šiaulių m. 
VRS darbuotojai liko vieningi, nors kolektyve dirbo apie 20 proc. kitataučių.201  

Šiaulių m. VRS darbuotojai vieni iš pirmųjų (autoriaus nuomone, pirmieji) Lietuvoje 
priėmė teisingą sprendimą ir taip išvengė kolektyvo skilimo.  

Šiaulių m. VRS darbuotojas V. Skaburskas  pasakojo202, kad per partinį susirinkimą, 
kuriame dalyvavo Šiaulių m. VRS partinės organizacijos sekretorius A. Myšečkinas, vyko 
ginčai, buvo nutarta sustabdyti narystę, įgaliojimus. Kai kurie darbuotojai atidavė parti-
nius bilietus.  

Šiaulių r. VRS partinio susirinkimo dalyviai taip pat dauguma balsų pritarė milicijos 
depolitizavimui. R. Šlekys sakė: „Laukdami milicijos įstatymo, kuriame, viliamės, bus at-

sižvelgta į mūsų pageidavimus, mes sustabdėme savo partinės grupės veiklą, apsiribodami 
nario mokesčio mokėjimu.“203  

Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas S. Verkulis VRS operatyviniame pasitarime, 
įvykusiame 1990 m. sausio 17 d.204, kalbėjo, kad sprendžiamas klausimas dėl Šiaulių m. 
VRS depolitizavimo. Skyriaus darbuotojai pasisakė prieš dalinį ir reikalavo visiško de-
politizavimo. Skyriaus komjaunuoliai jau buvo apsisprendę ir  galutinai depolitizavosi. 
Skyriuje neliko nė vieno komjaunuolio, o 1990 m. spalio 26 d. buvo panaikinta Lietuvos 
komjaunimo organizacija ir įsteigtas Lietuvos jaunimo forumas.   

S. Verkulis kvietė, nekreipiant dėmesio į politinę situaciją, likti sąžiningiems ir parei-
gingiems darbuotojams.  

Lietuvos socialdemokratų partijos taryba 1990 m. sausio 19 d. priėmė pareiškimą, 
kuriame pasisakė už visų teisėsaugos organų depolitizavimą. Taip pat buvo siūloma ir įs-
taigose, įmonėse bei organizacijose panaikinti ten esančias partines organizacijas.205   

Tik praėjus savaitei po Šiaulių m. VRS darbuotojų narystės partijoje sustabdymo, 
1990 m. sausio 22 d., pirmadienį (rašyta 1990 m. sausio 24 d. – aut. pastaba) įvyko LSSR 
VRM partinis susirinkimas, kuris tęsėsi iki vėlyvo vakaro. LKP (SSKP platforma), Rygos 
miesto milicijos atstovai, buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas M. Pročiuchanovas, 
Vilniaus miesto Tarybų rajono VRS apylinkės vyriausiasis inspektorius V. Šeinas ir dar 
keletas darbuotojų ragino Lietuvos milicininkus pasilikti SSKP nariais. Šių asmenų agi-
tacija nepadėjo, susirinkimo dalyviai dauguma balsų pasisakė prieš partijos skilimą vidaus 
reikalų sistemoje ir priėmė nutarimą kreiptis į LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu-
mą, kad artimiausioje sesijoje būtų sprendžiamas vidaus reikalų organų deideologizacijos 
klausimas priimant įstatymą apie politines partijas. Nutarime buvo sakoma: „Pasisakome 
už tai, kad minėtame įstatyme būtų numatyta, jog vidaus reikalų organuose negali būti 
steigiamos partinės ir politinės organizacijos, o jų darbuotojai tarnybos laikotarpiui susi-
laiko nuo narystės partijose ir dalyvavimo partinių organizacijų veikloje.“206 Taip pat buvo 
nuspręsta LSSR VRM partijos komitetui pavesti spręsti partiškumo pristabdymo klausi-
mus, kol bus teisiškai sureguliuotas milicijos deideologizavimas. 

Iniciatorius buvo LSSR VRM partijos komiteto  sekretorius J. Kraujelis. Šį VRM 
darbuotojų apsisprendimą paskatino ir 1989 metų gruodžio mėnesį įvykęs XX LKP 
suvažiavimas.207 LSSR VRM vadovybės ir ministro M. Misiukonio nuostata dėl depoli-
tizacijos buvo kategoriška. M. Misiukonius įtikino SSRS vidaus reikalų ministrą V. Ba-
katiną, kad tuo metu, kai Lietuvoje kuriasi daugiapartinė sistema, depolitizavimas yra 
optimaliausias variantas.208 M. Misiukonis prisimena, kad V. Bakatinui nepatiko, jog 
depolitizacijos iniciatyva yra ne iš Maskvos, o gimė Lietuvoje ir tuo keliu gali pasukti ir 
kiti.209 Tuo laiku už depolitizavimąsi pasisakė apie 80 proc. LKP priklausančių vidaus 
reikalų organų darbuotojų. Kita dalis, kurioje buvo ir rusų, ir lietuvių, ir kitų tautybių 
darbuotojų, tam nepritarė.210  

A. Anušauskas rašė, kad nuo VRM pozicijos priklausė ir Lietuvos vidaus gyvenimo 
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stabilumas. 1989 metais ir 1990-ųjų pradžioje susidarė palankios sąlygos VRM įstaigose 
atsikratyti partinės priklausomybės, ideologijos ir depolitizuotis bei iš represinės insti-
tucijos palaipsniui transformuotis į nepriklausomos Lietuvos Respublikos teisėsaugos 
instituciją.211  

Šiaulių m. VRS darbuotojas A. Milašauskas prisimena212, kad Tardymo skyriaus par-
tiniame susirinkime taip pat buvo nuspręsta depolitizuotis. Susirinkimai vyko ir kitose 
tarnybose. Susirinkimų protokolai buvo pristatyti į LKP Šiaulių miesto komitetą. Komi-
tetas buvo nei prieš, nei už depolitizavimą, jie daugiau stebėjo, kas dedasi. Instruktoriai 
reikalavo, kad buvę partijos nariai atiduotų partinius bilietus, kitus dokumentus.   

Buvo parengtas LSSR politinių partijų įstatymo projektas, kurį LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas 1990 m. sausio 31 d. nutarė paskelbti spaudoje (paskelbtas spaudoje 
vasario 6 d. – aut. pastaba) visuomenei svarstyti iki 1990 m. balandžio 15 d. Įstatymo 
projekto 9 straipsnis skelbė, kad asmenys, tarnaujantys kariuomenėje, dirbantys vidaus 
reikalų ir valstybės saugumo organizacijose, prokuratūros, valstybinio arbitražo, valstybės 
kontrolės organuose, teismuose, negali būti politinių partijų nariai.213  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. rugsėjo 25 d. priėmė Politinių partijų įstatymą, o 
SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1990 m. lapkričio 27 d. išleido įsaką, kuriame Lietu-
voje priimtas Politinių partijų įstatymas paskelbtas neturinčiu juridinės galios ir nepriva-
lomas vykdyti.214

Vidaus reikalų organų depolitizavimo klausimas sukėlė daug ginčų ir buvo itin ak-
tualus. VRM partijos komiteto sekretorius J. Kraujelis ir Politinio skyriaus viršininko 
pavaduotojas V. Susojevas pasiūlė depolitizavimą atlikti taip: grąžinti partinius bilietus 
ir įskaitos korteles išdavusiems juos partijos rajonų komitetams darbo milicijoje laikui, 
o norintieji tęsti partinę veiklą galėtų tai padaryti tik išėję iš darbo organuose. Taip pat 
buvo siūloma reorganizuoti Politinį skyrių į Socialinių procesų ir informacijos skyrių. 
Galutinis sprendimas tuo klausimu nebuvo priimtas.215 

LSSR vidaus reikalų ministro pavaduotojas A. Kairys „Liaudies sargybos“ korespon-
dentui sakė, kad jis kreipėsi į LSSR Aukščiausiąją Tarybą dėl vidaus reikalų organų de-
politizavimo: „Jeigu pasiūlymas <...> bus priimtas, tai bus atsisakyta politinių darbuo-
tojų, kurie galės aktyviai padėti rajonų ir miestų vidaus reikalų viršininkams darbuotis 
su kadrais, kurie galės padėti kelti darbuotojų profesinį lygį, spręsti buitines ir socialines 
problemas.“216

LSSR VRM 1990 m. vasario 14 d. panaikino savo ir savo struktūrinių padalinių par-
tijos pirmines organizacijas nelaukdama, kol bus priimtas Politinių partijų įstatymas. Tuo 
laiku miestų ir rajonų vidaus reikalų įstaigos gavo LSSR VRM priimtą dokumentą, ku-
riame buvo rašoma: ‚,Milicijos organai pirmieji visiškai depolitizavosi, ir mes šiandieną 
nesame susiskaldę į partijas, politines organizacijas, o visą dėmesį privalome skirti darbui, 
profesionalumo ugdymui, siekdami padėti žmogui.“217 Apie vidaus reikalų sistemos depo-
litizavimą ministras M. Misiukonis kalbėjo ir 1990 m. balandžio 24 d. Kultūros ir sporto 

rūmuose vykusiame VRM susitikime su visuomene.218  
SSRS VRM nesuprato, kodėl LSSR VRM priėmė sprendimą depolitizuotis, todėl mi-

nistras M. Misiukonis buvo iškviestas SSRS vidaus reikalų ministro V. Bakatino. Jis siūlė 
laikinai pristabdyti depolitizaciją, tačiau M. Misiukonis su tuo nesutiko. M. Misiukoniui 
pavyko įrodyti būtinybę vidaus reikalų organams depolitizuotis.219

LSSR Aukščiausioji Taryba 1990 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. XI-3704 „Dėl teisė-
tvarkos organų būklės Respublikoje ir valstybės organų bei visuomenės vaidmens kovo-
jant su nusikalstamumu“ 220 3 punkte nustatė, kad iki Politinių partijų įstatymo priėmimo 
ir įsigaliojimo partijų organizacijos negali būti kuriamos ir negali veikti Respublikos vi-
daus reikalų, valstybės saugumo, muitinių organizacijose, Lietuvos teisingumo ministeri-
jos, prokuratūros, valstybinio arbitražo, valstybės kontrolės organuose ir teismuose.  

Vykdydamas minėto nutarimo 3 punktą, 1990 m. kovo 10 d. LSSR vidaus reikalų 
ministras pasirašė įsakymą Nr. 62 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organų de-
politizavimo“, kurio 1 punktu buvo panaikintas VRM politinis aparatas, tai yra VRM 
Politinis skyrius, miestų vidaus reikalų valdybų (VRV) politiniai skyriai ir politinės dalys, 
vidaus reikalų organų, įstaigų ir padalinių viršininkų (vadų) pavaduotojai politiniam dar-
bui. Įsakymas įsigaliojo nuo 1990 m. kovo 12 d.221  

Praėjus 8 mėnesiams po paskyrimo ministru (turima omenyje LSSR VRM – aut. pas-
taba), M. Misiukonis, paklaustas, kas buvo sunkiausia per tuos darbo mėnesius, atsakė: 
„Vykdyti Aukščiausiosios Tarybos nutarimą dėl teisėsaugos organų depolitizavimo. Ne 
tik Maskvoje, bet ir pas mus kai kas šį sprendimą sutiko priešiškai. Tačiau šio sprendimo 
įgyvendinimas suteikė galimybę milicijai išlikti vieningai, neišsivaikščioti po „tautinius 
kiemus“. Patys pareigūnai pasijuto tvirčiau šitoj politinėj sistemoj.“222

1990 metų vasario–kovo mėnesiais prasidėjo VRM organų depolitizavimas. Visoje 
vidaus reikalų organų sistemoje buvo panaikintos Komunistų partijos pirminės organi-
zacijos, o jau pavasarį visiškai depolitizavosi milicija, joje buvo panaikintos Komunistų 
partijos pirminės organizacijos.223  

1990 m. gegužės 7 d. visi vidaus reikalų organų viršininkai gavo vidaus reikalų minis-
tro M. Misiukonio cirkuliarą ‚,A“ Nr. 12/40, kuriame buvo nurodyta: ,,Grubiai pažeisda-
mos LSSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 14 d. nutarimo nuostatą dėl politinių 
partijų veiklos sustabdymo vidaus reikalų, valstybės saugumo, muitinių organizacijose, 
Teisingumo ministerijos, prokuratūros, valstybinio arbitražo, valstybės kontrolės orga-
nuose ir teismuose, atskiros politinės jėgos bando reanimuoti šią veiklą sušaukdamos kon-
ferencijas bei kitus renginius, kviesdamos į juos milicijos pareigūnus, palaikančius vieną 
arba kitą partiją arba judėjimą. Šitokia veikla pažeidžiamas įstatymas, skaldomos vidaus 
reikalų organų, ypač milicijos, jėgos kovojant su nusikalstamumu ir kitais teisėtvarkos 
pažeidimais. Kadangi esama kriminogeninė situacija itin sudėtinga, todėl bandymai iš-
skaldyti darbuotojus pagal jų politines ir kitas pažiūras ir dalyvavimas šiuose renginiuose 
bus vertinami kaip vienas grubiausių tarnybinės drausmės ir profesinės etikos pažeidimų, 
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taikant atitinkamas organizacines išvadas.
Prašau su šia telegrama supažindinti visus vidaus reikalų organų darbuotojus ir pakar-

totinai išaiškinti įstatymų reikalavimus dėl politinės veiklos sustabdymo vidaus reikalų 
organuose.“224    

S. Verkulis Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime 1990 m. gegužės 21 d. pranešė, 
kad gauta Lietuvos Respublikos VRM telegrama225, kurioje nurodyta, jog kai kuriuose 
VRS dar tebevykdoma politinė veikla, nors ir turėtų būti nutraukta. Kaip pavyzdys pami-
nėti Vilniaus miesto vidaus reikalų organai, kur ne tik neatsisakyta politinės veiklos, bet 
ir rusų kalba išleistas  laikraštis. Kur jis buvo išleistas, nežinoma. 

LSSR vidaus reikalų ministro 1990 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 62226 buvo reorga-
nizuota politinių darbuotojų institucija, iki tol veikusi vidaus reikalų sistemoje, ir buvo 
įsteigtos naujos vidaus reikalų skyriaus ar valdybos viršininko pavaduotojo kadrams ir 
socialiniams reikalams pareigybės. Buvusiems politiniams darbuotojams, paskirtiems į 
mažiau mokamas pareigas, paliktas ankstesnis darbo užmokestis tol, kol jie ėjo paskirtas 
pareigas.   

5. LSSR vidaus reikalų ministerija 

VRM vadovybė. Tarybiniais laikais, kai vidaus reikalų ministras buvo V. Fedarčiukas, 
anksčiau dirbęs SSRS KGB, ir gyvavo nuostata, kad ministro pirmieji pavaduotojai turi būti 
paskirti iš KGB darbuotojų, LSSR vidaus reikalų ministru ir buvo paskirtas M. Misiukonis. 

Taip pat įvesti ir labai dideli apribojimai: VRM darbuotojų žmonos negalėjo dirb-
ti prekyboje, negalėjo su įgaliojimais važiuoti automobiliais, darbuotojai negalėjo turėti 
namų, sodo namelių ir pan. Tuomet buvo LSSR KGB įsteigtas 3-iasis skyrius, kuris spe-
cialiai kuravo vidaus reikalų sistemą. Buvo draudžiama išvažiuoti į užsienio šalis, net ir į 
socialistines.227  

LSSR VRM 1988 metų kovo mėnesį vadovavo ministras generolas majoras S. Li-
sauskas, ministro pavaduotojai M. Misiukonis, V. Žemgulis, A. Kairys, A. Onisimovas, 

Politinio skyriaus viršininkas A. Builys, 
Organizacinio inspekcinio skyriaus (šta-
bo) viršininkas N. Rogozianskis, Kri-
minalinės paieškos valdybos viršininkas 
pulkininkas I. Surininas, Kovos su socia-
listinės nuosavybės grobstymais valdybos 
viršininkas pulkininkas G. Statkevičius‚ 
Viešosios tvarkos apsaugos valdybos vir-
šininkas pulkininkas A. Vilkas, Tardymo 
valdybos viršininkas papulkininkis J. Va-
siliauskas, Pataisos darbo reikalų valdybos 
viršininkas pulkininkas A. V. Pavalkis, 
Nežinybinės apsaugos valdybos viršinin-
kas pulkininkas S. Jokūbonis.228

Viešoji tvarka renginiuose. 1988 
metai Lietuvos milicijai buvo sudėtingi, 
nes, be tiesiogiai atliekamo darbo, reikė-
jo užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą mitinguose, demonstracijose, piketuose, eity-
nėse, kitose akcijose, kurios vykdavo tiek išdavus leidimus joms organizuoti, tiek ir be 
jų. 1988 metais įvyko per 100 mitingų ir kitų masinių renginių. Tik nuo 1988 metų 
rugpjūčio iki 1989 metų Lietuvoje įvyko 66 renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 
470 tūkst. žmonių. Milicijos darbuotojai, užtikrindami, kad masiniai renginiai būtų 
saugūs, dirbo viršvalandžius (tuo metu už tai nebuvo mokama, nes darbo valandos 
milicijos darbuotojams buvo nenormuotos – aut. pastaba), kurių buvo išdirbta per 
400 tūkst., o kur dar nusikaltimai, teisės pažeidimai... Tačiau reikia pasakyti, kad dau-
guma žmonių susiėjimuose, mitinguose, eitynėse elgėsi tvarkingai, jokių incidentų 
nebuvo.229  

Tarybinės sistemos sargyboje. 1988 metais kilus tautiniams sąjūdžiams, 
Maskvoje buvo nuspręsta naujai apibrėžti VRM funkcijas. Buvo įrašyti ir tarybinei sis-
temai ginti svarbūs tikslai: nutraukia antivisuomeninius veiksmus, atlieka antivisuo-
meninio gyvenimo būdo profilaktiką, organizuoja įstatymų numatytais atvejais ir kitų 
žmonių paiešką, kalinių įtraukimą į visuomenei naudingą darbą, įdiegia įstatymų rei-
kalavimus kovoje su nedarbinėmis pajamomis, visuomenei naudingo darbo vengimu, 
kartu su pasienio kariuomene užtikrina pasienio režimo kontrolę, „geležinės uždangos“ 
funkcionavimą, įgyvendina leidimų sistemą, garantuoja vidaus kariuomenės pasirengi-
mą vykdyti užduotis ypatingomis sąlygomis ir aplinkybėmis. Be to, VRM įpareigojama 
padėti Gynybos ministerijai.230   Tarybinis milicijos automobilis LSSR vėliava

Norint patekti į LSSR VRM, reikėjo turėti leidimą

A. M. Brazauskas,  A. Vilkas ir milicijos 
darbuotojai. Aut. M. Vidzbelis
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Įsakas dėl susirinkimų, mitingų, gatvės eitynių ir  demonstracijų  organi-
zavimo tvarkos. 1988 m. liepos 29 d. buvo priimtas SSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo įsakas dėl susirinkimų, mitingų, gatvės eitynių ir demonstracijų organiza-
vimo tvarkos, kuris sugriežtino atsakomybę už šios tvarkos pažeidimą. Vidaus reikalų 
ministerijos kariuomenei buvo suteikta teisė panaudoti ginklus prieš demonstrantus, 
įsiveržti į privačius butus ieškant nusikaltėlių. Rengiant demonstraciją, buvo reikalau-
jama pranešti apie tai vietinei valdžiai ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Taip pat už tvarkos 
pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė – įspėjimas arba bauda iki trijų šimtų 
rublių arba administracinis suėmimas iki penkiolikos parų. Už tuos pačius veiksmus, 
įvykdytus pakartotinai, numatyta bauda iki vieno tūkstančio rublių arba pataisos dar-
bai nuo vieno iki dviejų mėnesių, atskaitant dvidešimt procentų uždarbio, arba admi-
nistracinis suėmimas iki penkiolikos parų. Numatyta po administracinės nuobaudos 
paskyrimo už tokius pat veiksmus baudžiamoji atsakomybė – laisvės atėmimas iki šešių 
mėnesių arba pataisos darbai iki vienerių metų, arba bauda iki dviejų tūkstančių ru-
blių.231  

Dėl masinių riaušių. LSSR vidaus reikalų ministras 1988 m. rugpjūčio 20 d. pasira-
šė įsakymą „Dėl papildomų priemonių užkardant ir likviduojant grupinius viešosios tvar-
kos pažeidimus“, kuriuo buvo įsteigta LSSR VRM operatyvinė grupė, vadovu paskirtas 
ministro pavaduotojas milicijos generolas 
majoras V. Žemgulis.232

Vilniaus m. VRV (E. Matuzanis), Kau-
no m. VRV (P. Liubertas), Šiaulių miesto 
ir rajono VRS (R. Vaitekūnas) viršininkai 
buvo įpareigoti per dešimt dienų padaryti 
veiksmų plano „Metel“  atitinkamus pakei-
timus ir papildymus. 

Reikėjo detaliai numatyti skirtų pajė-
gų ir priemonių panaudojimo tvarką bei 
trumpiausius maršrutus, kaip nuvykti į 
operatyvinio paskyrimo vietas.

Taip pat reikėjo pakoreguoti operatyvi-
nio budėtojo veiksmų, gavus LSSR VRM 
operatyvinio budėtojo signalą „Taifun“, 
instrukciją, susidarius ypatingoms aplin-
kybėms, ginklus ir šaudmenis pareigūnams 
išduoti pagal atskirą nurodymą. Per dvi sa-
vaites reikėjo pasirūpinti atvykstančių pa-
reigūnų  apgyvendinimo vietomis, buities 
sąlygomis, o atvykstančiam transportui ir 
kovinei technikai numatyti stovėjimo vietas, 
jų aprūpinimą degalais, remonto galimybes, 
skirti autotransportą atvykstančioms pajė-
goms į dislokacijos vietą pristatyti.233

Persitvarkymas miliciją kaip ir daugelį 
kitų valstybinių institucijų užklupo netikėtai, 
nes stagnacija buvo laikoma norma ir jokie ra-
dikalūs pakeitimai atrodė neįmanomi.234  

„Bananų balius“. 1988 m. rugsėjo 
28 d. Vilniaus katedros aikštėje LLL or-
ganizavo mitingą 1939 m. rugsėjo 28 d. 
Molotovo–Ribentropo pakto antrojo slap-
tojo protokolo, kuriuo Vokietija perdavė 
Lietuvą Rusijai, pasirašymui paminėti.

Mitingui leidimas nebuvo išduotas, 
todėl LSSR VRM mitingui ruošėsi ir sutelkė milicininkus bei vidaus kariuomenės ka-
reivius. Gedimino aikštėje buvo Specialiosios paskirties milicijos padalinys, esantis Vil-
niaus miesto vidaus reikalų valdybos viršininko žinioje, ir kitos pajėgos. Apie 17 val. 
aikštę ėmė supti milicija ir vidaus kariuomenė. Netoli aikštės buvo sustatyti šarvuočiai ir 
gaisriniai automobiliai. Vilniaus Gedimino aikštėje susirinko apie 15–20 tūkst. žmonių 
minia. Pradėję į aikštę rinktis žmonės pamatė, kad aikštę atitvėrė milicininkai ir vidaus 
kariuomenės kareiviai su guminėmis lazdomis. Mitingą pradėjo V. Bogušis, po jo kalbėjo 
A. Terleckas, tuo metu mitingo dalyvius puolė kareiviai su guminėmis lazdomis ir ėmė 
visus iš eilės mušti. Žmonės pradėjo bėgti, vėliau grįžo, bandė prasibrauti, kareiviai juos 
stūmė ir tai peraugo į susirėmimą: pasipylė akmenys, buteliai, pasigirdo šauksmai „Lais-

LR Aukščiausiosios Tarybos plano ,,Metel“ schema 
(rus. „Pūga“ – aut. pastaba).  

Planas ,,Metel“  patvirtintas KGB Vilniaus 
skyriaus ir Vilniaus m. VR valdybos vadovų

Slaptojo plano „Metel“ schema

Atmintinė susirenkantiems milicijos darbuotojams 
pagal aliarmo signalą 

Nuotrauka, apskriejusi visą pasaulį, įamžinta 50 litų 
proginėje monetoje ir 25 litų apyvartinėje monetoje
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vė Lietuvai!“, „Okupantai, lauk!“, „Fašistai, 
okupantai, nešdinkitės iš Lietuvos!“ Mitingas 
tęsėsi 40 minučių. Mitinguotojai buvo puola-
mi 4 kartus. Žmonės giedojo Lietuvos himną. 
Kareiviai mušė žmones guminėmis lazdomis, 
nes jiems buvo įsakyta išvaikyti minią, 84 žmo-
nės buvo sulaikyti ir išvežti į milicijos skyrius. 
Po to didelė žmonių minia perėjo prie Aušros 
Vartų. Vėliau dalis žmonių sugrįžo atgal į aikš-
tę ir apie 19 val. 30 min. mitinguotojai vėl susi-
rėmė su milicija ir kariuomene. Buvo sumuštų 
ir suimtų. Visa tai truko iki 20 val., kol mili-
cininkai ir vidaus kariuomenės kareiviai pasi-
traukė. Tuo metu į Gedimino aikštę vėl suėjo 
žmonės, buvę šalutinėse gatvėse, iš viso apie 30 
tūkst. žmonių. Minioje buvo labai daug Lietu-
vos tautinių vėliavų. Mitingą vedė R. Grigas. 
Tarp kalbų  mitinguotojai šaukė „Gėda, gėda!“ 
Mitingas baigėsi 21 val.235

1988 m. rugsėjo 29 d. apie 11 val. žmonės susirinko T. Kosciuškos gatvėje prie areš-
tinės, kur buvo uždaryti suimtieji, o 13 val. prie VRM prasidėjo protesto mitingas, ku-
riame dalyvavo apie 2 tūkst. žmonių. Jis tęsėsi 50 minučių. Kalbėjo Sąjūdžio atstovai ir 
kiti mitingo dalyviai. Buvo reikalaujama įvertinti milicijos elgesį. Mitinguotojai skandavo 
šūkius: „Valstybės veidas – milicija!“, „Lietuvos specdaliniai – tautos gėda!“, „Didžiausia 
tironija yra ta, kuri paremta įstatymais!“ Tą pačią dieną įvyko suimtųjų teismas, visi prista-
tytieji į teismą buvo išteisinti ir paleisti.236     

Buvo pasipiktinta LSSR Vyriausybės pareiškimu, paskelbtu 1988 m. rugsėjo 29 d. „Pa-
noramos“ laidoje ir rugsėjo 30 d. respublikinėje spaudoje, nes pareiškime pateiktų įvykių 
eiga neatitiko tikrovės. Todėl buvo pareikalauta paskelbti instancijas ir asmenis, sankciona-
vusius šią smurto akciją, smurto vykdytojų skaičių ir vadovavusių pareigūnų pavardes. Sąjū-
dis reikalavo patraukti griežton atsakomybėn visus pareigūnus, davusius įsakymą panaudoti 
kariuomenę ir mušti žmones, tam sudaryti specialią komisiją. Šia smurto akcija, grubiu žmo-
gaus teisių pažeidimu aukščiausioji LSSR VRM vadovybė visiškai save sukompromitavo.237 
Buvo sudaryta Vyriausybės komisija minėtiems įvykiams tirti, į kurią įėjo A. Bartusevičius, 
K. Motieka ir V. Petkevičius. Milicininkų ir vidaus kariuomenės neteisėtus veiksmus pripa-
žino ir Generalinė prokuratūra, o teismas nubausti pristatytus asmenis išteisino. Žmonės 
1988 m. rugsėjo 28 d. įvykius pavadino „bananų baliumi“. 1988 m. spalio 4 d. apie 2 tūkst. 
žmonių, protestuodami prieš milicijos žiaurumą, piketavo prie valdžios įstaigų. Tą pačią die-
ną LKP CK XIII plenume Sąjūdžio iniciatyvinės grupės atstovas Bronius Genzelis parei-

kalavo pirmojo sekretoriaus Rin-
gaudo Songailos ir vidaus reikalų 
ministro Stasio Lisausko atsis-
tatydinimo. Įvykiams tirti buvo 
įsteigta komisija, į kurią įėjo ir 
Sąjūdžio atstovai. Jie nustatė, kad 
atsakingi asmenys buvo R. Son-
gaila ir N. Mitkinas, tai yra LKP 
pirmasis ir antrasis sekretoriai, o  
leidimas panaudoti jėgą iš SSRS 
VRM gautas telefonu.238

„Atgimime“ tuo metu buvo 
rašoma: Jie ir šiandien nesupranta, kad situacija respublikoje iš esmės pasikeitė, ir pasi-
keitė negrįžtamai. Daugelis problemų, kurios nesunkiai  buvo  sprendžiamos anksčiau, 
šiandien reikalauja kitokio požiūrio. Guminėmis lazdomis bei milicijos kordonais jų ne-
išspręsime. Tai labai ryškiai parodė rugsėjo 28 d. įvykiai, kurie stipriai pakirto milicijos 
autoritetą visuomenės akyse.“239 

1988 metais politinės akcijos buvo vertinamos kaip piktybinis chuliganizmas, o Lie-
tuvos gatvėse, aikštėse ir parkuose piktybinio chuliganizmo padaugėjo 15,3 proc.240  

1988 metais tuometinis Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakulteto Bau-
džiamosios teisės katedros docentas V. Piesliakas, duodamas interviu „Komjaunimo tiesos“ 
korespondentui, taikliai pastebėjo: „Atgimstant Lietuvai, mes siekėme, kad darbininkas 
būtų šeimininkas savo įmonėje, žemdirbys – savo žemėje. Taip ir turėtų būti. Bet kodėl 
mes nenorėjome ir nenorime matyti šeimininku milicijos pareigūno, kuris būtų atsakin-
gas visuomenei? Kaip rodo įvykiai, kai kurie VRM vadovai gyvena vakarykščia diena. Jie ir 
šiandien nesupranta, kad situacija respublikoje pasikeitė iš esmės ir pasikeitė negrįžtamai. 
Daugelis tų problemų, kurios anksčiau nesunkiai buvo sprendžiamos, šiandien reikalauja 
kitokio požiūrio. Guminėmis lazdomis bei milicijos kordonais jų neišspręsime. Tai parodė 
1988 m. rugsėjo 28 d. įvykiai, kurie stipriai pakirto milicijos autoritetą visuomenės akyse.

Neteko girdėti, kad kas nors tais klausimais užsiiminėtų. Turbūt tikimasi, kad visas 
problemas, kaip ir anksčiau, išspręs Maskva. Be to, abejoju, ar visiems prie širdies tokia 
perspektyva. Tačiau nuo realybės niekur nepabėgsi, teks įsijungti į šį procesą ir milicijai.

Persitvarkymas miliciją, kaip ir daugelį iš mūsų, užklupo netikėtai. Juk buvo susitai-
kyta su mintimis, kad stagnacija – tai norma, ir jokie radikalūs pakeitimai neįmanomi. 
Milicijos mokyklos konvejeriu štampavo pseudospecialistus. Ir toks buvo to meto soci-
alinis užsakymas. Beje, tokia padėtis buvo ne tik milicijos mokyklose. O ir šiandien, kai 
demokratija, viešumas iškėlė iš tikrųjų rimtas problemas, kurias spręsti galėtų ir fakulteto 
dėstytojai, docentai, profesoriai, jie dažniausiai panaudojami ne pagal tiesioginę paskirtį, 
o mitingus vaikyti ar mieste viešąją tvarką palaikyti.“241  

Specialiosios paskirties milicijos padalinys 
Gedimino aikštėje

„Atgimime“ įvertintas „Bananų balius“
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Respublikos vidaus reikalų organuose susidarė krizinė situacija, kurią lėmė bendra 
šalies politinė ir ekonominė krizė. Tai ir 1988 metų rugsėjo 28-osios įvykiai Vilniuje, ir 
visuomenės nepasitenkinimas milicijos darbu. Augo nusikalstamumas ir Šiaulių mieste,  
buvo išaiškinama mažiau nusikaltimų. Nusikalstamumo augimo priežasčių reikėjo ieškoti 
visuomenėje vykstančiuose procesuose, nes procesai lenkė įstatymų leidybą ir tuo iš karto 
pasinaudojo nusikalstamas pasaulis.

SSRS vidaus reikalų ministro V. Bakatino priemonių planas. 1989 metų 
pradžioje SSRS vidaus reikalų ministras V. Bakatinas pasirašė slaptąjį priemonių, už-
kardant galimus nacionalistinius bei ekstremistinius piliečių masinius veiksmus, planą, 
kuriame buvo siūloma atkreipti ypatingą dėmesį į masinių Pabaltijo piliečių trėmimų 
dieną, Pabaltijo tautų laisvės dieną, paskelbtą 1984 metais JAV Kongreso, 1939 metais 
Molotovo–Ribentropo pasirašytos SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutarties metines, taip 
pat į 1920 metų taikos sutarties tarp RTFSR ir Lietuvos pasirašymo datas. Į Lietuvos 
teritoriją, pasikartojus įvykiams, turėjo būti įvesta 14,5 tūkst. vidaus kariuomenės, mi-
licijos, aukštųjų milicijos mokyklų kursantų viešajai tvarkai ir rimčiai užtikrinti. Todėl 
perdislokuoti į Pabaltijo respublikas buvo rengiama F. Dzeržinskio atskiros ypatingosios 
paskirties motopėstininkų divizijos 1100 žmonių, Baranovičių 612-ojo motopėstininkų 
mokymo pulko 250 žmonių, 637-ojo mokymo pulko 360 žmonių, Leningrado aukšto-
sios politinės mokyklos 500 žmonių. Laikotarpiu nuo 1989 m. balandžio 25 d. iki ge-
gužės 10 d. nurodyta padidinti milicijos patrulių, užtikrinančių viešąją tvarką gatvėse, 
kitose viešosiose vietose, skaičių. Numatyta paskirti patruliuoti VRV, VRS milicijos tar-
nybų darbuotojus, organizuoti sustiprintą svarbių valstybinių objektų ir įmonių apsau-
gą, sustiprinti pataisos reikalų įstaigose ir kitose specialiosiose įstaigose laikomų asmenų 
apsaugą ir priežiūrą, uždrausti areštuotųjų pervežimus bet kokiais konvojaus būdais nuo 
1989 m. balandžio 30 d. iki gegužės 3 d. ir nuo gegužės 8 d. iki gegužės 10 d. Šis slaptasis 
nutarimas tebegaliojo, jo niekas nebuvo atšaukęs, kariškiai grasino susidoroti su VRM. 

Vėliau duodami interviu laikraščiui „Pravda“ kariškiai skundėsi, kad Lietuvoje VRM su 
kariškiais nebendradarbiauja.242

Teisės, suteiktos milicijos darbuotojams. VRM siūlymu 1989 m. rugpjūčio 25 d. 
LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas priėmė, o rugsėjo 25 d. LSSR Aukščiausioji 
Taryba patvirtino įsaką „Dėl papildomų teisių suteikimo milicijos darbuotojams kovo-
jant su nusikalstamumu ir viešosios tvarkos pažeidimais“, numatantį milicijos darbuotojų 
apginklavimą ir aprūpinimą specialiosiomis priemonėmis:

,,Siekdamas ginti piliečių teises ir jų teisėtus interesus, užkardyti kelią nusikaltimams 
bei kitiems teisės pažeidimams, LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutarė:

1. Suteikti teisę milicijos darbuotojams, užkertant kelią nusikalstamų elementų veiks-
mams, taip pat kovojant su organizuotu nusikalstamumu, panaudoti šias aktyviosios gy-
nybos priemones: gumines lazdas, antrankius, kovinių imtynių būdus.

2. Šio įsako 1 straipsnyje nurodytos priemonės gali būti panaudotos tuo atveju, kai 
milicijos darbuotojas įspėjo asmenį nepažeisti įstatymų, o pastarasis piktybiškai nereaga-
vo į jam padarytą perspėjimą arba priešinosi teisėtiems pareigūno veiksmams.

Milicijos darbuotojo užpuolimo atveju aktyviosios gynybos priemonės naudojamos 
be įspėjimo. Apie aktyviosios gynybos prie-
monių panaudojimą sprendžia pats mili-
cijos darbuotojas, atsižvelgdamas į teisės 
pažeidimo pobūdį ir pažeidėjo asmenybę. 
Už įgaliojimų viršijimą, panaudojant gyny-
bos priemones, milicijos darbuotojas atsa-
ko įstatymo nustatyta tvarka. Aktyviosios 
gynybos priemones draudžiama naudoti 
moterų, invalidų su ryškiais invalidumo 
požymiais ir nepilnamečių atžvilgiu, išsky-
rus atvejus, kai jie dalyvauja grupiniame 
milicijos darbuotojo užpuolime.“243  

Tarybiniais laikais specialiąsias priemones, o tuo labiau ginklus, milicijai buvo drau-
džiama naudoti. Iki 1968 metų buvo leidžiama naudotis guminėmis lazdomis. Apie 
1968–1970 metus buvo uždrausta atvirai nešioti gumines lazdas, todėl jos buvo nešio-
jamos tik paslėptos rankovėje ir jas buvo leidžiama naudoti tik užpuolimo atveju. Vėliau 
guminės lazdos buvo visai uždraustos.244   

Automatas ,,Kalašnikov“ 

Teletaipograma informuojanti apie 
leidimą naudoti specialiąsias priemones

 Pistoletas „Makarov“ 

Kortelė ginklui išduoti
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Šiaulių m. VRS darbuotojas A. Milašaus-
kas prisimena245, kad „Šiaulių m. VRS nuo 
1968 metų buvo ginkluota „Makarov“ pis-
toletais, vėliau apginkluota automatais „Ka-
lašnikov“ su medinėmis ir atlenkiamosiomis 
buožėmis (buvo naudojamos pagal paskirtį 
skirtingų tarnybų – aut. pastaba). Kiekvienas 
milicijos skyrius, taip pat ir Šiaulių, turėjo tam 
tikrą kiekį ginkluotės kovai su ginkluotomis 
nusikaltėlių grupėmis arba kovinėms užduo-
tims vykdyti, nes kartu su SSRS kariuomene 
reikėjo dalyvauti karinėse priemonėse, opera-
cijose sulaikant ginkluotus nusikaltėlius, pa-
bėgimų iš įkalinimo įstaigų, masinių riaušių 
įkalinimo įstaigose atvejais ir pan.   

Tik 1989 m. rugpjūčio 10 d. buvo gau-
ta vidaus reikalų ministro M. Misiukonio 

teletaipograma dėl leidimo naudoti specialiąsias priemones.246  
1989 m. rugsėjo 28 d. LSSR vidaus reikalų ministro pavaduotojas papulkininkis V. 

Zabarauskas pasirašė nurodymą, kuriame buvo nustatyta privalomojo Patrulinės postinės 
tarnybos darbuotojų ir milicijos apylinkės inspektorių aprūpinimo tabeliniais ginklais, 
guminėmis lazdomis ir specialiosiomis priemonėmis (ašarinėmis dujomis – aut. pastaba) 
,,Čeriomucha“ (liet. „Ieva“ – aut. pastaba) tvarka.247

Šiaulių m. VRS Patrulių tarnyba buvo aprengta specialiąja apranga, ekipiruota lazdo-
mis, antrankiais, balionėliais su ašarinėmis dujomis ir pan. Ginklus turėjo tik patrulinių 
ekipažų vyresnieji.248   

Ypatingosios paskirties milicijos būrio (YPMB) milicijos pareigūnai Lietuvoje pirmieji 
pradėjo viešai nešioti ir naudoti  specialiąsias priemones – gumines lazdas, antrankius ir 

dujų balionėlius. YPMB milicijos pareigū-
nas E. Kaliačius prisimena, kad jie ne tik 
patys, esant reikalui, naudojo tas priemo-
nes, bet ir kiekvienos komandiruotės metu 
mokė vietos milicininkus dirbti su jomis.249  

Šeštasis skyrius kovai su organi-
zuotu nusikalstamumu. Lietuvoje, ypač 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, ėmė 
siautėti organizuotos nusikaltėlių gaujos.  
Todėl 1989 m. balandžio 11 d. LSSR vi-

daus reikalų ministro įsakymu  Nr. 018250 kovai su organizuotų nusikalstamų grupių veikla 
Kriminalinės paieškos padalinyje buvo įsteigtas Šeštasis skyrius, kurio pirmuoju viršininku 
buvo paskirtas Alvydas Sadeckas. 

1989 m. balandžio 21 d. už šią sritį atsakingu buvo paskirtas vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas generolas majoras Marijonas Misiukonis. Analogiški padaliniai buvo įsteigti 
ir didžiuosiuose šalies miestuose. Visos tarnybos, esančios VRM ir vietos VRV bei VRS, 
privalėjo šiam skyriui teikti visą turimą informaciją apie organizuotą nusikalstamumą. Vi-
daus reikalų ministrui S. Lisauskui ar ministro pavaduotojui M. Misiukoniui sankcionavus, 
bet kuri tarnyba galėjo būti panaudota organizuoto nusikalstamumo uždaviniams spręsti 
vadovaujant Šeštajam skyriui. Apie šio skyriaus veiklą buvo iš viso uždrausta kalbėti, skyriaus 
darbuotojams neleista viešai rodytis su uniformomis. 

Alvydas Sadeckas 1989 metų rugsėjo mėnesį teigė, kad „liudytojai turi būti ryžtinges-
ni, neprarasti savigarbos, suprasti, jeigu jie nusileis nusikaltėliams, nesikreips ir neduos 
parodymų, tai nusikaltimai plis. Dabar jau nėra tokių, kurie už nusikalstamą veiklą gautus 
pinigus savo vardu įsigytų namus, vasarnamius, automobilius. Bet tik jie juose gyvena, 
juos eksploatuoja, nors dokumentuose savininkai dažniausiai būna tetos, dėdės ir seneliai.

Arba kaip įrodyti turto prievartavimo faktą, jeigu slapta įrašytas į garso ar vaizdo juos-
tą „prašytojų“ pokalbis su auka neturi procesinės vertės?  

Reikėtų keisti požiūrį ir į nusikaltėlių atpažinimą, akistatų procedūrą. Atliekami pa-
gal dabartinius reikalavimus, šie tardymo veiksmai nukentėjusiam ar liudytojui dažnai 
sukelia didelę psichologine įtampą, kurią ne visi atlaiko. Pasvarstykime, ar būtų neteisėta, 
jeigu atpažinimas vyktų pro stiklą, permatomą tik iš vienos pusės? Nenumatyta baudžia-
moji atsakomybė asmenims, kurie įkvepia, planuoja, organizuoja bendrą nusikalstamų 
grupių veiklą, nebūdami konkrečių nusikaltimų bendrininkai. Papildyti įstatymus kai 
kuriomis naujomis normomis būtina nedelsiant. Pradėti būtų galima netgi nuo to, kad 
milicijos pareigūnų parodymus bylose reikėtų vertinti, atleiskite, kaip ir kitų žmonių.“151  

Tarybinė teisė. Papūtus persitvarkymo vėjams, keičiantis visuomenei, atsiradus kai 
kurioms rinkos ekonomikos užuomazgoms, tarybinė teisė neatspindėjo to meto realijų – 
tai pasakytina ir apie administracinę, ir apie civilinę, ir apie baudžiamąją teisę, kurioje 
buvo numatyta mirties bausmė už įvykdytus ekonominius nusikaltimus. Atsirado turto 
prievartavimo forma reketas – reikalavimas mokėti už apsaugą, o atsisakius galėjo būti 
sunaikintas paties kooperatininko, jo artimųjų turtas, susidorota fiziškai ar kitais būdais. 
Už tokias nusikalstamas veikas tarybinė teisė atsakomybės nenumatė. Reikėjo įstatymų 
leidėjų atsakomųjų veiksmų, tai yra numatyti atsakomybę už naujas nusikaltimo rūšis – 
turto prievartavimą, žmonių pagrobimą reikalaujant išpirkos, finansinius nusikaltimus. 
Nesant teisės aktų bazės, kūrėsi įžūlios nusikalstamos grupuotės, padėtis komplikavosi, 
nes kooperatininkai ir pirmieji verslininkai nenorėjo kreiptis į miliciją bijodami, kad ten 
ne tik neras pagalbos, nebus apginti, bet ir jiems patiems gali tekti aiškintis dėl žaliavų ar 

Specialiosios priemonės: guminė lazda, 
antrankiai, dujos

Antrankiai

1989 m. balandžio 11 d. LSSR vidaus reikalų 
ministro įsakymas  Nr. 018 
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prekių įsigijimo teisėtumo ar valstybei nesumokėtų mokesčių. Reikia pasakyti, kad tuo 
metu Lietuvoje, kaip ir visoje SSRS, nebuvo garsiai kalbama apie organizuotą nusikalsta-
mumą, nes jo socializme negalėjo būti.252  

Lietuvių kalbos vartojimas. VRM, VRV, vidaus reikalų skyriuose ir kitose įstaigose 
didžioji dalis raštų buvo rengiama rusų kalba. VRM respublikiniai pasitarimai vykdavo rusų 
kalba ir kai kurie kalbėtojai atsiprašydavo pasitarimo dalyvių, kad kalbės lietuviškai, o kiti, net 
ir vienas iš VRM vadovų, su stipriu akcentu ir su didelėmis pastangomis kalbėjo rusiškai, nors 
rusakalbių būdavo mažuma. A. Vilbikas visada pasitarimuose kalbėjo tik lietuviškai ir ne karto 

neatsiprašinėjo. Šiaulių m. VRS viršininkas 
R. Vaitekūnas prisimena, kad visi Kolegijos 
sprendimai buvo rusų kalba. Susitikimai 
taip pat vykdavo rusų kalba, nes kas nors iš 
atvykusių aukštesniųjų vadovų buvo rusai.253 

1989 metai buvo lūžio metai ir lietuvių kal-
bos vartojimo, ir vidaus reikalų sistemos sri-
tyse. 

Ministerijos valdybų, skyrių, šalies vidaus 
reikalų organų viršininkams buvo išsiųstas 
sekretoriato viršininkės vidaus tarnybos 
papulkininkės H. Straževičienės aplinkraš-
tis, kuriame  nurodyta, kad, vykdant LSSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 
m. sausio 25 d. įsaką „Dėl LSSR valstybinės 
kalbos vartojimo“ ir LSSR Ministrų Tary-
bos 1989 m. vasario 20 d. nutarimą Nr. 37 
,,Dėl priemonių LSSR valstybinės kalbos 
vartojimui užtikrinti“, siunčiami Vyriausio-
sios archyvų valdybos prie LSSR Ministrų 

Tarybos nurodymai „Dėl LSSR valstybinės kalbos vartojimo raštvedyboje“ ir prašoma jais 
vadovautis darbe. Vidaus reikalų organų padaliniai gavo oficialiuosius leidinius „LSSR vals-
tybinė kalba“, taip pat LSSR valstybinio plano komiteto sudarytą oficialųjį leidinį, apibrė-
žiantį dokumentų įforminimo reikalavimus ir formuliarų pavyzdžius.254

Šie pokyčiai buvo sutikti pakiliai, tačiau dėl objektyvių priežasčių per trumpą laiką iki 
galo įgyvendinti nutarimo nebuvo galimybių. Buvo kreiptasi į LSSR Ministrų Tarybą su 
prašymu skirti iš rinkos fondo 200 rašomųjų mašinėlių lietuvišku šriftu, bet dėl materia-
linių ir finansinių aplinkybių buvo skirta tik 20. Papildomai prašomo popieriaus kiekio 

taip ir nebuvo gauta. Ši problema išspręsta tik 1990 metų antrojoje pusėje, kai VRM sis-
tema buvo palyginti neblogai aprūpinta rašomosiomis mašinėlėmis lietuvišku šriftu.255

Daugelyje vidaus reikalų sistemos padalinių jau buvo vartojama lietuvių kalba, tačiau 
iš VRM gaunami įsakymai ir nurodymai vis dar buvo rusų kalba. 1989 metų II–III ketvir-
tį LSSR VRM sekretoriatas užregistravo 233 įsakymus, iš kurių 190 buvo parašyti rusų 
kalba, o tik 43 – lietuvių, tai sudarė tik 20 proc. rengtų dokumentų.256 Kreiptasi į LSSR 
Ministrų Tarybą vienerių metų laikotarpiui papildomai skirti iš respublikinio biudžeto 
30 tūkst. Rb 5 etatiniams vertėjams išlaikyti. Be to, iškilo būtinybė parengti ir teisės ter-
minų žodyną lietuvių kalba (jis taip ir nebuvo parengtas – aut. pastaba).“257   

Vykdydama LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. sausio 25 d. įsaką 
„Dėl LSSR valstybinės kalbos vartojimo“ ir LSSR Ministrų Tarybos 1989 m. vasario 20 
d. nutarimą Nr. 37 „Dėl priemonių LSSR valstybinės kalbos vartojimui užtikrinti“, vi-
daus reikalų ministras 1989 m. gruodžio 18 d. išleido įsakymą Nr. 297 „Dėl papildo-
mų priemonių valstybinės kalbos vartojimui užtikrinti“.258 Šiame įsakyme konstatuota, 
kad kasdieninėje ministerijos veikloje ne visos aparato tarnybos siekia vartoti savo darbe 
valstybinę kalbą. Apie 80 proc. ministerijos įsakymų 1989 metais parengta nevalstybine. 
Neužtikrintas gaunamų iš SSRS VRM dokumentų vertimas reikiamu laiku, žema susira-
šinėjimų lingvistinė kultūra. Įsakymas įpareigojo sudaryti sąlygas vartoti valstybinę lietu-
vių kalbą ministerijos darbinėje veikloje, galimybes kitakalbiams darbuotojams išmokti 
lietuvių kalbą ir iki 1991 m. sausio 26 d. visiems pereiti prie raštvedybos valstybine kalba 
LSSR leidžiamuose įsakymuose, nutarimuose ir siunčiamuose dokumentuose. Nurodyta 
organizuojamus renginius vykdyti valstybine kalba, o jos nemokantiems užtikrinti verti-
mą. Taip pat nurodyta, kad pagal gyventojų skundus, pareiškimus, pranešimus būtų ap-
tarnaujama lietuvių kalba, o prireikus – ir kita abiem pusėms priimtina kalba. Nustatyta, 
kad gyventojai, tvarkydami asmeninius reikalus, gali kreiptis, gauti atsakymą ir reikiamus 
dokumentus lietuvių ar rusų kalba (kuria pageidauja). Nurodyta laikraščio „Liaudies 
sargyboje“ redaktoriui atkuriamajame laikraštyje įsteigti lietuvių kalbos skyrelį, kuriame 
būtų propaguojamas taisyklingas lietuvių kalbos vartojimas viešojoje milicijos veikloje ir 
raštvedyboje. Nurodyta organizuoti vidaus reikalų organuose ir padaliniuose darbuotojų, 
nemokančių lietuvių kalbos, mokymą, taip pat užtikrinti, kad VRM tarnybos, jai paval-
dūs organai, įstaigos ir padaliniai būtų aprūpinti rašomosiomis mašinėlėmis su lietuvišku 
šriftu ir mašinėlių šriftas būtų pakeistas iš rusų kalbos į lietuvių. 

Dauguma iš LSSR VRM gaunamų įsakymų, nurodymų buvo rašyti rusų kalba, todėl  
Šiaulių m. VRS 1989–1990 metų įsakymų knygos taip pat rašytos rusiškai. Inventorinis 
baigtų bylų žurnalas taip pat buvo rašytas rusų kalba.259 Nuo 1990 m. sausio 1 d. Lietuvos 
Respublikos teritorijoje įvesti radijo ryšio žodiniai šaukiniai lietuvių kalba. 

Šiaulių m. VRS viršininko R. Vaitekūno interviu 
„Šiaulių naujienų“ 1988 m. rugsėjo 30 d. Nr. 195
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M. Misiukonis – LSSR vidaus reikalų ministras. 
Misiukonis LSSR vidaus reikalų ministru buvo paskirtas 1989 
m. liepos 4 d. Jį paskyrė SSRS vidaus reikalų ministras ir patvir-
tino LSSR Aukščiausioji Taryba. 

M. Misiukonis sakė, kad milicija turi būti socialinių pas-
laugų teikėja ir užtikrinti piliečių teisių apsaugą, o milicininkas 
turi būti žmogui ne priešas, bet draugas. Taip pat M. Misiuko-
nis kalbėjo su M. Brazausku apie LSSR VRM savarankiškumą 
ir apie jos depolitizavimą.260  

Ruošimasis sulaikyti 
politiškai ar „socialiai“ pa-
vojingus asmenis. Pasak A. 
Anušausko, viena paskutiniųjų 
užfiksuotų reakcijų į tokius iš-
šūkius (visuomenės suaktyvė-
jimą – aut. pastaba) laikytinas 
priešpaskutinio LSSR vidaus 
reikalų ministro milicijos ge-
nerolo leitenanto S. Lisausko 
1989 m. vasario 21 d. įsakymas, 
kuriame situacija Lietuvoje 
įvertinta kaip „staigiai paaš-

trėjusi“, ir todėl buvo padidintas Lukiškių kalėjimo darbuotojų etatų skaičius. Tokius 
pokyčius paskatino KGB planai imtis veiksmų „ypatingos situacijos“ atveju, nes būtent 
Lukiškių kalėjime numatyta internuoti KGB sulaikytus politiškai ar „socialiai“ pavojin-
gus asmenis.261

Nepasitikėjimas milicija. Lietuvos gyventojai nepasitikėjo milicija, nelaikė parei-
gūnų savais Lietuvos žmonėmis ir negalėjo vadinti jų savo gynėjais. Priešiškumas atsirado 
dėl to, kad milicija buvo laikyta svetima, atsiųsta iš Maskvos, kaip ir kariuomenė. Toks 
požiūris atsirado nuo tų laikų, kai milicijos jėgos buvo naudojamos SSRS pokario po-
litikai įtvirtinti: tai ir masiniai trėmimai, ir „troikų“ (liet. trijulė – aut. pastaba) priimti 
nuosprendžiai, kai, skiriant mirties bausmę pagal garsųjį SSRS baudžiamojo kodekso 58 
straipsnį, tinkantį visiems, kuriuos reikėjo nuteisti, kiekvienam iš trijų „teisėjų“ (aut. ka-
butės) reikėjo padėti tik po kryžiuką ar užrašyti laisvės atėmimo bausmės terminą. Be to, 
LSSR vidaus reikalų sistema buvo pavaldi SSRS VRM, todėl buvo vykdomi visi Maskvos 
nurodymai ir jai atsiskaitoma, Maskva skyrė lėšų išlaikymui, aprūpindavo technika. Todėl 
padvelkus atgimimo permainų vėjams, reikėjo būtinai reorganizuoti miliciją į valstybinę 
ir municipalinę. Finansavimas turėjo būti tik iš Lietuvos biudžeto. Reikėjo sugriežtinti 

norinčiųjų tapti milicijos pareigūnais atranką, keisti darbo principus, suteikti milicijos 
pareigūnams daugiau teisių.262  

LSSR vidaus reikalų ministro pavaduotojas milicijos papulkininkis V. Zabarauskas, 
kalbėdamas su „Komjaunimo tiesos“ korespondentu, sakė: „Mums reikia pasiekti, kad 
žmogus į milicininką žiūrėtų ne kaip į baudėją, bet kaip į pagalbininką. <...> Jeigu senutė 
policininkui praneša apie savo dingusį šuniuką, šis jo ieško, stengiasi padėti. O pas mus, 
deja, ne tik šuniukai, bet ir nuvaryti dviračiai dažnai neieškomi.“263  

Laikraštis „Liaudies sargyboje“ be TSR? LSSR vidaus reikalų ministro 1989 m. 
liepos 5 d. įsakymu Nr. 145 buvo įsteigtas laikraštis „Liaudies sargyboje“. Parengtas ir 
išleistas pirmasis numeris redakcijos vadovų buvo pristatytas LSSR VRM vadovybei, kuri 
apžiūrėjusi palinkėjo literatūrinės sėkmės. Laikraščio metrikoje buvo parašyta „Lietuvos 
VRM savaitraštis“, o trys raidės ,,TSR“, redakcijos kolektyvui sutarus, buvo sąmoningai 
neįrašytos. Išėję laikraščio leidėjai buvo sugrąžinti atgal į ministro kabinetą ir pasiteirau-
ta, kur dingo trys raidės. Pateikti argumentai ministrą įtikino, ir laikraštis tapo pirmasis, 
kuriame nebuvo šių raidžių.264  

Taip šį įvykį prisimena Jonas Dam-
brauskas, 1990 metais atkurto savaitraščio 
„Liaudies sargyboje“ redaktorius: „Buvo 
1989 metų ruduo, kai mane, „Pilietinės 
pareigos“ laikraščio redaktorių, pakvietė 
į VRM Politinį skyrių: „Reikia atkurti sa-
vaitraštį „Liaudies sargyboje“, kuris ėjo iki 
1970 metų vasario 27-osios. Būk redakto-
riumi.“ Leido porą valandų pagalvoti. Suti-
kau. <...>

Naujųjų metų išvakarėse kartu su Z. 
Džavachišviliu atėjome pas tuometinį ministrą Marijoną Misiukonį. Jis pasidžiaugė pir-
muoju numeriu, palinkėjo sėkmės. Jau beeinančius iš ministerijos pastato grąžino budintis:

– Ministras kviečia sugrįžti.
Grįžome. Ministras sunerimęs:
– „Liaudies sargyboje“ paantraštė – „Lietuvos vidaus reikalų ministerijos savaitraštis“. 

O kur po žodžio „Lietuvos“ dingo „Tarybų Socialistinė Respublika“?..
Na, bet laikai jau buvo kiti. Jau papūtė pertvarkos vėjai. Įtikinom, jog tai – ne klaida.
– Jei kam užklius, – sakau, – bauskit redaktorių.“265

Kad tai buvo teisingas kelias, parodė laikas.  

SSRS vidaus reikalų ministro įsakymo projektas dėl milicininkų aprūpinimo 
gerinimo. Matydama besiklostančią politinę situaciją, 1989 m. rugsėjo 26 d. SSRS VRM 
raštu informavo LSSR VRM apie eilinių ir seržantų darbo apmokėjimo lentelę. Buvo su-

M. Misiukonis

Ypatingu periodu Šiaulių m. VRS areštinėje buvo uždaryti 
socialiai pavojingi asmenys, sulaikyti Tauragės r. VRS

Savaitraštis  „Liaudies sargyboje“ be ,,TSR“
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teikta teisė vidaus reikalų organų vadovams nustatyti ir keisti jiems pavaldžių eilinių ir 
jaunesniųjų vadovaujančiųjų darbuotojų atlyginimus priklausomai nuo darbuotojo pro-
fesinio lygio, jo tarnybinių pareigų vykdymo, darbo kiekio, pobūdžio ir rezultatų. Taip 
pat buvo leidžiama didinti atlyginimus vidaus reikalų organų vidurinės ir vyresniosios va-
dovaujančiosios grandies asmenims. Bet buvo nurodyta, kad atlyginimas būtų didinamas 
ne daugiau nei  15 Rb per mėnesį.266  

Milicijos įstatymo projektas. LSSR Ministrų Tarybos 1989 m. rugpjūčio 30 d. nu-
tarimu267 numatyta gerinti Lietuvos teisėsaugos padėtį. Pavesta LSSR VRM, Teisingumo 
ministerijai ir LSSR teisininkų draugijai parengti ir iki 1989 m. spalio 1 d. pateikti LSSR 
Ministrų Tarybai Milicijos įstatymo projektą. 

1989 metų rudenį LSSR VRM buvo sudaryta iniciatyvinė grupė, turėjusi parengti 
naują Milicijos įstatymo projektą. M. Misiukonis pasakojo, kad 1989 metų rudenį VRM 
susibūrė iniciatyvinė žmonių grupė, kuri nusprendė padiskutuoti apie galimą sistemos 
pertvarką. Į grupę įėjo tuometiniai VRM, taip pat Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Vilniaus 
rajono vidaus reikalų valdybų, skyrių vadovai. Kilo mintis, kad reikia parengti naują Mi-
licijos įstatymo projektą.268   

1989–1990 metais tei-
sinė bazė, kuri reglamen-
tavo milicijos veiklą, buvo 
pasenusi, atsilikusi nuo gy-
venimo realijų, todėl 1989 
metais buvo parengtas LSSR 
milicijos įstatymo projektas. 
Vidaus reikalų organų pareigūnai domėjosi LSSR milicijos įstatymo projektu, milicijos 
vieta teisėsaugos organų sistemoje, taip pat ir socialinių klausimų sprendimu.269

Milicijos darbuotojo teisinė padėtis visuomenėje nebuvo sutvarkyta. Buvo tikimasi, 
kad parengtą Milicijos įstatymo projektą 1990 metų sausio mėnesį priims LSSR Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatai. 1989 metais buvo priimti įstatymai dėl papildomų mili-
cijos darbuotojų teisių kovojant su organizuotu nusikalstamumu, saugant viešąją tvarką, 
nustatytos administracinės teisės pažeidėjams nuo 500 iki 700 Rb baudos, bet reikėjo 
kardinalesnių sprendimų.270  

Parengtas LSSR milicijos įstatymo projektas LSSR Aukščiausiajai Tarybai buvo pristatytas ir 
1990 m. vasario 13 d. priimtas pirmuoju skaitymu. Nutarta projektą paskelbti spaudoje visuome-
nei svarstyti. Milicijos įstatymo projektas buvo paskelbtas 1990 m. sausio 15–22 d. savaitraščio 
„Liaudies sargyboje“ 3-iajame numeryje. LSSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 13 d. 
nutarime buvo nutarta LSSR milicijos įstatymo projektą paskelbti leidiniuose „Tiesa“, „Sovetska-
ja Litva“ ir „Kurjer Vilenski“ ir iki 1990 m. gegužės 1 d. leisti svarstyti visuomenei.271  

Savaitraštis „Liaudies sargyboje“ tuo metu rašė: „Dabar Respublikos žmonės galės su-
sipažinti su LTRS milicijos įstatymo projektu. Šiame dokumente turės atsispindėti vidaus 
reikalų organų darbuotojų teisės. Tikimės, kad ne tik milicija aptars šį projektą, o ir visa 
Lietuva. Dabar galvojame apie savivaldą. Tai tokie milicijos junginiai, kurie, nebūdami 
pavaldūs centrui, kartu su vietine liaudies valdžia patys spręstų vietines problemas.“272  

Milicijos įstatymo projekte pirmą kartą buvo apibrėžtas milicijos  statusas ir paskirtis. 
Projektą sudarė septyni skyriai. I skyriaus „Bendrieji nuostatai“ 1 straipsnyje buvo įtvir-
tinta nuostata, jog LSSR milicija yra specialius įgaliojimus turintis teisėtvarkos organas 
ir veikia VRM sistemoje. Ji tvarkoma sukarintos drausmės pagrindais, kovoja su nusikal-
timais ir kitais teisės pažeidimais, gina piliečių teises ir teisėtus interesus nuo pavojingų 
visuomenei kėsinimųsi. Nustatytos milicijos funkcijos, apibūdintos milicijos tarnybos. 
IV skyriuje pirmąkart įstatymo reglamentuotos milicijos pareigūnų teisės ir pareigos, 
pareigų vykdymo garantijos. V skyriuje nustatyta, kokie yra milicijos šaunamieji ginklai, 
specialiosios priemonės ir jų panaudojimo sąlygos; milicijos pareigūno teisinis statusas, 
veiklos garantijos, atsakomybė; milicijos materialinis techninis aprūpinimas ir milicijos 
pareigūnų veiklos socialinės garantijos. Projektą sudarė 42 straipsniai. Juose konstatuota, 
kad milicijos veikla grindžiama teisėtumo, socialinio teisingumo, viešumo ir profesinės 
paslapties, vienvaldiškumo ir kolegialumo derinimo principais. Nustatyta, kad milicija 
vadovaujasi LSSR Konstitucija, šiuo įstatymu, kitais LSSR įstatymais ir poįstatyminiais 
(įstatymų įgyvendinamaisiais – aut. pastaba) aktais, vietinės valstybinės valdžios organų 
sprendimais, taip pat LSSR VRM aktais. Pabrėžta, kad neleistina milicijai pavesti atlikti 
įstatymų nenumatytų funkcijų.273   

Įstatymo projekte nustatyta, kad LSSR miliciją sudaro vietinė (municipalinė) ir res-
publikinė (federalinė) milicija. Vienas svarbiausių klausimų buvo vietinė milicija. Nu-
statyta, kad vietinę miliciją sudaro padaliniai, vykdantys teisės pažeidimų prevenciją, 
registruojantys nusikaltimus ir darantys kvotą, saugantys viešąją tvarką, asmens teises 
ir laisves, taip pat padaliniai, kurie rūpinasi kelių eismo saugumu ir pagal sutartis saugo 
valstybinį, visuomeninį bei piliečių asmeninį turtą. Vietinė milicija pavaldi vietinės vals-
tybinės valdžios organams ir LSSR VRM. Numatyta, kad savivaldai pavaldūs milicijos 
padaliniai kartu su vietine valdžia sprendžia vietinės reikšmės problemas. Nustatyta, kad 
respublikinę miliciją sudaro kriminalinės paieškos, geležinkelio, oro, vandens transporto 
milicijos padaliniai, taip pat specialieji milicijos padaliniai liaudies ūkio objektuose. Nu-
statyta, kad į kriminalinės milicijos sudėtį įeina padaliniai, tiriantys nusikaltimus.

Įstatymo projekte nustatyta, kad milicija informuoja visuomenę, valstybinius, visuo-
meninius organus, įmones, įstaigas, organizacijas ir pareigūnus apie nusikaltimus ir ki-
tus teisės pažeidimus. Įstatymo projekte buvo apibrėžtos kompetencijos ribos, vietinės 
savivaldos institucijų kontrolė, numatyta lankstesnė etatų ir darbo užmokesčio sistema, 
aukštesnis technikos aprūpinimo lygis, galima rėmėjų parama milicijai.274  

LSSR milicijos įstatymo projektas
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Buvo galvojama ir apie milicijos uniformos pakeitimą, nes senoji jau neatitiko reikala-
vimų, buvo nepatogi vilkėti.275  

Kuriant Milicijos įstatymo projektą ir jį pateikus svarstyti LSSR Aukščiausiosios Ta-
rybos  sesijoje bei paskelbus respublikinėje spaudoje, buvo sulaukta SSRS VRM didelio 
pasipriešinimo, nes Milicijos įstatymo projektas buvo suprastas kaip LSSR VRM ir vi-
daus reikalų organų noras atsiskirti nuo Maskvos globos.276   

S. Augis spaudoje VRM vadovybei pateikė ir savo pasiūlymų dėl Milicijos įstatymo 
projekto: „Dabar gi net ir plačiai išreklamuotas naujojo Milicijos įstatymo projektas, kaip 
atrodo, po ilgo vilkinimo žinybų kabinetuose nedaug ką naujo ir kardinalaus teįstengė pa-
siūlyti. <...> Visų pirma, nedaug abejonių tekelia siekimas, kad naujoji, visiems priimtinos 
tvarkos palaikymu besirūpinanti tarnyba, vadinsis ji municipaline milicija ar paprasčiau-
sia policija, turėtų būti visiškai nepolitinė organizacija. <...> tam pritartų ir nemaža dalis 
dorų dabartinės milicijos karininkų, kurių visiškai nežavi perspektyva būti panaudotiems 
įrankio vietoje, ginant susikompromitavusią tvarką. <...> Kažin, ar jos (milicijos – aut. 
pastaba) organizacinė struktūra, kadrų politika yra jau tokia didelė paslaptis, kurią rei-
kėtų slėpti nuo visuomenės. Vienu iš tokių viešumo įtvirtinimo kelių turėtų tapti atviri 
miestų, rajonų vidaus reikalų valdybų viršininkų rinkimai. <...> Ir, žinoma, tik Respubli-
kai pavaldi organizacija gali sėkmingai įgyvendinti bet kokius pasikeitimus.“277

Gal ir ne su visomis autoriaus mintimis galima visiškai sutikti, tačiau racionalaus grū-
do tikrai jo pasiūlymuose buvo. Tai patvirtino tolimesni įvykiai, o kai kas buvo įteisinta 
ir Policijos įstatyme.  

1989 metų gruodžio viduryje Šiaulių r. VRS atvirame partiniame susirinkime susikū-
rusi iniciatyvinė grupė milicijos darbuotojų teisėtiems interesams ginti kreipėsi į LSSR 
Aukščiausiąją Tarybą prašydami, kad artimiausioje sesijoje Milicijos įstatymas būtų pri-
imtas ir būtų apginti milicijos moraliniai ir teisiniai interesai.278  

Tuometinis vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis prisimena: „Dar 1989 me-
tais kilo idėja pakeisti tuometinį Tarybinės milicijos įstatymą, ir būtent Lietuvos VRM 
buvo šio pakeitimo iniciatorė. Toks projektas buvo pristatytas LSSR Aukščiausiajai Ta-
rybai, apie jį per spaudą, televiziją plačiai informavo visuomenę, norėdami parengti ją 
tokiam žingsniui, sužinoti jos nuomonę. Apie įstatymo pakeitimą tuomet buvo disku-
tuojama ir SSRS vidaus reikalų ministerijoje. <...> Tačiau ši iniciatyva „iš apačios“ nebuvo 
palaikyta <...>.“279    

Petras Liubertas prisimena: „Maskvos reakcija gal ir nebuvo labai baisi, tačiau „ant 
kilimo“ teko ne kartą važiuoti. 1989-ųjų pradžioje buvome pasiruošę ne tik moraliai, bet 
ir juridiškai, tačiau <...> kai jau artėjo nauji rinkimai į Aukščiausiąją Tarybą, VRM buvo 
nutarta naujo Milicijos įstatymo priėmimo nespartinti.“280  

LSSR VRM posėdžių salėje 1990 m. vasario 28 d. įvyko operatyvinis ministerijos va-
dovybės pasitarimas su miestų ir rajonų skyrių ir valdybų viršininkais. Ministras M. Mi-
siukonis informavo apie LSSR Aukščiausiosios Tarybos sesijos darbo rezultatus ir pateik-

tus VRM pasiūlymus. M. Misiukonis kalbėjo, kad Milicijos įstatymas nebuvo priimtas 
toje sesijoje todėl, jog „šiuo metu jis truputį atsilieka nuo ruošiamo sąjunginio įstatymo, 
ypač dėl milicijos darbuotojų pensijų, atlyginimo, atostogų“.281 M. Misiukonis kaip pa-
vyzdį paminėjo pasiūlymą įtraukti į įstatymo projektą tokį punktą: kas 5 metai darbo 
milicijoje atostogos pailginamos penkiomis paromis, kad būtų galima atostogauti dukart 
per metus, o tai, be abejo, padėtų geriau grąžinti sveikatą ir t. t.  

VRM kultūros ir sporto rūmuose 1990 m. balandžio 24 d. įvyko VRM vadovybės 
susitikimas su gyventojais, kuriame ministras M. Misiukonis kalbėjo: „Kaip tik tuo tikslu 
ruošiami ir nauji įstatymai. Antai pernai paruošėme Milicijos įstatymo projektą, kuris 
užtikrins milicijos pareigūnui atitinkamas teises, socialines garantijas.“282

Iš šio Milicijos įstatymo projekto buvo nemažai tikimasi, tačiau kovo 11-osios įvykiai 
Lietuvoje kardinaliai pakeitė teisės kūrimo kryptį.  

Milicijai – visuomenės pasitikėjimą ir paramą. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
organizuojamuose renginiuose tvarką padėdavo užtikrinti žaliaraiščiai, bet Sąjūdžiui rei-
kėjo ir milicijos pagalbos, todėl jis buvo suinteresuotas, kad Lietuvos milicija keistųsi ir 
turėtų visuomenės pasitikėjimą bei paramą. LSSR Aukščiausioji Taryba‚ Ministrų Taryba 
ir VRM gavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Vilniaus tarybos 1989 m. spalio 4 d. raštą, 
pavadintą „Milicijai – visuomenės pasitikėjimą ir paramą“, kuriame buvo rašoma: 

„Atgimstanti Lietuva siekia tapti nepriklausoma, demokratine, teisine valstybe. LTSR 
Aukščiausioji Taryba jau priėmė esminių LTSR Konstitucijos pataisų, ekonominio sava-
rankiškumo pagrindų, valstiečio ūkio, Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo ir kt. įsta-
tymus. Paruoštas LTSR Konstitucijos projektas, svarbūs įstatymų projektai – pilietybės, 
referendumo, rinkimų į LTSR Aukščiausiąją Tarybą ir į vietines tarybas ir t. t. Šia prasme 
mes jau kai ką nuveikėme kelyje į teisinę valstybę. Bet netgi tobula įstatymų sistema ne-
garantuoja teisingumo ir teisėtvarkos. Reikia, kad įstatymų būtų laikomasi. Deja, nusi-
kalstamumas pastoviai auga. Tai rodo, kad dabartinė milicija nepajėgi atlikti jai pavestos 
misijos. Vyriausybė jau susirūpino šiuo klausimu. Tačiau jos nutarimuose numatytos prie-
monės yra tik kosmetinio pobūdžio ir tikrai neišspręs iškilusios problemos. Sistemingai 
kovai su nusikalstamumu privalu sukurti naujo tipo miliciją, kuri neturės paslapčių nuo 
visuomenės ir kuri kovos už mūsų saugumą. Tokią miliciją pavyks sukurti tik iš esmės pa-
kėlus šiuo metu tikrai žemą milicininko profesijos prestižą, kai kiekvienas netgi žemiau-
sios grandies milicininkas bus aukštos erudicijos ir moralės asmenybė, kai savo darbe ga-
lės naudotis naujausiais technikos pasiekimais, kai už jo triūsą bus tinkamai atlyginama, 
kai jaus, kad jo darbą gerbia ir vertina visuomenė.

Neabejojama, kad naujo tipo milicijos kūrimas – ilgas ir sudėtingas procesas. Todėl 
reikia kuo greičiau jį pradėti. O spręsti reikia iškart daug problemų:

- pervesti visus milicijos organus Respublikos kompetencijon ir padaryti juos paval-
džiais  tik atitinkamoms liaudies deputatų taryboms;
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- miestų ir rajonų milicijos padaliniams leisti savarankiškai spręsti teisėsaugos proble-
mas. Formuojant Respublikos biudžetą, vietinėms liaudies deputatų taryboms numatyti 
teisėsaugos organams skirtas lėšas, paliekant teisę savarankiškai spręsti, kaip jas panaudoti;

- atleisti nuo karo prievolės asmenis, besimokančius visų grandžių milicijos mokyklo-
se ir po jų baigimo dirbančius milicijos sistemoje;

- pagerinti milicijos padalinių techninį aprūpinimą, kuris atitiktų šiuolaikinius reika-
lavimus, skirstant reikiamą susisiekimo priemonių kiekį, atnaujinant pasenusią ryšių sis-
temą, aprūpinant naujausiomis ekspertizės priemonėmis, toliau plečiant pradėtą vystyti 
kompiuterizuotą informacijos gavimo sistemą bei jos duomenų banką ir t. t.;

- aprūpinti miliciją tinkamomis patalpomis;
- priimti įstatymą, saugojantį milicijos darbuotojus nuo nusikaltėlių smurto;
- paruošti naują milicijos darbuotojų rengimo sistemą, užtikrinančią absolventų 

profesionalumą. Juos auklėti bendražmogiškų vertybių dvasia. Pasiekti, kad artimiausiu 
metu kiekvienas milicijos darbuotojas mokėtų lietuvių kalbą;

- sukurti kvalifikacijos kėlimo sistemą, kuri suteiktų galimybę milicijos darbuotojams, 
pradedant nuo žemesnės grandies, kilti tarnybinės karjeros laiptais. Sudaryti sąlygas kva-
lifikacijai kelti užsienyje;

- kovojant su tarptautinį mastą įgaunančiu nusikalstamumu, vystyti bendradarbiavi-
mą su Interpolu;

- masinių grobstymų, spekuliacijos, alkoholizmo ir kitų panašių socialinių negerovių, 
pagimdytų pseudosocializmo, išgyvendinimui  naudoti ne policines, o ekonomines prie-
mones. 

Mes įsitikinę, kad tik iš esmės pakeitus milicijos darbą, užtikrinus visuomenės pasiti-
kėjimą ir paramą, bus įmanoma sėkmingai kovoti su nusikalstamumu. Todėl kreipiamės 
į LTSR Aukščiausiąją Tarybą, LTSR Ministrų Tarybą ir LTSR vidaus reikalų ministeriją 
prašydami operatyviai išspręsti išvardytas problemas. Kartu visus, kas nori, kad Lietuvoje 
klestėtų teisėtumas, kviečiame pasiūlymais bei konkrečiais darbais prisidėti prie naujos 
teisėsaugos sistemos kūrimo.“283  

Milicijos darbuotojų materialinė padėtis. LSSR Aukščiausiosios Tarybos komisi-
jos posėdyje 1989 metų spalio mėnesį buvo kalbama ir apie tai, kad per mažai rūpinamasi 
milicijos darbuotojų materialine padėtimi.284 

Milicininkai gyveno toje pačioje visuomenėje, matė politinę, ekonominę, teisinę ir 
socialinę situaciją Lietuvoje, o gaudavo kaip ir anksčiau apie 150 rublių dirbdami savait-
galiais, naktimis ir per šventes, neretai rizikuodami savo sveikata ir gyvybe, nors susikūrę 
kooperatyvai mokėdavo savo darbuotojams per mėnesį tūkstantį rublių ir daugiau. Mili-
cija neteko profesionalų, techninė ir teisinė bazė buvo apgailėtinos, įstatymai neveikė.285  

LSSR vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1989 m. gruodžio 11 d. raštu286, adre-
suotu LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretoriui L. Sabučiui, pateikė pasiū-

lymus dėl Kovos su nusikalstamumu Respublikoje stiprinimo nutarimo projekto‚ kuris 
turėjo būti svarstomas LSSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1990 metų sausio mėnesį. 
Siūlyta 50 proc. VAI, pasų, vizų ir registracijos tarnybų įplaukų, rinkliavos už medžiokli-
nių šautuvų registraciją, surinktų baudų panaudoti papildomiems darbuotojams išlaikyti, 
jiems premijuoti, priedams prie algų mokėti, vidaus reikalų organų ir jų padalinių materi-
alinei techninei bazei išplėsti ir stiprinti, socialiniams klausimams spręsti. Darbuotojams, 
dalyvavusiems išaiškinant pažeidėjus, leisti išmokėti paskatinimą, ne mažesnį nei 10 proc. 
gautų baudų sumos.   

Teisėtumo pažeidimai. Nuo 1986 metų mažėjo pareigūnų, patrauktų baudžiamo-
jon atsakomybėn dėl padarytų įvairių nusikaltimų. 1989 metais už įvykdytus nusikalti-
mus liaudies teismai nuteisė 14 LSSR vidaus  reikalų organų darbuotojų. Aštuoni dar-
buotojai nuteisti už tyčinius nusikaltimus, iš jų trys už pareiginius. Likusieji darbuotojai 
nuteisti už Eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Šiauliečių tarp jų nebuvo.287

Padaugėjo teisėtumo pažeidimų, susijusių su milicijos gautais asmenų pranešimais 
apie padarytus nusikaltimus. Padaugėjo neteisėto asmenų pristatymo į vidaus reikalų or-
ganus atvejų ir Baudžiamojo proceso kodekso normų pažeidimo. Daugiausia pažeidimų 
buvo fiksuojama tarp kriminalinės paieškos darbuotojų, apylinkės inspektorių, tardytojų 
ir KSNG. Tai paaiškinama ir tuo, kad žmonės tapo laisvesni, labiau reikalaujantys milici-
jos atlikti savo pareigas, pranešantys apie jiems žinomus pažeidimus, pareiškimų slėpimus, 
operatyviai į jų pranešimus nereaguojančius pareigūnus.

VRM ir milicijos personalas. 1990 
metų pradžioje Lietuvos vidaus reikalų sis-
temoje buvo daugiau nei 12 000 pareigū-
nų ir tarnautojų, iš jų apie 7 000 milicijos 
pareigūnų, kitais duomenimis, 7 400 dar-
buotojų. 

A. Anušauskas rašė, kad VRM siste-
moje dirbo 18  780 tarnautojų ir darbi-
ninkų: 13 014 – nežinybinėje apsaugoje, 
2 003 – rajonų ir miestų skyriuose, 1568 
– pataisos darbų valdyboje, 2 195 – prieš-
gaisrinėje apsaugoje.288 Darbuotojų trūku-
mas 1989 m. sausio 1 d. sudarė 3,3 proc., 
SSKP nariai ir kandidatai į SSKP narius 
sudarė 27,6 proc., komjaunuoliai – 24,6 
proc., nepartiniai – 52,2 proc. Lietuviai 
sudarė 69,7 proc. darbuotojų.289  

Milicijos pareigūno kepurė

SSRS VRM 
adovanojimai
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1990 metais LSSR VRM vadovavo ministras Marijonas Misiukonis. Vidaus reika-
lų ministro pavaduotojai buvo Petras Liubertas, Vaclovas Zabarauskas, Algirdas Kairys, 
Aleksandras  Onisimovas.290 VRM struktūrą sudarė valdybos, skyriai ir kiti padaliniai. 
Kriminalinės paieškos valdybai vadovavo I. Surininas, Viešosios tvarkos apsaugos – A. 
Vilkas, Kovos su socialistinės nuosavybės grobstymu – G. Statkevičius, Tardymo – J. Va-
siliauskas, Profilaktikos tarnybos – L. Vasiliauskas, Nežinybinės apsaugos – S. Jokubonis, 
Valstybinės automobilių inspekcijos – R. Oleka, Transporto milicijos – J. Pikutis, Prieš-
gaisrinės apsaugos – J. Kraujelis, Pataisos darbų – J. Blaževičius, Ypatingosios paskirties 
milicijos būrio vadas buvo E. Kaliačius, 7-ojo skyriaus viršininkas – Č. Balcevičius‚ Ats-
kirojo svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinio vadas 
– J. Dervinis. Didžioji dauguma išvardytų asmenų buvo LSSR VRM kolegijos nariai ir 
operatyvinio pasitarimo prie vidaus reikalų ministro nariai.291 Nuo 1989 m. gegužės 23 
d. Klaipėdos m. VRV viršininku buvo paskirtas nuo 1980 iki 1986 metų Šiaulių m. VRS 
viršininku dirbęs Vaclovas Narmontas. Šiaulių m. VRS vadovavo Romasis Vaitekūnas, 
pakeitęs Vaclovą Narmontą.

Milicijos mokamų paslaugų teikimas ir  rėmėjų parama milicijai. LSSR 
Ministrų Tarybos 1989 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu numatyta gerinti Respublikos tei-
sėsaugos padėtį. Pabrėžta, kad SSRS VRM labai blogai aprūpina LSSR VRM transportu 
ir technika, neskiria pakankamai priemonių avarijų padariniams likviduoti. Šiuo nutari-
mu įteisinta milicijos išorinė veikla. Pritarta miestų ir rajonų vykdomųjų komitetų pa-
siūlymams dalį įmonių lėšų, skirtų materialiniam skatinimui ir darbo užmokesčiui, per-
vesti į vietinį biudžetą papildomam milicijos darbuotojų išlaikymui ir technikai įsigyti. 
Iniciatyvą rodė Kauno, Šiaulių, Klaipėdos miestų įmonės, įstaigos ir organizacijos.292  

1989 m. birželio 7 d. LSSR vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas M. Misiu-
konis patvirtino Laikinuosius LSSR milicijos organų mokamų paslaugų teikimo nuos-
tatus293, kuriuose miestų ir rajonų organų vadovams buvo suteikta teisė sudaryti su vi-
suomeninėmis ir kooperatinėmis organizacijomis sutartis dėl viešosios tvarkos ir turto 
saugojimo. Nurodytos ir konkrečios paslaugos, kurias gali teikti milicijos darbuotojai, im-
dami užmokestį laisvu nuo pagrindinės tarnybos metu, tai – kasininkų ir buhalterių, in-
kasatorių, kitų asmenų su piniginėmis lėšomis bei vertybėmis palyda; kasų apsauga esant 
jose stambių piniginių lėšų atlyginimo mokėjimo dienomis; viešosios tvarkos apsauga 
kultūrinių masinių renginių, turinčių komercinį pagrindą, metu; įmonių, organizacijų ir 
kooperatyvų brangiai kainuojančio turto apsauga, kitos paslaugų rūšys.  

R. Vaitekūnas prisimena294, kad 1989 m. birželio 7 d. buvo išleistas įsakymas, leidžiantis 
milicijai teikti mokamas paslaugas, nes prasidėjo visuomeniniai, komerciniai renginiai, buvo 
reikalingos pajėgos viešajai tvarkai palaikyti, o be policijos neapsieidavo nė vienas renginys, to-
dėl reikėjo tai įteisinti, ir milicijos skyriai papildomai iš to gaudavo lėšų savo veiklai finansuoti.  

Kiekvienu atveju vidaus reikalų organas turėjo sudaryti sutartį dėl paslaugų teikimo 

su suinteresuota organizacija. Mokestis už viešosios tvarkos ir objektų apsaugos paslau-
gas sutartyje numatomas skaičiuojant 2 rublius už vieną kiekvieno milicininko dirbtą va-
landą. Lydint kasininkus ir inkasatorius, buvo imamas 30 kapeikų mokestis už kiekvieną 
tūkstantį rublių, gautų iš banko arba prekybos įmonių, arba tokios pat vertės lydimųjų 
vertybių. Paslaugoms apmokėti vidaus reikalų organas turėjo pateikti sąskaitą. Atsiskai-
tymas buvo vykdomas pervedant gautas lėšas į vidaus reikalų organo einamąją sąskaitą 
banko įstaigoje. Gautos už paslaugas lėšos buvo išleidžiamos tokia tvarka: 60 proc. sumos 
vidaus reikalų organo viršininko įsakymu skiriama darbuotojams, betarpiškai teikusiems 
paslaugas, skatinti, ir 40 proc. sumos skiriama atitinkamo vidaus reikalų organo sąmatos 
išlaidoms padengti.295  

LSSR Ministrų Taryba suteikė teisę Lietuvos Respublikos įmonėms, įstaigoms, organiza-
cijoms remti lėšomis miliciją.296 Tačiau tai nereiškė, kad ir vėlesniais metais tos lėšos bus skirtos 
milicijai, todėl reikėjo garantuotų finansinių šaltinių. Pavyzdžiui, miesto valdžia nusprendė 
įsteigti ir išlaikyti papildomą milicijos darbuotojo etatą, bet  kitais metais lėšų galėjo pritrūkti 
ir šis etatas jau galėjo būti panaikintas. O ką daryti priimtam milicijos darbuotojui? 

1989 metais Šiaulių milicijai rėmėjai suteikė nemažą paramą. 1989 metais iš vietinio 
biudžeto gauta 55 tūkst. Rb papildomų lėšų ir 40 500 Rb iš įvairių organizacijų, iš viso 95 
500 Rb. Lėšos buvo panaudotos kapitaliniam remontui ir transportui išlaikyti bei įsigyti. 
Lėšų likutis 1990 m. sausio 1 d. sudarė 9 071 Rb.297  

Miesto įmonių materialinė pagalba milicijai buvo labai reikalinga, nes, sukaupus lėšų, 
buvo galima gerinti viešosios tvarkos apsaugą Šiaulių mieste.298  

Vidaus reikalų organų darbuotojų sveikata. Gerindamas vidaus reikalų organų pa-
reigūnų sveikatą ir medicinos kontrolę, LSSR vidaus reikalų  ministras 1990 m. sausio 31 
d. pasirašė įsakymą Nr. 29299, kuriuo VRM padalinių vadovai, Respublikos vidaus reikalų 
valdybų ir skyrių viršininkai buvo įpareigoti organizuoti kasmetines medicinines apžiūras, 
atliekamas LTSR VRM Respublikinėje Vilniaus poliklinikoje, o asmenims, kuriems reika-
lingas stacionarusis ištyrimas – LTSR VRM ligoninėje. Gydytis galima buvo siųsti į Trakų 
„Dinamo“ atstatomojo gydymo centrą. Kaip matyti iš šio įsakymo, buvo rūpinamasi tik tam 
tikros kategorijos darbuotojų, tai yra vadovų, sveikata..., nors, reikia pažymėti, kad iki 1990 
metų Šiaulių m. VRS kiekvienais metais buvo organizuojamas visos asmeninės sudėties, tai 
yra atestuotų asmenų, medicininis patikrinimas. Į Šiaulių m. VRS nustatytą dieną atvykda-
vo įvairių sričių gydytojai ir buvo privaloma, gal kiek ir formaliai, pasitikrinti sveikatą. Be 
išorinės apžiūros ir nusiskundimų, buvo daroma ir plaučių rentgenograma. Prie Šiaulių m. 
VRS buvo Medicinos punktas, kuriame dirbo vidaus ligų gydytojas, stomatologas ir vienas 
viduriniojo medicinos personalo darbuotojas. Vėliau liko tik du darbuotojai. Dėl rimtes-
nių ligų buvo duodami siuntimai specialistų konsultacijai. Medicinos skyriuje galėjo suleisti 
vaistus, išrašyti reikiamų vaistų receptą, sutaisyti dantis.  
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LSSR VRM operatyvinis pasitarimas. 1990 m. vasario 28 d. LSSR VRM įvyko 
operatyvinis vadovų ir Respublikos miestų ir rajonų vidaus reikalų įstaigų viršininkų pa-
sitarimas, kuriame buvo informuota apie LSSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 
14 d. nutarimą Nr. XI-3704 „Dėl teisėtvarkos organų būklės Respublikoje ir valstybės 
organų bei visuomenės vaidmens kovojant su nusikalstamumu“.300 Buvo svarstyta VRM 
reikalavimai dėl tardymo, finansavimo, materialinio techninio aprūpinimo ir dėl sociali-
nių garantijų darbuotojams teikimo. Pirmasis ministro pavaduotojas P. Liubertas papasa-
kojo apie Maskvoje 1990 m. vasario 10 d. įvykusį išplėstinį SSRS VRM kolegijos posėdį. 
Ministro pavaduotojas V. Zabarauskas informavo apie kovinio ginklo panaudojimo atve-
jus 1989 metais. Ginklas buvo panaudotas 36 kartus, iš jų 22 kartus ginklą panaudojo 
VAI darbuotojai, 11 žmonių buvo sužeista. Tik Tauragėje buvo pripažinta, kad ginklas 
buvo panaudotas neteisėtai ir dėl to pareigūnui iškelta baudžiamoji byla. Ministras M. 
Misiukonis kalbėjo, kad yra svarbus kadrų klausimas, nes į miliciją patenka ir nesąžiningų 
žmonių, kurie griauna vidaus reikalų įstaigų autoritetą.  

SSRS VRM mokyklos Lietuvoje. Tarybiniais laikais Lietuvos milicijos mokyklose 
buvo dėstoma rusų kalba. Stojamieji egzaminai taip pat buvo rusų kalba, kaip ir išduoti 
diplomai baigus mokyklas. Tačiau prasidėjus atgimimui, SSRS VRM Minsko aukštosios 
mokyklos Vilniaus fakultetui pavyko pasiekti, kad jaunuoliai galėtų laikyti stojamuosius 
egzaminus lietuvių kalba ir studijuoti lietuviškoje grupėje. Į grupę dėstomąja lietuvių 
kalba buvo priimami ne vyresni kaip 30 metų jaunuoliai. Mokslas truko 4 metus. SSRS 
istorijos, visuomenės mokslų  egzaminai ir rašinys buvo laikomi lietuvių kalba. Taip pat 
jaunuoliai buvo tikrinami pagal tikras PDG komplekso šakas siekiant nustatyti jų fizi-
nį pasirengimą. Studijas baigusiems jaunuoliams buvo suteikiamas milicijos leitenanto 
laipsnis ir jie skiriami darbui į vidaus reikalų organus. Buvo rengiami kriminalinės paieš-
kos darbuotojai ir tardytojai. Studentams buvo suteikiamas bendrabutis, skiriama stipen-
dija, apranga. Jeigu jaunuolis turėjo 6 mėnesių darbo stažą vidaus reikalų organuose, jis 
gaudavo ir visą atlyginimą. Buvo priimami ir nepartiniai, ir ne VLKJS nariai, nors šiek 
tiek anksčiau prieš priimant buvo akcentuojama, kad pirmiausia priimami komunistai, 
kandidatai į komunistus ir komjaunuoliai. Be Vilniaus fakulteto, Lietuvoje buvo dar dvi 
SSRS VRM mokyklos: Kauno specialioji vidurinė milicijos mokykla ir Vilniaus speci-
alioji vidurinė J. Bartašiūno mokykla, kuri buvo vidaus tarnybos mokykla. Visos moky-
klos Lietuvai parengdavo iki šimto specialistų. Net tarybiniais laikais to neužteko. Kauno 
specialioji vidurinė milicijos mokykla parengė ne vieną tūkstantį kriminalinės paieškos 
darbuotojų ir apylinkės inspektorių. Po dvejų metų studijų jaunuoliams buvo suteikiamas 
milicijos leitenanto laipsnis.  

Šiaulių m. VRS darbuotojas A. Kvietkauskas pasakojo301, kad 1989 metais mokėsi 
SSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto dieniniame skyriuje. Jų gru-
pė buvo vienintelė lietuvių, visos kitos – rusų. Vyko konfliktai su rusų grupėmis. Rusai 

per televizorių žiūrėjo futbolą, o tuo metu vyko labai svarbios krepšinio varžybos, tad A. 
Kvietkauskas norėjo pažiūrėti krepšinį ir perjungė kitą kanalą. Rusai išjungė. Tada jis su 
vienu rusu iš Leningrado (dabar Sankt Peterburgas – aut. pastaba) susimušė. Po šio įvykio 
A. Kvietkauską išmetė iš mokyklos ir iš Komunistų partijos.   

Lietuvos statistika. Lietuvoje 1989 metų gruodžio pabaigoje gyveno 3 milijonai 
720 tūkst. žmonių. 80 proc. buvo lietuvių, 9 proc. rusų, 7 proc. lenkų, 2 proc. baltaru-
sių, 1 proc. ukrainiečių ir 1 proc. kitų: dažniau žydų, latvių, totorių tautybių gyventojų. 
Latvijoje latvių tautybės gyventojų buvo 52 proc.,  Estijoje estų  – 62 proc. 

Lietuvos gyventojai turėjo daugiau kaip 405 tūkst. lengvųjų automobilių, tai yra 34 
automobiliai teko 100 šeimų. Tiek pat jų teko 100 šeimų Estijoje, o Latvijoje – 25 auto-
mobiliai, Armėnijoje – 33 automobiliai, Gruzijoje – 31 automobilis 100 šeimų. Lietuvoje 
kolektyvinius sodus turėjo apie 174 tūkst. šeimų, jų plotas sudarė 12 tūkstančių hektarų. 
Pajamų iki 90 Rb turėjo apie 10 proc. žmonių, daugiau nei 250 Rb – 15 proc. 

Už vidutinį mėnesinį atlyginimą Lietuvoje galima buvo nusipirkti 105 kg jautienos, 
100 kg kiaulienos, 830 l pieno, 415 kg baltos duonos, 250 kg cukraus, 100 kg apelsinų, 
1–1,5 vyrišką kostiumą, 15 vyriškų marškinių, 0,3 spalvotojo televizoriaus, 0,03 lengvojo 
automobilio. Laikraštis „Tiesa“ kainavo tris kapeikas.302  

Tarybinė karjera. Norint tarybiniais laikais padaryti karjerą, reikėjo ne tik švarios 
biografijos, prisitaikymo, gudrumo, bet ir sugebėjimo vaišinti ir mokėti pačiam vaišintis 
(besivaišinant pačiam nepasigerti ar nenusigerti – aut. pastaba).303  

Išvados. Č. Juršėnas, apžvelgdamas 1989 metų Lietuvą, sakė, kad ji „vieningai atsi-
sako stalininio-totalitarinio socializmo modelio, kuria savas šviesios ateities užtikrinimo 
vizijas: Konstitucijos 6  straipsnio modifikaciją, LKP savarankiškumo paskelbimą XX 
suvažiavime, pirmųjų politinių partijų įregistravimą“.304  

Iki 1990 m. kovo 11 d. nebuvo sutvarkyta milicijos darbuotojo teisinė padėtis visuo-
menėje. Nors buvo parengtas ir spaudoje paskelbtas Milicijos įstatymo projektas, tačiau 
jis dar nebuvo priimtas, o projekto nuostatos nevisiškai tenkino atgimstančią visuomenę. 
1989 metais buvo priimti įstatymai dėl papildomų milicijos darbuotojų teisių kovojant su 
nusikalstamumu, saugant viešąją tvarką, nustatytos griežtesnės nuobaudos administraci-
nės teisės pažeidėjams. Tačiau tai buvo tik kosmetinės priemonės, kurios nespėjo su laiku, 
buvo kovojama tik su pasekmėmis, nes dauguma tarybiniais laikais priimtų įstatymų jau 
praktiškai negaliojo, o nauji dar nebuvo priimti.    
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6. Šiaulių miesto vidaus reikalų skyrius

Tarybinė milicija. Milicija (lot. mi-
litia – karo tarnyba), kai kurių šalių (ir 
SSRS) valstybinis administracinis vykdo-
masis organas, saugantis viešąją tvaiką ir 
garantuojantis visuomenės saugumą.305   

Bulvarinio laikraščio „Nelabai įdomus 
mūsų momentas“ korespondentui paklau-
sus Šiaulių m. VRS viršininko R. Vaitekū-
no, kas yra milicija, jis atsakė: „Kol kas dar 
turėtų būti, kaip rašoma knygose, piliečių 
interesų gynėja. Iš esmės milicija palikta 
likimo valiai. Kaip sugebėsime išsisukti iš 

padėties, taip ir bus. Šiuo metu nei partija, nei valstybė mūsų negina. Pereinamasis laiko-
tarpis užsitęs 2–3 metus, o tuo metu mūsų pagrindinis uždavinys – padaryti viską, kad 
neišbėgiotų žmonės.“306 

Toliau korespondentas samprotauja: „Miesto milicija dabar per metus iš biudžeto 
„suvalgo“ milijoną rublių. Ko gero, reikės turėti dar tiek, kad ne kiekvienas galėtų papirkti 
milicijos pareigūną. Tikriausiai pasitaikys, kad papirks ir ateityje, bet nenupirks visam 
laikui. Vidaus reikalų ministerija planuoja, kad milicininkas per metus turėtų uždirbti iki 
4000 Rb, o skyriaus karininkai iki 5000 Rb. Milicija reikalinga, kad ir kaip ją keiktume. 
Tam tikra dalis žmonių dėl prigimties, o gal išsiauklėjimo stokos elgsis nepadoriai. Mafija 
vadinama grupuotė jau pabandė pagąsdinti miliciją. Tyla! Gal sugavo, o gal susitarė? Kai 
kas abejoja, sako, milicija ir toliau balansuos taip dviejų jėgų, stengsis  nieko neveikti, o 
tuo pačiu nenukentėti. Galime sveikinti naujus vėjus teisėtvarkos padangėje, bet neuž-
mirškime, kad šiuo metu sprendžiama, kas pirmas nupirks miliciją. Reikia tikėtis, kad tai 
padarys visuomenė, ji vis dėlto turtingesnė už bet kurį mūsų mieste iš biznio gyvenantį 
žmogų.“307

Korespondento samprotavimai turėjo nemažai ir tiesos, ypač vertinant iš laiko pers-
pektyvos, nors su kai kuriais teiginiais galima ir ginčytis.   

Kaip atrodė tuometinis milicininkas, vaizdžiai nusakė docentas V. Piesliakas: „Jeigu 
„Šluotos“ redakcija paprašytų manęs nupiešti draugišką karikatūrą, kaipgi aš įsivaizduoju 
viešosios tvarkos saugotoją, ji atrodytų taip: stovi milicininkas gatvėje ar aikštėje surišto-
mis rankomis ir kojomis, o aplink susispietę ne itin švarios biografijos žmonės įžeidinėja 
tą surištą darbuotoją. Man atrodo, kad tokia karikatūra taikliai atspindėtų milicijos dar-
buotojo padėtį. Tam, kad viešoji tvarka būtų užtikrinta, kad piliečiai jaustųsi saugūs ga-
tvėje, milicijos darbuotojas turi būti šeimininku, o ne padieniu darbininku, kuriam rūpi 
tik atidirbti savo darbo valandas bei išvengti susidūrimų su teisės pažeidėjais.“308  

Tarybinė milicija turėjo asmenų duomenų banką, nors ir ne visų Lietuvos gyventojų, 
operatyvinę informacinę bazę, taip pat slaptus ir neetatinius bendradarbius.309  Į miliciją 
buvo žiūrima, kaip į besąlygiškai paklūstantį SSKP valiai „ginkluotąjį partijos būrį“, nesu-
simąstant, kad miliciją taip pat sudaro išsilavinę (mažiausiai baigę vidurinę mokyklą – aut. 
pastaba) žmonės su savo pasaulėžiūra, požiūriu, mintimis, viską matantys, suprantantys ir 
vertinantys per asmeninę prizmę, tikrai ne robotai. Tačiau SSKP reikėjo ne mąstančio, o 
aklai vykdančio nurodymus ginkluoto partijos būrio savo tikslams pasiekti.310  

Tarybiniais laikais buvo labai paplitę anekdotai apie milicininkus. Tuose anekdotuose 
atsispindėjo visuomenės sukurtas tuometinio milicininko įvaizdis, jo intelekto lygis: 

„Kodėl milicininkai vaikšto po du?“ – „Todėl, kad vienas moka skaityti, kitas rašyti...“   
„Kiek reikia milicininkų elektros lemputei įsukti?“ – „Penkių. Vienas laiko lemputę, 

du jį laiko už kojų ir visi sukasi. Dar kiti du stovi šalia ir sukasi į priešingą pusę, kad pir-
miesiems galvos neapsisuktų.“ 

„Kiek milicininkų reikia karvei pamelžti?“ – „Aštuonių. Keturi laiko už spenių, kiti 
keturi už kojų ir kilnoja karvę.“311  

Šiaulių m. VRS priešistorė. Šiaulių m. VRS iki 1962 metų buvo pavaldus LSSR 
VRM, o nuo 1962 metų iki septintojo dešimtmečio pabaigos, kai vėl buvo sugrįžta prie 
Vidaus reikalų ministerijos pavadinimo, Viešosios tvarkos apsaugos ministerijai.

1970 metų pabaigoje Šiaulių miesto VRS buvo sujungtas su rajono VRS ir tapo Šiau-
lių miesto ir rajono VRS (milicijos) skyriumi. Sujungimo iniciatorius buvo Šiaulių m. 
VRS viršininkas pulkininkas Petras Butkus, griežtos rankos šalininkas. Vėliau jis išvyko 
į Klaipėdą ir ten ėjo Vidaus reikalų valdybos viršininko pareigas. Nuo 1971 metų buvo 
prižiūrimos miesto ir rajono teritorijos. Rajono darbuotojai buvo palikti dirbti patalpose 
Gaisrininkų g. 3, o pagrindinės tarnybos buvo perkeltos į patalpas Aušros al. 19. Kaip pri-
simena tuometinis tardymo darbuotojas A. Milašauskas, sujungus skyrius, skyrėsi rajono 
ir miesto darbuotojų lygis, suvokimas, drausmingumas. Vykstant į įvykio vietas, trūko 

1957 m.  milicijos automobilis GAZ 69 
(rekonstrukcija)

Milicijos žymūnas iki 1962 m. 
(ženklas ir pažymėjimas)

Milicijos žymūnas po 
1962 m.

Milicijos žymūno vardas 
suteiktas Šiaulių m. VRS 
darbuotojui L. Dubinskiui
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transporto,  degalų, tekdavo važiuoti su keliomis transporto priemonėmis, net su maršru-
tiniu autobusu, traktoriumi, motociklu, kol pasiekdavo Šakyną, Piktuižius ir pan. Geres-
nės sąlygos pasidarė apie 1974 metus, kai pradėjo kurtis PMG (rus. podvižnaja miliceiska-
ja grupa, liet. mobilioji milicijos grupė – aut. pastaba). Buvo stiprinama Patrulinė tarnybа, 
skirtas lengvasis transportas – pirmieji buvo gauti „Moskvič 412“, „Žiguli“, vėliau „Niva“, 
UAZ. Buvo didinamas etatų skaičius, sprendžiamas atlyginimų klausimas. 

1968 metais Šiaulių miesto vidaus reikalų (milicijos) skyrius gavo pirmąjį teletaipą ir 
darbui su juo buvo priimta operatore milicijos eilinė Danutė Baranauskaitė. 

1981 metais nuo Šiaulių miesto ir rajono vidaus reikalų (milicijos) skyriaus buvo atskir-
tas Šiaulių rajono VRS ir jam perduoti 75 darbuotojų etatai. Rajono darbuotojai vėl visi 
dirbo Gaisrininkų g. 3, o miesto VRS – Aušros al. 19. Tuo metu apie Aušros alėją Šiauliuose 
buvo sakoma, kad viename Aušros alėjos gale yra vykdomasis (LDT vykdomasis komitetas 
– aut. pastaba), kitame – gimdomasis (tuo metu ten buvo gimdymo namai – aut. pastaba), 

o per vidurį – organai (vidaus 
reikalų organai – aut. pastaba). 
VRS viršininką P. Butkų Šiau-
liuose pakeitė N. Baziulis, ku-
ris turėjo keturis pavaduotojus: 
A. Milašauską, P. Pastoraitį, A. 
Kanapę ir V. Tepliajevą.312  

R. Vaitekūnas prisimena313, 
kad, kai 1971 metais atvyko 
dirbti į Šiaulių m. VRS, visos 
pagrindinės pozicijos skyriuje 
buvo užimtos kitataučių.  

Pasak A. Milašausko, 1972–1976 metais šiauliečių nuostata buvo priešintis mili-
cijos darbuotojams. Susirinkdavo apie 100 ir daugiau žmonių, kurie keldavo triukšmą 
ir atvykusiems į iškvietimo ar įvykio vietą pareigūnams neleisdavo dirbti (autoriaus 
nuomone, tai buvo reakcija į 1972 metų Kauno įvykius, kai susidegino Romas Ka-
lanta). Apie 1975 metus Šiauliuose buvo kurstomas priešiškumas žydams. Lieporių 
g. prie buvusio prekybos centro (dabar „Cento“ PC – aut. pastaba), buvo paskleista 
žinia, kad kažkokia moteris žydė prekiauja užkrėstais ledais, todėl vakare ten susirin-
ko apie 200 žmonių, kurie pradėjo viską siaubti. Buvo iškviesta ir kariuomenė – at-
vyko 6–8 automobiliai su kareiviais, užsidėjusiais šalmus, ginkluotais lazdomis. Buvo 
užpulti inkasatoriai, užblokuotas eismas, provokuojami neramumai. Sulaikyta apie 
12 agresyviausių asmenų, prieš kuriuos teko panaudoti jėgą. Žmonės buvo prašomi 
nusiraminti, o moteris žydė nuvežta į skyrių ir paslėpta. Po to visame mieste buvo 
sustiprintas patruliavimas.314  

Tarybinės milicijos dienos proga (mi-
licijos diena SSRS buvo paskelbta lapkri-
čio 10-oji – aut. pastaba) tradiciškai LKP 
Šiaulių miesto komitetas ir LDT vykdo-
masis komitetas kiekvienais metais garbės 
raštais apdovanodavo Šiaulių m. VRS dar-
buotojus.315  

LSSR VRM Viešosios tvarkos apsau-
gos valdybos darbuotojas R. Senovaitis 
prisimena316, kaip 1986 metais pas Viešo-
sios tvarkos apsaugos valdybos viršininką 
milicijos pulkininkį A. Vilką vyko vidaus 
reikalų valdybų, skyrių viršininkų pirmųjų 
pavaduotojų ir viešosios tvarkos apsaugos 
skyrių, poskyrių viršininkų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo ir A. Vilbikas  bei V. Ma-
zuras iš Šiaulių m. VRS. A. Vilkas elgėsi 

Operatorė Danutė Baranauskaitė Tardytojas R. Vaitekūnas ir VAI inspektorius A. Beržinskas 1980 
m. Šiaulių m. VRS kieme

1980 m. Šiaulių m. VRS darbuotojų, jų kabinetų ir telefonų sąrašas

Šiaulių m. VRS darbuotojai priesaiką priimdavo 
Salduvėje prie paminklo kariams arba Šiauliuose 
prie Lenino paminklo Aušros al.  

Milicijos pažymėjimas
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arogantiškai, be to, jį suerzino, kad A. Vilbikas dar buvo su vidaus tarnybos uniforma. A. 
Vilkas barė A. Vilbiką už Šiaulių m. VRS rezultatus, nors jis šias pareigas ėjo tik keletą 
mėnesių, be to, vienintelis buvo milicijos majoras, o kitų miestų atstovai buvo papulki-
ninkiai ir pulkininkai ir į A. Vilką kreipdavosi, kaip priimta rusakalbių, vardu ir tėvavar-
džiu. Kas galėtų paneigti (čia tinkama ši „sparnuotoji“ frazė – aut. pastaba), kad Šiaulių 
m. VRS viršininko pirmuoju pavaduotoju A. Vilkas norėjo matyti kitą žmogų?   

1987 metais prasidėjus visos visuomenės demokratiškėjimui, Šiaulių m. VRS iškilo 
nauji uždaviniai – kaip operatyviau išspręsti nelengvas problemas, susijusias su teisėtvar-
kos klausimais, nes demokratizacijos metu ėmė kelti galvas, jaustis padėties šeimininkais 
ir nusikaltėliai. Prasidėjus mitingams, reikėjo išvengti susidūrimo su svetimos valstybės 
kariškiais, kurių Šiauliuose buvo dislokuota labai daug, o Šiauliai buvo uždaras miestas, į 
kurį nebuvo leidžiama atvykti užsieniečiams.317  

1987 m. spalio 17 d. „Raudonosios vėliavos“ laikraštyje buvo publikuotas Šiaulių m. 
VRS įvykęs diskusinis pokalbis, kuriame dalyvavo tuometiniai miesto ir VRM vadovai, 
VRS viršininkas R. Vaitekūnas, jo pavaduotojai A. Vilbikas, S. Verkulis, miesto prokuro-
ras A. Mirnyj, VRS Tardymo poskyrio viršininkė L. Baltrūnaitė, Nepilnamečių reikalų 
inspekcijos viršininkė J. Keserauskienė, Kovos su spekuliacija ir socialistinio turto grobs-
tymu poskyrio viršininkas A. Songaila, Šiaulių m. VAI kelių priežiūros inžinierius K. 
Steponavičius, VRS vyresnysis inspektorius A. Augas, blaivyklos profilaktikos kabineto 
viršininkas A. Starkus ir kiti.318 

Nedrąsūs permainų vėjai VRS. VRS jau galima buvo pastebėti naujų, nors ir nedrą-
sių permainų. Buvo kalbama, kad persitvarkymo, viešumo laikmečiu, kai į pirmąją vietą 
keliamas visos visuomenės demokratizavimas, Šiaulių m. VRS reikia ieškoti naujų kelių, 
kaip operatyviau išspręsti nelengvas problemas, susijusias su teisėtvarkos klausimais.319  

Radikaliai dar niekas negalėjo keistis, į darbą milicijoje buvo priimama tik su darbo 
kolektyvų, komjaunimo rekomendacijomis. Tačiau ir tuo metu skyriuje buvo darbuotojų, 
savo darbo fanatų, kurie ne tik stengėsi nepriekaištingai atlikti savo tiesiogines pareigas, 
tobulino savo profesines žinias, tačiau ir aktyviai dalyvavo sportiniame gyvenime ar savi-
veikloje. Buvo ir tokių, kuriems darbas milicijoje netiko, ir jie savo noru ar pažeidę darbo 
drausmę buvo atleisti: 1984 metais atleisti 22 darbuotojai, 1985 metais – 25, 1986 me-
tais – taip pat 25, o 1987 metais – 11.320  

Milicija atsiliko nuo pertvarkos. Miesto VRS viršininko pavaduotojas B. Lazutka 
kalbėjo: „Džiugu, kad persitvarkymas, viešumas, palietęs įvairiausias gyvenimo sferas, ne-
aplenkė ir teisėtvarkos organų, milicijos. Persitvarkymas, padidėjęs visuomenės aktyvu-
mas, Sąjūdžio veikla sudarė progą giliau susimąstyti ir mums, kritiškai įvertinti pasiektus 
rezultatus, savo jėgas ir sugebėjimus. Pamatėme, kad mes įstatyti į tokius griežtus įsakymų, 
instrukcijų ir nurodymų rėmus, jog tampame ne liaudies interesų saugotojais ir gynėjais 
plačiąja to žodžio prasme, bet iš aukščiau gaunamų nurodymų vykdytojais. Tie nurody-

mai ne visada atitinka vietos sąlygas bei operatyvinę padėtį. Keista, kad gali būti vienodi 
reikalavimai, vienodos jėgos, darbo metodai, aprūpinimas technika, etatų paskirstymas 
Uzbekijoje, Sibire, Tolimuosiuose Rytuose, Lietuvoje, Šiauliuose ir kitur.“321

Tuo metu jau iš Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojo kriminalinei paieškai B. La-
zutkos lūpų skambėjo žodžiai apie tai, kad teigiamų rezultatų bus galima pasiekti „tik 
įsigaliojus regioninei ūkiskaitai ir išėjus iš sąjunginės ministerijos pavaldumo“322, tai yra 
LSSR tapus savarankiškai.  

1988 metais į labai sudėtingą politinę situaciją buvo patekę Šiaulių m. VRS dar-
buotojai. Be savo tradicinių užduočių, kasdien jiems reikėjo spręsti netikėtai iškilusius 
klausimus, dažniausiai sprendimus tekdavo priimti pasikliaujant savo patirtimi ir intui-
cija. 1988 metais išbandymus Šiaulių m. VRS kolektyvas įveikė sėkmingai. Ekstremalios 
darbo sąlygos turėjo ir teigiamų aspektų, jos išryškino darbuotojų dalykines ir moralines 
savybes. Absoliuti dauguma VRS darbuotojų nuoširdžiai vykdė savo pareigas, dalyvavo 
įvairiuose masiniuose renginiuose, aukodavo savo asmeninius interesus. Nebuvo nė vieno 
atsisakymo vykdyti vienokią ar kitokią užduotį bet kuriuo paros metu.323  

Teisinis nihilizmas. Viena iš rimčiausių 1988–1989 metų problemų – visuomenėje 
išsikerojęs teisinis nihilizmas, silpnai veikiančių arba išvis neveikiančių įstatymų ignora-
vimas. Visuomenės dorovė smuko, buvo nuolat demonstruojama nepagarba įstatymui. 
Nusikaltėlių pasauliui buvo ypač būdingi teisės normų ignoravimo ir pažeidimo faktai. 
Tuo metu labai išpopuliarėjo milicijos pareigūnų veiksmų ignoravimas. Pavyzdžiui, orga-
nizuotų nusikalstamų grupuočių nariai važiuodami automobiliais, milicijos pareigūnui 
pareikalavus, nestodavo, nes bauda už nesustojimą buvo numatyta tik 3 Rb. Todėl buvo 
pasiūlyta  keisti Administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir skirti nestojantiems vairuo-
tojams 100 Rb baudą, tačiau patvirtinta 25 Rb bauda. Tai šiek tiek pakeitė situaciją. Šis 
žingsnis buvo padarytas be Maskvos žinios, o tai buvo kategoriškai draudžiama.324  

Teisėtvarkos trūkumas buvo tas, kad Lietuvoje nebuvo vieningos baudžiamosios poli-
tikos, o nusikaltėliai darėsi vis jaunesni, dinamiškesni, žiauresni. Nusikaltėliai integravosi 
į kooperatinę ir individualią veiklą, taip plėtėsi šešėlinė ekonomika, ryškėjo socialinė ne-
lygybė.325  

Netobuli įstatymai padėjo nusikaltėliams bei teisės pažeidėjams ir neretai buvo jų pu-
sėje, be abejo, nukentėjusiųjų teisėtų interesų sąskaita. Buvo laužoma sena teisinė siste-
ma, o naujos dar nebuvo sukurta, tad tuo naudojosi advokatai ir kiek įmanydami vilkino 
nusikalstamų grupuočių bylas, kurios teismuose buvo nagrinėjamos ilgus metus. Vienas 
iš pavyzdžių – šiauliečių V. Stanaičio, pravarde Stalonė, ir R. Vasilevičiaus, pravarde Trio-
chala, baudžiamosios bylos. Teismai, dirbdami pagal tarybinį LSSR baudžiamąjį kodeksą, 
negalėjo ir nepriėmė vaizdo ir garso įrašų kaip įrodymų.326   

Valstybė, samdydama milicijos darbuotoją savo funkcijoms atlikti, privalėjo jam nu-
statyti atitinkamą įstatymų pagrindą, sudaryti darbo ir buities sąlygas, kad jis tinkamai 
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galėtų atlikti savo darbą, o po to reikalauti darbo rezultatų. Milicininkai teisme negalėjo 
būti liudytojai, nors yra buvę nusikaltimų liudytojai. Teisme milicininko, kaip pareigūno, 
žodis buvo aiškinimas ir vertinamas priešingai. Milicininkų parodymais teismas netikėjo, 
nors daugeliu atvejų būtų turėję užtekti tik milicininko žodžio. Kiekviena byla, kurioje 
dalyvauja milicininkas, būtų turėjusi prasidėti nuo jo apklausimo.327 Nusikaltėliai turėjo 
viską, o milicininkas neturėjo nieko, netgi teisės gintis. Anot korespondento V. Valiukevi-
čiaus, todėl reikia pasirinkti – radikali vidaus reikalų sistemos ir teismo reforma bei visuo-
menės parama arba nusikaltėlių valdžia, nes šiandieninis milicininkas nesuinteresuotas 
rizikuoti savo bei šeimynykščių gyvybėmis ir turtu, jeigu jį turi.328  

LSSR vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1989 metų rugsėjo mėnesį pastebėjo: 
„Valstybė anksčiau laikėsi jėga, o ne teisiniu pagrindu. Dabar jėgos pozicija atkrenta, o 
kitos institucijos dar nesukurtos. Didinamos baudos, bet lieka nesuasmenintas valdžios 
atstovas, milicininkas prarado pasitikėjimą. Pavyzdžiui, neseniai buvo sulaikyti nusikaltė-
liai su vogtais daiktais. Operacijoje dalyvavę 4 milicininkai teisme negalėjo būti liudyto-
jai. Teismas nepriima kaip įrodymų videojuostų, magnetofoninių įrašų. Visame pasaulyje 
policijos pareigūnai turi dideles teises, aprūpinti transportu, gera technika.“329    

Pagrindinės milicijos veiklos kryptys ir tarnybos. Pagrindinės milicijos vei-
klos kryptys 1989 metais buvo šios: kova su nusikaltimais, socialistinės nuosavybės tur-
to grobstymu, spekuliacija, viešosios tvarkos apsauga, eismo saugumas, pasų išdavimas 
ir gyventojų registracija bei kitos. Vidaus reikalų skyrius sudarė šie padaliniai: vadovy-
bė, sekretoriatas, Politinis skyrius, Kriminalinės paieškos bei Kovos su spekuliacija ir 
socialistinio turto grobstymu poskyriai, Tardymo ir Pasų tarnybos, Automobilių ins-
pekcijos ir Mokslinis techninis poskyriai, Nepilnamečių reikalų inspekcija, apylinkių 
inspektoriai, Viešosios tvarkos apsaugos poskyris, medicininė blaivykla, Nežinybinės 
apsaugos skyrius. 

Šiaulių m. VRS vertinimas. Šiaulių m. VRS buvo teigiamai kotiruojamas tarp 
LSSR VRM įstaigų, nes į SSRS VRM kolegiją pretendavo viršininkas R. Vaitekūnas, o 
Tardymo padalinio vadovė L. Baltrūnaitė buvo SSRS VRM visuomeninės tarybos narė. 
R. Vaitekūnas pasakojo: „Į SSRS VRM kolegijos narius kandidatavau aš. Ministras S. 
Lisauskas rekomendavo ir iš Pabaltijo siuntė mane vieną. 1988 metais savaitę laiko teko 
būti Maskvoje, SSRS VRM, per pačius Gruzijos įvykius, teko susitikti su visų  vyriausiųjų 
valdybų vadovais ir galiausiai su ministru V. Bakatinu. Tuo metu V. Bakatinas nutarė de-
mokratizuoti sistemą ir įtraukti pareigūnus iš vietų bei regionų ne tik į centrinį aparatą, 
bet ir išplėsti Kolegiją. Buvom 4 kandidatai į vieną vietą iš Gruzijos, Vidurinės Azijos, 
Rusijos regiono. Ar iš mūsų 4 buvo kas išrinktas, nežinau. L. Baltrūnaitė buvo SSRS 
VRM visuomeninės tarybos narė.“330  

LSSR vidaus reikalų ministro S. Lisausko viešnagė. 1989 m. balandžio 12 d. lan-
kydamasis Šiaulių mieste, vidaus reikalų ministras S. Lisauskas teigė: „Susilpnėjo valsty-
binė visuomeninė drausmė, išaugo girtavimas, kai kurios mitinginės euforijos dėl pasikei-
tusio įstatymo taikymo politikos ir dėl to, kad buvo praktiškai išformuotas gan efektyvus 
visuomeninių poveikių mechanizmas. Šie procesai, beje, būdingi ne tik Šiauliams, bet ir 
visai šaliai.“331 

Galima pasiguosti, kad nusikalstamumas Šiauliuose nebuvo labiausiai augantis tarp 
didžiųjų Lietuvos miestų. Teisiškai nebuvo sureguliuota kooperatinė ir individuali dar-
binė veikla. Atskira problema buvo nepilnamečių nusikalstamumas, jie kasmet pada-
rydavo vis daugiau nusikaltimų, susilpnėjo profilaktinis darbas, jis buvo paliktas vien 
milicijai.332  

LSSR vidaus reikalų ministro M. Misiukonio viešnagė. 1989 m. rugsėjo 5 d. 
Šiaulių mieste lankėsi LSSR vidaus reikalų ministras M. Misiukonis, jį lydėjo Šiaulių 
m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas ir jo pavaduotojas S. Verkulis. Šio apsilankymo 
metu M. Misiukonis kalbėjo: „Nusikaltimų skaičius padidėjo suaktyvėjus politiniam 
visuomeniniam gyvenimui. <...> Vidaus reikalų skyriaus darbuotojams, lyginant su 
pramonėje dirbančiais darbininkais, labai nežymiai pakilo atlyginimai. Tik dabar 
numatyta skatinti materialiai sunkų, pavojingą milicijos pareigūno darbą. Numatyta 
išplėsti milicijos darbuotojų teises. Reikalingas milicijos darbuotojo statusas: ką jis 
gali ir ko negali. Milicininką būtina apginti įstatymiškai. Visuomenė palankiai pri-
ėmė nutarimą apginkluoti pareigūnus guminėmis lazdomis. Nutarta šio veiksmingo 
ginklo nenaudoti demonstracijų, mitingų metu, o pritaikyti daugiau  chuliganams 
sutramdyti. <...> Šiemet (1989 metų aštuonis mėnesius – aut. pastaba) jau dešimt 
kartų prieš miliciją panaudota grubi jėga ir ginklas.“333 Taip pat buvo kalbama apie 
Šiauliuose gyvuojančias nusikalstamas grupuotes,  demonstruojančias savo jėgą ir 
ryšius su valdančiaisiais. Nustebimą sukėlė tai, kad apie 50 proc. buvo sumažintas 
revizijos aparatas, nors vėliau jį vėl reikėjo didinti. Šiaulių m. VRS viršininkas R. 
Vaitekūnas sakė:  „Šiauliai – amatininkų miestas. Nuo seno turėjo įvairių prekių ga-
mybos pogrindį.  Dirva tokiai veiklai mūsų mieste yra. Kooperatinę veiklą sunku 
kontroliuoti. Net šiandien sunku pasakyti, kas turi leidimą, o kas ne. Respublikoje 
jau sulaikyta apie 40 reketininkų, o yra duomenų, kad reketas gyvavo nuo seno, gal 
tik neturėjo tokio skambaus pavadinimo.“334  

M. Misiukonis informavo335, kad Lietuvos Respublikoje buvo dislokuotas SSRS vi-
daus kariuomenės milicijos pulkas, tai yra 700 būtinosios tarnybos kareivių ir karininkų. 
Ten tarnavo didžioji  dalis Lietuvos vaikinų – apie 460, nes dėl to pavyko susitarti su Mas-
kva. Du mėnesius šio pulko kareiviai dirbo ir Šiaulių mieste padėdami užtikrinti viešąją 
tvarką.   
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Naujoji kadrų politika. Milicininko profesija nebuvo gerbiama ar prestižinė. Taip 
pat nebuvo tinkamai įvertintas milicijos pareigūno darbas. O be viso to nebuvo galima 
tikėtis, kad bus užtikrina teisėtvarka, kad bus į miliciją dirbti priimamų jaunuolių atran-
ka, nes tuo metu buvo džiaugiamasi bet kuriuo atėjusiuoju dirbti į miliciją. Kiekvieną 
darbą reikėjo vertinti teisingai.336 Milicijoje dirbo pareigūnai su viduriniu, aukštesniuoju 
ir aukštuoju išsilavinimu.

Operatyviniame pasitarime kadrų 
klausimais, įvykusiame 1990 m. sausio 17 
d., Kadrų grupės darbuotoja A. Dovidai-
tienė informavo, kad nuo 1990 m. sausio 
1 d. darbą, kurį anksčiau dirbdavo VRM, 
turės atlikti Šiaulių m. VRS, nes eksperi-
mento tvarka išplečiama kai kurių organų 
viršininkų kompetencija, jie galės karinin-
kus, išskyrus poskyrių viršininkus, Tardy-
mo poskyrio ir Kadrų grupės darbuotojus 
skirti ir atleisti iš darbo, taip pat skyriaus vi-
duje juos pervesti iš vienos tarnybos į kitą, 

išskyrus minėtus padalinius. A. Dovidaitienė aiškino, kad, pervedant darbuotojus į kitas 
pareigas, reikės rašyti atestacijas. Pasak jos, tik jei darbuotojas bus pervedamas į lygia-
reikšmes pareigas, atestacijos rašyti nereikės. Pirmąjį karininko laipsnį, kaip ir anksčiau, 
suteiks SSRS VRM, eilinį laipsnį – LSSR VRM. Skyriaus vadovas turės teisę priimti į 
tarnybą ir atleisti eilinius ir seržantus. Seržantų laipsniai bus suteikiami skyriaus vadovo 
įsakymu. Tarnybiniai pažymėjimai, kaip ir anksčiau, bus išrašomi LSSR VRM. Medicini-
nę komisiją, kaip ir anksčiau, reikės eiti LSSR VRM poliklinikoje.337  

Anksčiau karininkai į darbą galėjo būti priimti ir atleisti ar pervesti iš vienų pareigų 
į kitas tik LSSR vidaus reikalų ministro įsakymu. Pirmąjį karininko laipsnį suteikdavo 
Maskva, o eilinius karininkų laipsnius iki majoro laipsnio suteikdavo LSSR vidaus reikalų 
ministras, aukštesnius – SSRS VRM. 

Šiaulių miesto LDT vykdomojo komiteto pirmininkas P. Morkūnas, dalyvavęs opera-
tyviniame pasitarime, įvykusiame 1990 m. sausio 17 d., pažadėjo, kad VRS darbuotojams 
bus skiriama daugiau gyvenamojo ploto, tačiau, jo nuomone, ir tai yra mažai. LSSR Mi-
nistrų Tarybos nutarimu VRS galima skirti 3 proc. mieste statomo gyvenamojo ploto, jei 
sutinka miesto įmonės ir organizacijos, kurios sau stato gyvenamuosius namus.338  

Šiaulių m. VRS visi kadrų klausimai buvo sprendžiami viešai. 1990 m. sausio 8 d. 
svarstytas naujos Buitinės komisijos sudarymo ir jos statuso klausimai. 1990 m. vasario 9 
d. buvo aptartas į VRM mokyklas mokytis siunčiamų kandidatų sąrašas, svarstyti dviejų 
karininkų raportai. 1989 metais net vienuolika milicijos darbuotojų atleisti iš darbo dėl 
neigiamų motyvų.339  

Buvo skatinamas darbuotojų fizinis pasirengimas: poskyrių viršininkai turėjo užti-
krinti savo darbuotojų atvykimą į fizinius užsiėmimus. 1990 m. kovo 6 d. įvyko pasitari-
mas su sporto klubo „Dinamo“ atstovais, aptarti užsiėmimų grafikai, kurių laiką „Dina-
mo“ instruktorius V. Dudikas suderino su poskyrių viršininkais. Pakoreguotas grafikas 
nuo kovo 12 dienos buvo pradėtas vykdyti. Visi vadovai įpareigoti dalyvauti užsiėmimuo-
se ir vesti užsiėmimų žurnalus.340  

Vietos vidaus reikalų valdybos ir skyriai. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje buvo vi-
daus reikalų valdybos, kituose miestuose, rajonuose – vidaus reikalų skyriai. Vilniaus 
m. VRV vadovavo V. Leipus, Kauno m. VRV – J. Liaudanskas, Klaipėdos m. VRV  
– V. Narmontas, Šiaulių m. VRS  – R. Vaitekūnas, Panevėžio m. VRS – A. Krapas, 
Šiaulių r. VRS – K. Čepulis, Akmenės r. VRS – G. Aleksonis, Joniškio r. VRS – S. 
Poliakas, Kelmės r. VRS – G. Lukminas, Pakruojo r. VRS – S. Vėlavičius, Radviliškio 
r. VRS – A. Gaižauskas. 341  

Iki milicijos reorganizavimo į policiją Šiauliuose ir kituose miestuose bei rajonuose 
milicijos įstaigos vadinosi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos miesto ar ra-
jono vidaus reikalų valdybomis ar skyriais. Skyrių padaliniai buvo budėtojų dalis, rašti-
nė, buhalterija, Kadrų grupė, Tardymo poskyris, Kriminalinės paieškos poskyris, Kovos 
su socialistinės nuosavybės grobstymu poskyris, Ekspertizių poskyris, Viešosios tvarkos 
apsaugos, Pasų poskyris, blaivykla, Nežinybinės apsaugos skyrius, Profilaktikos poskyris, 

SSRS aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo ženklai
A. Vilbiko 1987–1988 m. auklėjamojo darbo planas Prieš rikiuotės apžiūrą ir apžiūrą atlieka Šiaulių m. 

VRS viršininko pavaduotojas A.Vilbikas 
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Nepilnamečių reikalų inspekcija, Patrulinės tarnybos padalinys, Laikinojo sulaikymo izo-
liatorius, Valstybinė automobilių inspekcija, Pataisos darbų inspekcija. Poskyrių ar skyrių 
vadovai vadinosi poskyrių ar skyrių viršininkais. Valdybos ar skyriaus viršininkas turėjo 3 
pavaduotojus, kurių vienas buvo politiniam darbui.

Iki 1990 m. kovo 11 d., kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, teisėtvarka 
mieste rūpinosi Šiaulių m. VRS, kuris buvo pavaldus LSSR VRM ir miesto Savivaldy-
bei. 1990 metais Šiaulių m. VRS vadovavo viršininkas R. Vaitekūnas, viršininko pa-
vaduotojai buvo B. Lazutka ir A. Vilbikas, o S. Verkulis buvo viršininko pavaduotojas 
politiniam darbui. Tuo metu Šiaulių m. VRS sudėtyje buvo Milicijos poskyris (Šiau-
lių miesto pietiniame rajone – aut. pastaba). Politinėje dalyje buvo dar 1 etatas. Tai 
instruktoriaus pareigos, kurias ėjo R. Šlekys. Į jo pareigas įėjo pareigūnų auklėjimas, 
drausmės pažeidimų prevencija, tarnybiniai patikrinimai, auklėjimo planų, mokymų, 
susirinkimų kontrolė, komjaunimo organizacijos kuravimas.342 Visos 5 vadovų parei-
gybės buvo išlaikomos iš SSRS biudžeto. Budėtojų dalyje buvo 8 pareigybės,  Analizės, 
planavimo ir kontrolės bei Apskaitos, registracijos ir statistikos grupėje buvo po 1 pa-
reigybę, Kriminalinės paieškos poskyryje buvo 21 pareigybė, KSNG poskyryje buvo 
13 pareigybių. Tardymo poskyryje buvo 19 pareigybių, Kvotos grupėje buvo 1 pareigy-
bė, Ekspertiniame kriminalistiniame poskyryje buvo 5 pareigybės – visos išlaikomos iš 
SSRS biudžeto. Profilaktikos poskyryje buvo 31 pareigybė, tai yra 20 apylinkės inspek-
torių bei 2 poskyrio vadovų pareigybės, išlaikomos iš SSRS biudžeto, ir 7 nepilnamečių 
reikalų inspektorių bei 2 Pataisos darbų inspekcijos inspektorių pareigybės, išlaikomos 
iš LSSR biudžeto. Viešosios tvarkos apsaugos poskyryje buvo 3 pareigybės, išlaikomos 
iš SSRS biudžeto. VAI poskyryje buvo 6 pareigybės, iš kurių 5 išlaikomos iš SSRS biu-
džeto ir 1 išlaikoma iš LSSR biudžeto. Kelių priežiūros grupėje buvo 3 pareigybės, išlai-
komos iš LSSR biudžeto. Tarprajoniniame VAI Registracijos egzaminų poskyryje buvo 
11 pareigybių, iš kurių 7 išlaikomos iš SSRS biudžeto, 1 išlaikoma iš LSSR biudžeto, 
3 – iš VAI surinktų baudų. Operatyvinėje techninėje grupėje buvo 1 pareigybė, Ka-
drų grupėje buvo 3 pareigybės, Pasų poskyryje buvo 8 pareigybės, išlaikomos iš SSRS 
biudžeto. Adresų informacijos biure buvo 2 pareigybės, išlaikomos iš LSSR biudžeto. 
Antrojoje spec. grupėje buvo 11 pareigybių, Centralizuotoje buhalterijoje buvo 2 eko-
nomistų, pirmosios ir antrosios kategorijų specialistų pareigybės, išlaikomos iš SSRS 
biudžeto. Laikinojo sulaikymo izoliatoriuje buvo 17 pareigybių, iš jų 16 išlaikomų iš 
SSRS biudžeto ir 1 išlaikoma iš LSSR biudžeto. Aptarnavimo tarnyboje buvo 9 parei-
gybės, kanceliarijoje buvo 3 pareigybės, išlaikomos iš SSRS biudžeto. Šiaulių m. VRS 
Milicijos poskyryje buvo 29 pareigybės, iš jų 25 išlaikomos iš SSRS biudžeto ir 4 nepil-
namečių reikalų inspektorių pareigybės, išlaikomos iš LSSR biudžeto.343  

Municipalinės (savivaldybės) milicijos užuomazgos. V. Zabarauskas, vidaus 
reikalų ministro pavaduotojas, apie municipalinę ir federalinę miliciją 1989 metų spalio 

mėnesį sakė: „Pirmoji bus pavaldi tik miestų liaudies deputatų taryboms. Kai išsirinksime 
neformalius deputatus, manau, teisėtvarkos klausimai turėtų pajudėti.“ Apie federalinę 
miliciją  jis sakė: „Kai Respublika bus savarankiška, tai aišku, kad ir milicijai vadovaus 
Vilnius. Tarnybiniais klausimais mums užsidaryti neįmanoma – nusikalstamumas sienų 
nepripažįsta. Mums būtina palaikyti ryšius ne tik su Maskva, Ryga ir netgi su Lenkija bei 
kitomis socialistinėmis šalimis. Mes nuo SSRS niekada tiek neatsiribosime, kiek ji buvo 
anksčiau nuo kitų šalių atsiribojusi.“344  

Vienas svarbiausių Lietuvos milicijos įstatymo projekte buvo municipalinės milicijos 
klausimas.345 Tuo metu J. Liaudanskas rašė VRM Organizaciniam inspekciniam skyriui, 
kad „būtina sukurti municipalinę miliciją, tačiau su sąlyga, jog tai bus profesionalūs, gerai 
parengti, pilnaverčiai milicijos darbuotojai, o stiprėjant Lietuvos ekonomikai, dalį centra-
lizuotų įmonių lėšų perduoti municipalinei milicijai išlaikyti“.346 

Klaipėdos m. VRV viršininkas Vaclovas Narmontas pasisakė už municipalinę miliciją. Jis 
kalbėjo: „Miestas privalo turėti savo miliciją, kuria tiesiogiai rūpintųsi ir jai vadovautų miesto 
Taryba, jos Vykdomasis komitetas. Tuomet, šventai įsitikinęs, visos kovos su nusikalstamumu 
problemos kur kas geriau ir efektyviau spręstųsi. Municipalinė milicija – ateities milicija.“347  

Šiaulių m. VRS 1989 m. spalio 22 d. iš viso buvo 360 atestuotų milicijos darbuotojų 
etatų: 174 karininkų ir 186 eilinių pareigūnų. Iš jų būsimosios municipalinės milicijos 
padaliniams galėjo  priklausyti 302 etatai: 119 karininkų ir 183 eilinių pareigūnų.348  

Šiaulių miesto tarybos 1989 m. vasario 15 d. sesijoje Šiaulių m. VRS viršininkas R. 
Vaitekūnas sakė: „Milicijoje reikia reformos. Planuojama sukurti vientisą (municipali-
nę) miliciją, kurią komplektuotų ir finansuotų vietiniai valdžios organai: tai apylinkės 
inspektoriai, patrulinė postinė tarnyba, automobilių inspekcija ir kitos tarnybos, kurios 
užtikrintų viešąją tvarką ir saugų eismą. Kokią miliciją miestas norės ir galės turėti, tokia 
bus ir tvarka. Kitos tarnybos, kurios tirs nusikaltimus, priklausys respublikinei žinybai.“349  

Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas, kalbėdamas Šiaulių miesto tarybos 1989 
m. spalio 22 d. (devynioliktojo šaukimo) 10-ojoje sesijoje, atkreipė dėmesį į tai, kad 
mieste darbuotojų skaičius nėra pakankamas, jog milicija galėtų sėkmingai spręsti jai 
keliamus uždavinius ir užtikrinti viešąją tvarką mieste. Tam reikėtų 423 atestuotų mi-
licijos darbuotojų, tai yra 158 karininkų ir 265 milicijos seržantų, todėl municipalinės 
milicijos darbuotojų skaičius padidėtų 39 karininkų ir 82 seržantų etatais. R. Vaitekū-
nas paaiškino, kaip būtų didinamas milicijos darbuotojų skaičius: Patrulinės postinės 
tarnybos kuopoje vietoje 49 milicijos seržantų ir 2 karininkų reikėtų 75 milicijos ser-
žantų ir 3 karininkų. Tada Patrulinė postinė tarnyba kasdien galėtų išleisti patruliuoti 
į miestą 6 automobilių ekipažus po 3 milicininkus ir po 3 milicininkus septyniais pės-
čiųjų maršrutais. Vienu metu mieste patruliuotų 39 milicijos darbuotojai. VRS virši-
ninkas priminė, kad dabar jų darbo laikas baigiasi 2 val. nakties, o vėliau viešoji tvarka 
mieste lieka nekontroliuojama. Nusikalstamas pasaulis apie tai žino ir tuo naudojasi. 
VRS viršininko nuomone, nuo 2 val. nakties reikėtų išleisti patruliuoti dar vieną pa-
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trulių komandą, todėl Patrulinei postinei tarnybai reikalingi 78 milicijos eiliniai  ir ser-
žantai. Jis informavo, kad blaivykla planuoja padidinti nuo 23 iki 32 etatų. Papildomi 9 
etatai reikalingi tam, kad būtų galima kasdien į pietinį miesto rajoną darbui pasiųsti 3 
žmonių milicijos ekipažą. Apylinkės inspektoriai numato vietoje 32 darbuotojų turėti 
50, iš kurių 8 būtų vyresnieji apylinkių inspektoriai. Padidinti apylinkių inspektorių 
skaičių reikia tam, kad vietoje aptarnaujamos 5000 gyventojų teritorijos jie galėtų ap-
tarnauti 3000 gyventojų teritoriją. Nepilnamečių inspekcija numato vietoje 11 etatų 
turėti 17. Turėdamas tokį etatų skaičių, kiekvienas Nepilnamečių reikalų inspekcijos 
apylinkės inspektorius galėtų aptarnauti teritoriją, kurioje yra 3000 nepilnamečių, kaip 
yra rekomenduojama. Taip pat R. Vaitekūnas sakė, kad VAI turėtų padaugėti nuo 38 iki 
66 etatų. Papildomi 28 etatai reikalingi tam, kad eismas mieste būtų kontroliuojamas 
ne tik dieną, bet ir visą naktį. R. Vaitekūnas priminė, kad VAI darbuotojai darbui naktį 
gali pasiųsti ekipažus 1–2 kartus per savaitę. VRS viršininko nuomone, Pasų poskyriui 
reikalingi papildomi 1 karininko ir 2 pasininkų etatai, kad piliečių registravimo ir iš-
registravimo klausimus galima būtų atlikti pietiniame miesto rajone ir taip sumažinti 
ilgas interesantų eiles VRS. Pietiniam poskyriui reikalingi papildomi 8 etatai. VRS bu-
dėtojų daliai reikalingas 1 papildomas karininkas, kuris vadovautų skyriaus ir pietinio 
poskyrio budėtojų dalims. Ryšininkams reikalingas 1 papildomas karininko etatas vie-
toj inžinieriaus etato, kuris buvo panaikintas kuriant pietinį poskyrį. Kadrų grupei rei-
kalingas 1 papildomas seržanto etatas, nes čia dirbantys 2 karininkai nepajėgūs atlikti 
visų jiems skirtų darbų. R. Vaitekūnas aiškino, kad Laikinojo sulaikymo izoliatoriui rei-
kia 10 papildomų etatų: 1 karininko ir 9 seržantų, Viešosios tvarkos apsaugos poskyriui 
reikia papildomų 4 etatų, nes yra kuriama Profilaktikos tarnyba darbui su veltėdžiais ir 
kitais įskaitininkais (narkomanais, prostitutėmis ir t. t.), o Apsaugos skyriaus darbui 
pagerinti reikalingi 4 papildomi etatai.

Buvo siūloma, didėjant miesto gyventojų skaičiui, atitinkamai didinti ir milicijos dar-
buotojų skaičių. Darbui VRS buvo reikalingi ir laisvai samdomi žmonės, tai yra buhalte-
riai, kanceliarijos darbuotojai, mašininkės, šaltkalviai ir t. t.

Buvo numatyta, kad iš viso municipalinėje milicijoje turėtų dirbti 423 atestuoti mili-
cijos darbuotojai ir 52 – laisvai samdomi. Apskaičiuota, kad municipalinei milicijai išlai-
kyti metams iš viso reikėtų apie 1 349 000 Rb, tai sudarytų 7,6 proc. viso miesto biudžeto. 
Buvo neaišku, kaip reikėtų spręsti aprangos įsigijimo klausimą.

Apskaičiuota, kad milicija į miesto biudžetą galėtų įnešti apie 417 530 Rb. Tokią sumą 
sudarė 1988 metais Šiaulių m. VRS darbuotojų skirtos ir išieškotos baudos už adminis-
tracinius teisės pažeidimus bei blaivyklos išieškotas baudos už paslaugas.350  

Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime, įvykusiame 1990 m. sausio 17 d., Šiaulių mies-
to LDT vykdomojo komiteto pirmininkas P. Morkūnas sakė, kad planuojamas municipalinės 
milicijos įkūrimas, tačiau 1990 metais jos dar nebus, todėl ir papildomų lėšų milicijai nebus.351  

Pagrindinės Šiaulių m. VRS tarnybos. Viešosios 
tvarkos apsaugos tarnyba. Šiaulių m. VRS buvo Viešosios 
tvarkos apsaugos poskyris, kuriam 1989 metais vadovavo 
V. Mazuras. Atsakingas už poskyrio darbą buvo Šiaulių m. 
VRS viršininko pavaduotojas A. Vilbikas.

Patrulinės postinės tarnybos mobilioji (PPTM) kuopa. 
Vienas iš viešosios tvarkos užtikrinimo padalinių buvo Pa-
trulinės postinės tarnybos mobilioji kuopa. 1989 metų 
gegužę kuopą sudarė 49 eiliniai, seržantai ir 2 karininkai, 
trūko 10 žmonių, 3 darbuotojai stažavosi. 1988 metais 8 
kuopos darbuotojai buvo atleisti ar perėjo į kitas VRS tarny-
bas, 3 atleisti dėl neigiamų motyvų.352

Kai kurie jauni žmonės, neteisingai su-
prasdami savo teises atgimstančioje Lietu-
voje ir visiškai pamiršdami pareigas, viešo-
siose vietoje elgdavosi labai įžūliai. Beveik 
kasdien buvo fiksuojami girtų pažeidėjų 
pasipriešinimai milicijos darbuotojams, 
piktybinis teisėtų reikalavimų nevykdy-
mas. R. Vaitekūnas Šiaulių miesto tarybos 
sesijoje sakė: „Patruliai ginkluoti pistole-
tais, nors jais pasinaudoti beveik neturi tei-
sės. Susidaro įspūdis, jog simbolinius įsta-
tymus ginama simbolinėmis priemonėmis. 
Todėl kyla klausimas, ar reikia milicijos pa-
trulius apginkluoti pistoletais?“353 Šiaulių 
miesto gyventojai taip pat atkreipė dėmesį 
į milicijos patrulių bejėgiškumą tramdant 
įsisiautėjusius chuliganus viešosiose vieto-
se. Todėl R. Vaitekūnas pabrėžė: „Reikia 
spręsti klausimą dėl milicijos patrulių ap-
ginklavimo guminėmis lazdomis ir tarnybinių šunų panaudojimo Patrulinėje tarnyboje. 
Gavus miesto Tarybos vykdomojo komiteto pritarimą, galima būtų kreiptis į Vidaus rei-
kalų ministeriją.“354 

1989 metų pabaigoje Lietuvoje atlikta apklausa parodė, kad naktį išeiti į gatvę bijo 37 
proc., nebijo 62 proc. gyventojų.355  

L. Eidintas, prisiminęs laikotarpį, kai dirbo PPTM kuopoje kartu su V. Grigaliūnu, R. 
Linkevičiumi, R. Bardausku, T. Vitkumi, pasakojo: „Nebuvo lazdų, nelabai norėjo išduo-
ti pistoletų, nes ginklą buvo galima naudoti tik tuo atveju, jei gresia pavojus tavo gyvybei. 

SSRS medalis už pavyzdingą 
tarnybą saugant viešąją tvarką

Patrulinė tarnyba mokosi Šiaulių mokymo klasėje 
ir Vilniaus mokymo centre  
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Darbe naudojomės radijo stotimi „Viola“.“ 1989 metais vidaus reikalų ministras M. Mi-
siukonis leido naudoti lazdas, specialiąsias priemones „Čeriomuška 1“ (liet. „Ieva“ – aut. 
pastaba).356

1989 metų rudenį prie „Šiaulių“ viešbučio susirėmus su ,,princų“ grupuote, buvo 
pirmą kartą panaudotos lazdos ir dujos. Apie šį atvejį prisiminimais dalijosi L. Eidintas: 
„Buvo po 24 val., restoranas buvo uždarytas, todėl Vladas Baranauskas, Vladas Stanaitis, 
Amerikonas ir daug kitų jau lauke kėlė triukšmą – gėrė šampaną, daužė butelius, visu 
garsu leido muziką. Dirbom su A. Jociumi, kartu buvo stažuotojas R. Vaškevičius. Pra-
šėm skirstytis, bet jie nesiskirstė, tada pasikvietėm papildomai patrulių. Triukšmadariai 
pradėjo priešintis, tada teko panaudoti lazdas ir dujas.“357  

V. Janavičius pasakojo, kad tada buvo Vlado Baranausko, vieno iš grupuotės narių, 
gimtadienis. Įvyko konfliktas sulaikant vieną grupuotės narį, į konfliktą įsitraukė apie 20 
grupuotės narių, todėl buvo iškviestos papildomos milicijos darbuotojų pajėgos ir panau-
dotos specialiosios priemonės, guminės lazdos.358   

Patrulinės postinės tarnybos žmonės dirbo sunkiai, vakarais ir naktimis. Už tai milici-
ninkas gaudavo 150 Rb atlyginimą, kuris, viskam brangstant, vertė balansuoti ant skurdo 
ribos. Be viešosios tvarkos užtikrinimo, pareigūnams 1989 metais tekdavo saugoti par-
duotuves, kad pirkėjai neišlaužtų durų, kai pardavinėdavo užsienietiškas prekes: vaikiškus 
rūbus, radijo aparatūrą, pledus, magnetofonus, taip pat ir kitokį deficitą. Deficitinės tuo 
metu buvo visos prekės, o buitinio pobūdžio neramumų kildavo net eilėse prie alkoholi-
nių gėrimų parduotuvių.359  

1989 metais Šiaulių m. VRS PPTM kuopa turėjo penkis 1980–1982 metais pagamin-
tus automobilius UAZ 469 (vadinamuosius „viliukus“ – aut. pastaba), kuriems nustatytas 
ridos normatyvas buvo nuo 189 tūkst. kilometrų iki 222 tūkst. kilometrų, vieną 1982 me-
tais pagamintą VAZ-21013 automobilį, kuriam nustatytas ridos normatyvas buvo 209,5 
tūkst. kilometrų. VAZ markės automobiliams kapitalinis remontas priklausė nuvažiavus 
125 tūkst. kilometrų, iki nurašymo automobilis turėjo būti nuvažiavęs 225 tūkst. kilometrų. 
UAZ markės automobiliams kapitalinis remontas priklausė nuvažiavus 180 tūkst. kilome-
trų, iki nurašymo automobilis turėjo būti nuvažiavęs  350 tūkst. kilometrų.360

Šiaulių m. VRS darbuotojai, kuriems pagal pareigas reikėjo vairuoti tarnybinį auto-
transportą, turėjo išlaikyti įskaitą, kad moka vairuoti transportą naudodamiesi specialiai-
siais šviesos ir garso signalais.  

V. Janavičius prisimena361, kad Šiaulių m. VRS Patrulinės postinės tarnybos darbuoto-
jai vieninteliai Lietuvoje tuo metu turėjo specialią YPMB aprangą.   

Leidimų sistema. LSSR VRM ir vietos vidaus reikalų valdybose bei skyriuose esan-
čios leidimų sistemos padaliniai iki pat 1990 metų kontroliavo spausdinimo, poligrafinę, 
taip pat ir dauginimo techniką, kad nebūtų spausdinami, kopijuojami tarybinei visuo-
menei neįtinkantys leidiniai. Šią kontrolę taip pat atliko KGB, Glavlitas ir Valstybinių 
leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos komitetas. Kontroliuojami buvo ne tik daugini-
mo aparatai, bet ir spausdinimo mašinėlės. Pasak A. Anušausko, tai buvo pridengiama 
siekiu neleisti naudoti dauginimo technikos nusikalstamiems tikslams ir „nedarbinėms 
pajamoms“ gauti.362   

1989 metais leidimų sistemos padaliniai Šiaulių mieste kontroliavo 49 objektus, kur 
buvo saugomi ginklai, 60 objektų, kur naudojama dauginimo technika, taip pat antspau-
dų dirbtuves, objektą, kur saugomos radioaktyviosios medžiagos ir narkotinės medžiagos. 
Šiauliuose buvo 1135 medžiotojai, kurie turėjo 1312 registruotų ginklų.363  

Laikinojo sulaikymo izoliatorius (LSI). Vien tik per 1989 metų 2 mėnesius Laikinojo 
sulaikymo izoliatoriuje (buvo paplitęs sutrumpintas pavadinimas KPZ – rus. kamera pre-
dvaritelnogo zakliučenija – aut. pastaba) buvo uždaryta 210 žmonių ir 41 valkataujantis 
asmuo, iš jų 5 išvežti į Klaipėdos priėmimo paskirstymo punktą, 14 nuteisti administra-
ciniu areštu. Už išlaikymą atliekant areštą reikėjo mokėti, para kainavo 10,6 Rb, tad buvo 
apskaičiuota ir išieškota visa 149 Rb suma. Iš viso 265 sulaikyti asmenys etapuoti į teismus 
ir rajonų vidaus reiklų skyrius. LSI vadovavo J. Karnišovas.364  

Valstybinė automobilių inspekcija (VAI). LSSR vidaus 
reikalų liaudies komisaro 1944 m. spalio 31 d. įsakymu buvo 
paskirstytos VAI veikimo ribos ir tam darbui skirti pareigūnai. 
Šiaulių m. VAI priskirta Šiaulių  miesto ir apskrities teritorija 
ir  vienas vyresnysis inspektorius bei vienas kelių priežiūros ins-
pektorius. 1947 m. balandžio 24 d.  pakeistos Šiaulių m. VAI 
veikimo ribos ir nustatytos  Šiaulių ir Joniškio apskritys, skirti 
3 pareigūnai. 1954 metų rugsėjį Šiaulių m. VAI priskirtos Šiau-
lių miesto ir Šiaulių rajono teritorijos. Joniškio r. VAI priskirti 
Joniškio, Žagarės ir Linkuvos rajonai, Kelmės r. VAI – Kelmės, 
Tytuvėnų ir Užvenčio rajonai, Kuršėnų r. VAI – Kuršėnų ir 
Akmenės rajonai, Mažeikių r. – Mažeikių ir Sedos rajonai, Ra-
dviliškio r. VAI – Radviliškio, Šeduvos ir Pakruojo rajonai.365 

1947 metais suformuoti gatvių eismo reguliavimo (GER) 
būriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. 1947 m. sausio 27 d. į Šiau-
lių GER  buvo priimti Antanas Miknius, Mykolas Astrauskas, Pranas Baziulis, Antanas 
Danyla, Antanas Bilotas, Petras Grigas, Petras Vaitkus, Piotras Pavlovecas, Teodoras Ka-
lenkovas, Kostas Baranauskas, Mykolas Baranauskas, Juozas Kadys, Jonas Alekna.366  

Pažymėjimas, 
leidžiantis vairuoti 
transportą su 
specialiaisiais šviesos ir 
garso signalais

Milicijos viršila Karolis 
Baranauskas Šiaulių GER 
būryje pradėjo dirbti 1950 
metais
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Šiaulių m. VAI yra dirbęs VRM VAI valdybos viršininkas J. Grinevičius. Jis, baigęs Kau-
no politechnikos instituto Mechanikos fakultetą, buvo paskirtas Šiaulių autobusų parke (tuo 
metu vadinosi Autobusų taksomotorinis autoūkis – aut. pastaba) vyr. mechaniku. Jis vidaus 
reikalų ministro įsakymu nuo 1957 m. rugsėjo 25 d. buvo paskirtas Šiaulių m. milicijos sky-
riaus valstybiniu autoinspektoriumi, o 1958 m. pervestas dirbti į Vilniaus m. milicijos valdybą 
VAI inspektoriumi, poskyrio viršininku, vėliau tapo valdybos viršininku ir šias pareigas ėjo iki 
1987 m. 367 

1960 metais SSRS vidaus reikalų ministro įsakymu buvo patvirtintos bendrosios 
SSRS kelių eismo taisyklės, įsigaliojusios nuo 1961 m. sausio 1 d.368 

1962 metais Lietuvoje populiariausia milicijos transporto priemonė buvo arkliai, 
tačiau jau daugėjo motociklų.  1964 metais buvo nustatytos VAI transporto priemonių 
normos. Automobilius turėjo tik Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų 
VAI. Kitų miestų ir rajonų VAI automobilių neturėjo, tik motociklus.369 

Didžioji dalis VAI pareigūnų buvo kelių priežiūros inspektoriai, kurie keliuose nuolat kon-
troliavo eismą. 1972 metais Vilniuje per dieną keliuose budėjo 33 inspektoriai, tai sudarė 47 
proc. visų  Vilniaus pareigūnų. Kauno keliuose budėjo 52 proc., Šiaulių ir Panevėžio – po 50 
proc., Klaipėdos keliuose – 40 proc. visų pareigūnų.370 

VAI dirbo vadovaudamasi nuostatais‚ patvirtintais SSRS Ministrų Tarybos 1978 m. 
rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 685. VAI organizacinę struktūrą sudarė LSSR VRM Vals-
tybinės automobilių inspekcijos valdyba; miestų ir rajonų vidaus reikalų skyrių Valsty-
binės automobilių inspekcijos skyriai, poskyriai ar grupės; Kelių patruliavimo tarnybos 
rikiuotės padaliniai; kelių priežiūros padaliniai; registracijos ir egzaminų poskyriai; spe-
cializuotieji montavimo, eksploatacijos ir kiti poskyriai; diagnostikos stotys periodinėms 
techninėms automobilių ir kitų transporto priemonių apžiūroms rengti.371  

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje buvo VAI skyriai, o visuose kituose miestuose ir ra-
jonuose – VAI poskyriai ir grupės. Šiauliuose buvo Šiaulių m. VRS VAI poskyris. VAI 
poskyrio viršininkas buvo vyriausiasis valstybinis autoinspektorius A. Rimša.372  

Kiekvieną pusmetį miestų ir rajonų VAI pristatydavo į VAI valdybą maršrutų ir pos-
tų dislokaciją. VAI valdyba parengdavo bendrą dislokaciją, kurios privalėjo laikytis visi 

VAI Patrulinės tarnybos padaliniai. Darbą 
postuose ir maršrutuose tikrindavo kon-
trolieriai. Buvo penkios kontrolierių zonos 
– Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Utenos.373  

Buvo nustatyta, kad baudos, išieško-
mos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus,    
pervedamos į LSSR VRM einamąją sąskai-
tą, o ne į Lietuvos biudžetą.374  

1985 metais Šiaulių mieste buvo apie 
12 080 automobilių ir 3 530 motociklų. VAI darbuotojai jau tada rengdavo operaciją 
„Grynas oras“. Iš 321 patikrinto automobilio 87 automobilių išmetamosios dujos buvo 
su per dideliu Co kiekiu. 74 jų priklausė įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms: Autobusų 
parkui, 1-ajai autotransporto įmonei, Mechanizacijos darbų vykdytojo barui, o 11 – in-
dividualiems savininkams. Įmonių darbuotojai, atsakingi už transporto techninę būklę, 
buvo nubausti piniginėmis baudomis.375   

1973 m. kovo 6 d. įsakymu SSRS VRM patvirtino Jaunųjų eismo inspektorių  nuosta-
tus. Vykdavo jaunųjų eismo inspektorių būrių darbo apžiūros. 1976, 1981, 1983 ir 1985 
metais buvo surengti jaunųjų eismo inspektorių sąskrydžiai, kasmet buvo rengiamos sto-
vyklos. 

1983 m. liepos 3 d. Marijampolėje (tuometiniame Kapsuke – aut. pastaba) atidaryta 
pirmoji Jaunųjų eismo inspektorių stovykla Lietuvoje. 376 

 VAI reguliuotojo lazdelė ir švilpukas VAI išduodamas leidimas automobiliui įvažiuoti  į 
poilsio zoną

VAI darbuotojų rikiuotė prieš išvykstant į reidą 

Jaunieji eismo inspektoriai Šiaulių miesto centre 
ties pėsčiųjų perėja

Jaunieji eismo inspektoriai su VAI darbuotoju 
A. Dominausku

Jaunųjų eismo inspektorių pažymėjimas
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Lietuva 1989 metais lenkė visas Tarybų Sąjun-
gos respublikas ir avarijų skaičiumi. Apie penkta-
dalį avarijų buvo padarę neblaivūs vairuotojai, 32 
proc. – greitį viršiję vairuotojai, 29 proc. avarijų 
įvyko dėl pėsčiųjų kaltės.377 Tuo metu buvo nau-
dojami greičio nustatymo prietaisai „Barjer“.

1987 metais Šiaulių mieste buvo užregistruo-
ta 117 įskaitinių eismo įvykių (tai eismo įvykiai, 
kai sužaloti žmonės arba padaryta žymi žala – aut. 

pastaba). Buvo sužalotas 121 žmogus, žuvo 15 žmonių. 1988 metais  buvo užregistruoti 
144 įskaitiniai  eismo įvykiai, sužaloti 164, žuvo 8 žmonės. 1988 metais išaiškinta 21 605 
Kelių eismo taisyklių pažeidėjai, o 1987 metais – 2 290 pažeidėjų. 1988 metais sulaikyti 
453, o 1987 metais – 486 girti vairuotojai.378

1988 metais padaugėjo už-
sieniečių, atvykstančių auto-
mobiliais į Lietuvą, todėl buvo 
numatyta išduoti jiems leidimus  
automobiliais važinėti automagis-
tralėmis Vilnius–Kaunas–Klai-
pėda, Kaunas–Panevėžys–Šiau-
liai–Klaipėda, Vilnius–Gardinas. 
VRM pareigūnai buvo mokomi, 
kaip elgtis su užsieniečiais.379  

Lietuva buvo labiausiai auto-
mobilizuota Respublika. 1989 
metais LSSR buvo automobili-
zuota 2,5 karto daugiau nei buvo 
SSRS vidurkis. Lietuvoje 1000 
gyventojų teko 111 automobilių, 
o SSRS vidurkis buvo 44. 

LSSR VRM VAI valdybos viršininko pavaduotojas milicijos papulkininkis Vaclovas 
Zabarauskas, kalbėdamas apie Kelių eismo taisyklių naujoves, sakė: „Naujų Maskvos 
nurodymų mes galime nevykdyti pagal neseniai priimtą Lietuvos Konstitucijos 70-ojo 
straipsnio pataisą.“380 Kelių eismo taisyklių pakeitimai įsigaliojo nuo 1989 m. birželio 1 
d. Vieni transporto priemonių vairuotojai džiaugėsi, kad 
nebebus įspėjamųjų talonų, kitiems kėlė nerimą padidė-
jusios piniginės baudos.  

Buvo priimti LSSR administracinių teisės pažeidimų 
kodekso pakeitimai. Nustatyta, kad dažniausiai vairuo-
tojams taikoma nuobauda – dešimties rublių bauda, jei-
gu pažeidėjas neginčija savo pažeidimo, mokama vietoje 
ir išduodamas kvitas, o protokolo rašyti nereikia. Atsisa-
kyta vairuotojo pažymėjimo talono. 

Paskyrus baudą, vairuotojo pažymėjimas likdavo VAI 
darbuotojui, kol buvo sumokama bauda. Vairuotojams, 
kurie nepateikdavo pažymėjimo, VAI buvo suteikta teisė 
pratęsti vairuotojo pažymėjimo atėmimo terminą tam lai-
kui, per kurį buvo vairuojama be jo. KET pažeidimai buvo 
įtraukiami į apskaitą.381   

LSSR Aukščiausio-
sios Tarybos Prezidiu-
mo 1972 m. liepos 4 d. 
įsaku buvo sugriežtinta 
atsakomybė už transpor-
to priemonių vairavimą 
neblaiviems. Neblaivūs 
asmenys buvo baudžia-
mi baudomis arba jiems 
atimama teisė vairuoti 
transporto priemonę iki 
trejų metų, pakartoti-
nai baudžiant – nuo dvejų iki penkerių metų, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų, arba 
pataisos darbais iki vienerių metų. Jeigu asmeninės transporto priemonės savininkas pakar-
totinai per trejus metus vairuodavo neblaivus, vidaus reikalų skyriaus ar valdybos viršininko 
nutarimu transporto priemonė iš savininko galėjo būti paimama ir nustatyta tvarka reali-
zuojama, o pinigai, atskaičius nurodytos transporto priemonės realizavimo išlaidas, grąži-
nami savininkui. 1977 m. vasario 11 d. SSRS vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 40 patvir-
tinta instrukcija dėl apsvaigimo nustatymo naudojant „blaivumo kontrolės“ vamzdelius.382 

Greičio nustatymo prietaisas „Barjer-2“

VAI turėjo prisegamus ženklus, ženklo kortelę 

Lengvojo 
automobilio ir 
sunkvežimio 
kelionės lapai

Nuo 1989 m. birželio 1 d. buvo atsisakyta žymų talonuose

Nutarimas ATP byloje
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LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1989 m. liepos 4 d. priėmė įsaką, numa-
tantį papildomą administracinę atsakomybę tiems vairuotojams, kurie transporto prie-
monę vairavo neblaivūs. Pirmą kartą sugautas išgėręs vairuotojas mokėjo 500 Rb arba jam 
dvejiems metams buvo atimamos vairuotojo teisės. Infliacijai mažinant gyventojų perka-
mąją galią, tuo metu 500 Rb jau nebuvo didelis pinigas. Įstatymai nespėdavo su gyvenimo 
tempais. Administracinės nuobaudos buvo skiriamos Šiaulių m. VRS VAI viršininko A. 
Rimšos kabinete.383 60 proc. lėšų, gautų iš surenkamų baudų įgyvendinant įsaką, buvo ski-
riama milicijos darbuotojams materialiai skatinti. Taip pat nuo 1990 metų sausio mėne-
sio VAI darbuotojams buvo įvestos trys profesionalumo kategorijos, nuo kurių priklausė 
piniginio priedo dydis.384

SSRS vidaus reikalų ministro 1989 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 265 buvo padidinti 
milicijos darbuotojų atlyginimai. Mieste dirbantiems Kelių patrulinės tarnybos inspek-
toriams buvo nustatyti  atlyginimai pirmais metais 165–210 Rb,  išdirbus 15 ir daugiau 
metų – 205–250 Rb.385 

VAI viršininkas A. Rimša 1990 m. sausio 17 d. VRS 
operatyviniame pasitarime sakė: „Dirbti nėra lengva, 
nes neturim „gero teisinio apginklavimo“, priimti įsta-
tymai negalioja, o nauji nepriimami. Priėmus įstaty-
mą, kad už pakartotiną vairavimą išgėrus galima kon-
fiskuoti transporto priemonę, Šiaulių mieste nė viena 
transporto priemonė nėra konfiskuota, nes pažeidėjai 
vairuoja automobilius pagal įgaliojimus, o įstatymas 

tokių automobilių konfiskuoti neleidžia. Be to, reikia trijų milicininkų, kad įrodytų 
pažeidėjui, jog jis padarė pažeidimą.“386

1989 metais stiprinant kriminalinę paiešką, buvo sumažintas VAI Kelių patrulinės 
tarnybos inspektorių etatų skaičius ir tie etatai buvo perduoti kriminalinei paieškai.387     

Siekiant kovoti su neblaiviais vairuotojais, 1986 metų gruodį buvo svarstomas 
klausimas dėl valstybinių 
numerių ženklų serijos 
sukūrimo ir priskyrimo 
transporto priemonėms, 
kurias vairavo neblaivūs 
vairuotojai.388 Nuo 1990 
m. sausio 1 d. pradėti iš-
duoti pirmieji specialios 
serijos automobilių nume-
riai,  pažymėti raidėmis N 
(neblaivus – aut. pastaba) 
ir rusiška П (rus. pjanyj, 

liet. girtas – aut. pastaba), kuriuos gaudavo neblaivūs vairuotojai. Jeigu autoinspekto-
riai nubausdavo 100 Rb bauda ir palikdavo pažeidėjui vairuotojo pažymėjimą, tai su 
minėtais numeriais pažymėtu automobiliu jis privalėjo važinėti visus metus. Jeigu vai-
ruotojo pažymėjimas būdavo atimtas metams, dvejiems ar trejiems, automobilis tokiam 
pačiam laikui būdavo paženklintas šiais numeriais. Tokiu automobiliu važinėjantys 
žmona, sūnus ar draugas jausdavo gėdą.389  

Transporto registracijos ir egzaminų poskyris (TREP). Septintojo dešimtmečio pra-
džioje Lietuvoje transporto priemonių  daugėjo, reikėjo išduoti vairuotojo pažymėji-
mus, tačiau jie buvo išduodami tik Vilniuje ir Kaune.  Iš respublikinės VAI ir rajono 
darbuotojų sudarytos komisijos egzaminuodavo ir išduodavo automėgėjų ir motoci-
klininkų pažymėjimus. Vėliau buvo įsteigtos komisijos Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane-
vėžyje.390 

LSSR valstybinių numerių ženklai pradžioje buvo dviejų serijų, tai LT ir LS (žinoma, 
raidės buvo rusiškos – aut. pastaba). Buvo reglamentuoti tik ženklų matmenys ir forma, 
o juos automobilių ūkiai darėsi patys. Vėliau numerių ženklai buvo  gaminami centrali-
zuotai.391 

1977 m. rugpjūčio 10 d. SSRS vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 255 patvirtintas 
naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas ir įspėjimo talonas.392

TREP taip pat vadovavosi 1978 m. rugpjūčio 10 d. SSRS Ministrų Tarybos nutarimu 
Nr. 685 patvirtintais nuostatais. Transporto registracijos ir egzaminų poskyriui 15 metų 
vadovavo Povilas Pastoraitis. Jis prisimena, kad tai buvo naujų vilčių laikai, spartus au-
tomobilių gausėjimo metas. Buvo ir vairuotojo pažymėjimo „laistymas“, neišlaikiusiųjų 
egzamino liūdesys, pasitaikydavo netgi tragedijų.393

Poskyrio viršininkas P. Pastoraitis buvo principingas, reiklus sau ir kitiems, vengė 
bet kokių nuolaidų. Jis  per egzaminus iš teorijos „sukirto“ ir kurso seniūnę Vidą Gri-
galiūtę, nors ji vėliau tapo jo žmona. Tačiau laikai buvo prieštaringi ir be nuolaidų ne-
gyventa. P. Pastoraitis buvo verčiamas jas daryti, jeigu norėjo turėti darbą ir pareigas. 
Jis prisimena, kaip kartą 
autoinspektoriai paėmė 
teises iš girto vairuotojo: 
„Netrukus skambutis iš 
Vilniaus: „Tam jėgeriui su-
rask teises ir nuvežk!“ Ką 
bedarysi, nuvežė teises į Jo-
niškį, girtam jėgeriui atida-
vė, o šis pučiasi dar labiau, 
nes atsakingas už aukščiau-
siojo lygio draugų medžio-
klę Gulbinų draustinyje.“394

VAI ženkliukas

Specialios serijos automobilių numeriai Viršininkas P. Pastoraitis
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Kerštas milicijos darbuotojams. Augant nusikalstamumui, nusikaltėliai dėl įstatymų 
netobulumo jausdami nebaudžiamumą buvo įsidrąsinę keršyti milicijos darbuotojams už 
jų principingumą. Nusikalstamo pasaulio atstovai pasirinko pareigūnų įbauginimo takti-
ką Šiauliuose. Kad VRS darbuotojai nėra apsaugoti nuo kėsinimosi į jų sveikatą, orumą, 
būstą, tai akivaizdžiai patvirtino 1989 m. rugpjūčio 10-osios nakties ir kiti įvykiai Šiau-
liuose ir Šiaulių rajone.  Tą naktį Šiaulių m. VRS VAI Kelių eismo priežiūros tarnybos 
vyresnysis inspektorius milicijos leitenantas K. Žemaitis namuose pro miegus išgirdo į 
sprogimą panašų garsą. Įbėgęs į virtuvę, išvydo liepsną. Ji kilo iki 3-iojo aukšto. Virtuvėje 
ant grindų gulėjo sudužęs 3 litrų talpos stiklainis, visur buvo juntamas stiprus benzino 
kvapas. K. Žemaitis Šiaulių m. VRS budėtojų daliai pranešė, kad apie 3 val. bandyta pa-
degti jo butą. Budėtojų dalyje skambutis užregistruotas 3.03 val. Apžiūrėjus įvykio vietą 

nustatyta, kad buto, esančio 1 aukšte, virtuvės langas bei siena apipilti degiuoju skysčiu. 
Aplaistytas paviršius padegtas deglu, padarytu iš susukto seno rankšluosčio. Išgirdę spro-
gimą, kaimynai pamatė nubėgančius du stambaus kūno sudėjimo jaunuolius. Padaryta 
200 Rb vertės nuostolių.

Tą pačią naktį 3.15 val. Šiaulių m. VRS budėtojų dalis gavo kitą pranešimą, kad pa-
degtas Šiaulių VRS VAI viršininko milicijos majoro A. Rimšos sodo namelis. Į sodo na-
melį patekta per langą. Vidus ir baldai aplaužyti, aplaistyti benzinu, ant grindų numestas 
5–8 litrų talpos apdegęs plastiko bakelis. Prie sodų pastebėtas automobilis VAZ-2108 ar 
VAZ-2109, į kurį tuoj po padegimo įlipo du nenustatyti vyriškiai ir nuvažiavo. Gretima-
me namelyje nakvoję gyventojai pastebėjo gaisrą ir jį užgesino. Stipriai apdegė pirmasis 
aukštas. Nuostolis sudarė apie 3000 Rb. 

Tą pačią naktį apie 4.30 val. į Šiaulių r.  VRS kreipėsi Šiaulių miesto VRS VAI Kelių 
eismo priežiūros inspektorius milicijos seržantas P. Grigas. Apie 3.30 val. į jo buto virtu-
vę Kužių kaime, Šiaulių rajone, išdaužus langą, buvo įmestas 3 litrų talpos stiklainis su 
degiuoju skysčiu, kuris padegtas deglu, susuktu iš raudonos spalvos medžiagos atraižos. 
Gaisrą užgesino P. Grigas. Tuo laiku pastebėtas pravažiuojantis nenustatytos markės au-
tomobilis. Kilęs gaisras padarė 300 Rb nuostolių.  

Tą pačią naktį apie 2.50 val. nežinomi asmenys apipylė žibalu ir padegė Šiaulių m. 
VRS atsakingojo budėtojo milicijos majoro P. Ivoškio automobilį, kuris stovėjo namo 
kieme. Gaisras buvo pastebėtas pravažiuojančių vairuotojų, kurie pranešė šeimininkui. Iš 
miegų pašokęs P. Ivoškis išvydo po langais liepsnojančius savo „Žigulius“ ir išbėgęs auto-
mobilį užgesino. Padaryta 1000 Rb žala.  

Į įvykio vietas išvyko Šiaulių m. ir Šiaulių r. VRS operatyvinės grupės, Šiaulių m. VRS 
viršininko pavaduotojas B. Lazutka. Įvykiai užregistruoti ir sudaryta bendra operatyvinė 
grupė.  

Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas kriminalinei paieškai B. Lazutka tada sakė: 
„Tai vietinių mafiozų kerštas milicijai, nes liepos mėnesį labai sustiprinome viešosios 
tvarkos apsaugą, surengėme keletą operacijų miesto restoranuose, gatvėse, išvaikėme spe-
kuliantus iš turgaus ir nubaudėme administracine tvarka. Priėmus naująjį įsaką dėl atsa-
komybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, VAI darbuotojai nubaudė daug vietinių 
mafiozų už greičio viršijimą, važiavimą be numerių, kitus grubius pažeidimus. Žodžiu, 
prispaudėme „narsuolius“. Tada prasidėjo atviri grasinimai autoinspektoriams, daugiausia 
ketvirtadienį nukentėjusiems darbuotojams.“395  

Tai  ne pirmas atvejis, kai milicininkas Šiauliuose per miegus pajuto dūmų kvapą. 
Kai 1989 metais buvo išspausdintas Šiaulių m. VRS darbuotojo A. Augo straipsnis apie 
„Raudonąją mafiją“, tiksliau, apie žiaurius paauglius, ilgą laiką terorizavusius šiauliečius, 
naktį buvo padegtos autoriaus  buto durys.  

Situacija Šiauliuose buvo gana sudėtinga. „Komjaunimo tiesos“ korespondentas V. 
Valiukevičius pastebėjo: „Aš nenustebsiu, jeigu vieną dieną pas Šiaulių vidaus reikalų sky-

TREP pildomi dokumentai: registracijos kortelė, 
transporto apskaitos kortelė. Išduodami automobilio 
dokumentai: techninis pasas, techninio paso talonas, 
techninis talonas
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riaus viršininką ateis grupė darbuotojų ir pasiprašys atleidžiami iš darbo.  
Nakties įvykiai turi ir dar vieną prasmę. Nukentėjusieji tikrai sąžiningai pasidarbavo, 

taip, kaip dera kiekvienam milicininkui. Už tai juos iš miego prikėlė sprogimai.“396  
B. Lazutka informavo: „Šie įvykiai energingai tiriami. <...> tai grėsmingas organi-

zuoto nusikaltimo pasireiškimas, nusikaltėlių reakcija į sugriežtintus jų atžvilgiu mili-
cijos veiksmus.“397 

Skyriaus darbuotojas A. Milašauskas manė, kad tai padarė kriminaliniai elementai, 
kurie bandė įbauginti darbuotojus, priėmusius principingus sprendimus jų atžvilgiu. Tuo 
metu buvo primuštas ir jo sūnus.398  

Šiaulių būrys. XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje buvo įkurtas Atskirasis kelių 
priežiūros milicijos divizionas (AKPMD), kurio pareigūnai dirbo sąjunginės reikšmės 
keliuose ir kitų kelių svarbesniuose ruožuose; būrių ir grupių dislokacijos vietose, tai yra 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kitur.399  

1986 m. rugpjūčio 21 d. LSSR vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinti Kelių pa-
trulinės tarnybos padalinių etatai: Vilniaus atskirajame kelių patrulinės tarnybos batalio-
ne – 154 etatai, Kauno kuopoje – 101 etatas, iš viso  23 būriai ir grupės.  Šiaulių m. VRS 
Atskirajam kelių patrulinės tarnybos būriui buvo skirti 26 etatai.400 

Tarybiniu laikotarpiu VAI Atskirąjį kelių patrulinės tarnybos batalioną sudarė Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio būriai. Šiaulių būrį sudarė Radviliškio, 
Kelmės ir Kuršėnų grupės. Jo darbą reglamentavo SSRS vidaus reikalų ministro 1987 m. 
kovo 3 d. įsakymu Nr. 43 patvirtinti Kelių patrulinės tarnybos nuostatai. 401

Prie LSSR VRM Valstybinės automobilių inspekcijos valdybos veikė atskiras Kelių 
patrulinės tarnybos batalionas, kuris vykdė Kelių patrulinės tarnybos funkcijas tarptauti-
niuose ir intensyvaus eismo keliuose. Batalionui vadovavo milicijos majoras V. Motiejū-
nas. Patrulinės tarnybos batalione buvo penki būriai, dislokuoti didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. 

Apylinkių inspektoriai. 1988 
metais, nuo M. Gorbačiovo pradė-
tos pertvarkos pradžios praėjus tre-
jiems metams, žymesnių poslinkių 
vidaus reikalų organų sistemoje ne-
simatė. Buvo vadovaujamasi pasenu-
siais, neatitinkančiais laiko dvasios 
įstatymais, įsakymais, instrukcijo-
mis, nurodymais, lopomos esamos 
skylės. Kardinalių, esminių pakeiti-
mų nebuvo. 

Pagal galiojančius įstatymus mi-
licijos apylinkės inspektorius pri-

valėjo didžiąją laiko dalį dirbti aptarnaujamojoje apylinkėje, organizuoti profilaktinį 
darbą. Iš tikrųjų 80 proc. laiko apylinkės inspektoriai skirdavo darbui su dokumentais, 
ataskaitomis, tarnybiniais pranešimais ir tik nežymi dalis laiko likdavo, bendravimui su 
žmonėmis. 

Norint pažeidėjams taikyti poveikio priemones, reikėjo surinkti krūvą medžiagos, liudy-
tojų parodymų. Dauguma galiojančių normatyvinių aktų buvo ne viešosios tvarkos saugo-
tojo, bet teisės pažeidėjo pusėje. Jie buvo skirti tik jo 
teisių apsaugai. Milicijos darbuotojų veikla buvo ap-
raizgyta įvairių draudimų, įspėjimų, normatyvinių 
aktų taip, kad darbuotojas kiekvienoje konfliktinė-
je situacijoje turėjo tik ir galvoti, kaip jų nepažeisti. 
Viešosios tvarkos saugotojai turėjo daug pareigų, o 
teisių nebuvo duota. Todėl apylinkės inspektorius 
ar Patrulinės postinės tarnybos milicininkas turėjo 
vaikščioti kartu su liaudies draugovininkais ne tam, 
kad šie padėtų sulaikyti pažeidėją, bet kad įrodytų, 
jog milicininkas buvo teisus sulaikydamas pažeidė-
ją. Kitu atveju nei teisėjas, nei prokuroras negalėtų 
patikėti milicijos darbuotoju (tuo metu galiojo ten-
dencija, kad milicininkas negali būti liudytojas – 
aut. pastaba).402 Milicininkas Lietuvoje buvo betei-
sis. Teisme milicininko, kaip pareigūno, žodis buvo 
aiškinimas ir vertinamas priešingai. Jo parodymais 
buvo abejojama, todėl reikėjo liudytojo – civilinio 
žmogaus, galinčio patvirtinti ar paneigti milicininko 
žodžius, nes jis negalėjo pats pateisinti savo veiksmų. 
Milicininkas, prieš sulaikydamas vagį, turėjo surasti 
liudytoją, o dar geriau – du, galinčius patvirtinti, kad 
milicininkas veikė pagal įstatymą.403 Daugeliu atvejų 
teisme, įvairiose komisijose, posėdžiuose, spaudoje 
ir kt. turėjo užtekti tik milicininko žodžio, parašo. 
Kiekviena byla, kurioje dalyvavo milicininkas, turėjo 
prasidėti nuo jo apklausos ir tai turėjo būti pagrin-
das tolesniam bylos nagrinėjimui.404 Milicininkas 
neturėjo teisės bausti asmenų piniginėmis baudomis 
ir sulaikymu už nepaklusnumą, už pareigūno įžeidi-
nėjimą. Baudos ir kitos sankcijos neatitiko laikmečio 
reikalavimų.405 Lietuvą užplūstanti nusikalstamumo 
banga vis didėjo ir tai pagimdė nebaudžiamumą, nu-

1987 m. gegužės 1 d.  apylinkės inspektoriai ir jų vadovai. Iš 
kairės į dešinę: A. Zaura, S. Vaičiulis, 
A. Monkevičius, V. Mazuras, K. Michailovas, 
A. Augas, V. Malyševas, A. Vilbikas

Milicijos apylinkės inspektoriaus 
sąsiuvinis – dienoraštis

Užtikrinant viešąją tvarką 1987 m. 
gegužės 1 d. A. Petrauskas ir A. Augas  
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sikaltėlių siautėjimą. Teismai negalėjo net konfiskuoti nusikaltėlių turto, nes jis buvo regis-
truotas kokio nors giminaičio vardu.406

Nors garsiai buvo deklaruojama, kad milicijos darbuotojai yra partijos ginkluotas bū-
rys (ką ginti – žmones ar partiją? – aut. retorinis klausimas), tačiau iš esmės, tai buvo 
tarsi antrarūšiai žmonės. Taip buvo suprantama kova su viešosios tvarkos pažeidimais ir 
nusikaltimais. Keistai atrodė, kad dviem milicijos darbuotojams vidurnaktį sulaikius nu-
sikaltėlį reikia dar ieškoti liudytojų (save pateisinti – aut. pastaba). Už asmenis, pakartoti-
nai darančius naujus nusikaltimus, tai yra recidyvistus, atsakydavo apylinkių inspektoriai, 
kurie su jais dirbo, tai yra įtikinėjo, kad nedarytų naujų nusikaltimų, sąžiningai gyventų 
ir dirbtų, ieškojo jiems darbo. Šiaulių miesto LDT vykdomasis komitetas kasmet spren-
dimu nustatydavo kvotą ir įpareigodavo įmones priimti į darbą teistuosius ir kolektyve 
juos auklėti. Jeigu nusikaltėliai nenorėdavo dirbti, nepasiduodavo prašymams ir įkalbi-
nėjimams, būdavo tik sugaištas laikas. V. Mazuras konstatavo: „Liaudies ūkis palaipsniui 
persitvarko. Atsisakoma komandinio vadovavimo. O štai vidaus reikalų organų sistemoj 
– viskas po senovei. Vyrauja administravimas, kadangi nėra kuo darbuotojų skatinti. Visi 
gauna vienodą atlyginimą – ir gerai dirbantys, ir dirbantys tik taip, kad neatleistų iš darbo. 
O ir atleistas žmogus nenusimena, nes išėjęs į gamybą mažiau neuždirba. Reikėtų pagal-
voti apie milicijos darbuotojo juridinį statusą.“407    

VRS darbuotojai kasdieniniame darbe susidurdavo su žmonėmis, jų rūpesčiais, bė-
domis ir nelaimėmis, todėl privaloma buvo į viską reaguoti operatyviai, taktiškai, kvali-
fikuotai. Apylinkių inspektoriai persitvarkymo laikotarpiu kaip niekada privalėjo suar-
tėti su savo regiono gyventojais, jautriai reaguoti į žmonių skundus ir pareiškimus, o jei 
reikia – būti griežti. Vien tik dėl nesantaikos šeimose 1987 metais buvo gauta per 550 

pareiškimų, o 1989 metais 
išvykimų skaičius į butus 
dėl buitinių triukšmadarių 
buvo toks: sausį – 196, va-
sarį – 127, kovą – 108, ba-
landį – 140, gegužę – 166, 
birželį – 167, liepą – 107, 
rugpjūtį – 108, rugsėjį – 
118, spalį – 156, lapkritį 
– 30, tai yra iš viso per me-
tus 1792 kartus vykta į bu-
tus.408 Tuo metu epicentras 
buvo šeima, darbo kolekty-
vai, kuriuose, į pirmą vietą 
keliant gamybinius planus, 
dažnai buvo užmirštamas 

žmogaus laisvalaikis, nesidomima žmogaus buitiniais 
poreikiais. Nusikaltę nepilnamečiai buvo baudžiami, o 
jei reikia – gydomi. Tačiau vien bausmėmis nelabai daug 
pasiekiama. Svarbiausia – neišleisti vaiko iš akių nuo pat 
pirmųjų jo žingsnių. Pati didžiausia atsakomybė visada 
tenka tėvams. Visi į nusikaltimus linkę nepilnamečiai ir 
suaugę asmenys buvo kontroliuojami. Daugėjo ir į nusi-
kaltimus linkstančių moterų.409

Kaip ir visose VRS tarnybose, taip ir apylinkės inspek-
torių, ir visuomeninių tvarkos apsaugos punktų darbuo-
tojų darbo rezultatai buvo sumuojami, organizuojamas 
socialistinis lenktyniavimas. 

Vienas iš vertinimo kriterijų buvo į medicini-
nę komisiją pristatytų bei į gydymo ir darbo pro-
filaktoriumus (GDP) išvežtų alkoholikų skaičius. 
Tapęs socialistinio lenktyniavimo nugalėtoju, pa-
reigūnas ir padalinys būdavo apdovanojami perei-
namosiomis gairelėmis, garbės raštais ir piniginė-
mis premijomis.410

Apylinkių inspektoriai turėjo ne tik atlik-
ti savo tiesioginį darbą, bet padėti visoms VRS 
tarnyboms, taip pat teismams, vykdomiesiems 
komitetams, sveikatos įstaigoms ir kitoms miesto 
tarnyboms.  

Milicija dirbo jai netinkantį darbą. Kiekvienas 
žmogus turėjo dirbti... Iki 1990 m. kovo 11 d. valkataujančiu asmeniu buvo laikomas toks as-
muo, kuris per 3 mėnesius neįsidarbindavo, kenkdavo visuomenei. Milicijos uždavinys buvo 
nustatyti, suregistruoti nedirbančius žmones ir oficialiai įspėti dėl neleistino vengimo dirbti 
pagal LSSR baudžiamojo kodekso 240 straipsnį. Kiekvienas žmogus turėjo dirbti arba mo-
kytis, arba būti bent įrašytas į kokios nors darbovietės dirbančiųjų sąrašus (kartais „dirbo“ 
tik žmonių darbo knygelės – aut. pastaba). Už elgetavimą, valkatavimą ar kitokį parazitinį 
gyvenimą žmogus buvo įspėjamas ir siunčiamas  įsidarbinti į konkrečią įmonę. Vengiantis 
dirbti žmogus buvo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal LSSR baudžiamojo ko-
dekso 240 straipsnį ir galėjo būti baudžiamas iki 2 metų laisvės atėmimo, tai yra įkalinamas. 
Įspėjami buvo šimtai, o nuteisiami – vienetai. Oficialiai 1988 metais įspėti 124 veltėdžiai. 
Iš jų įsidarbino 70, išvežta į gydymo ir darbo profilaktoriumus (GDP) 16, iškeltos baudžia-
mosios bylos 5, gydėsi Narkologijos skyriuje 5, išsikėlė į kitą miestą 1, slapstėsi 2, išlaikė 
tėvai 2, išėjo į SSRS kariuomenę 1 asmuo. Iš įspėtų asmenų anksčiau teisti buvo 27 asmenys, 
nedirbo tris mėnesius 14, nedirbo nuo 3 iki 6 mėnesių 68, nedirbo nuo 6 mėnesių iki vie-

Apylinkių inspektoriai 1986 m. sveikina savo kolegę L. Filatovą. 
Sėdi: R. Stankevičius, V. Kuzmickienė (sekretorė), G. Morkūnas,  
stovi: P. Šereiva, V. Požarskis, A. Kulšė, R. Rukšėnas, A. Vadoklis, 
A. Petrauskas, A. Augas ir S. Vaičiulis 

Socialistinio lenktyniavimo 
nugalėtojas

Milicijos apylinkės inspektorių 
respublikinio pasitarimo programa   
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nerių metų 29, nedirbo daugiau kaip vienerius metus 13 asmenų. Iš įspėtų asmenų vidurinį 
išsilavinimą turėjo 64, aukštąjį išsilavinimą – 2, nebaigtą vidurinį išsilavinimą – 56 asmenys. 
SSRS oficialiai darbas neegzistavo, todėl nebuvo ir bedarbių pašalpų. Dalis nedirbančiųjų 
darydavo nusikaltimus. Nedirbantieji teismų sprendimais būdavo iškeldinami iš savo butų 
ir tapdavo valkatomis, elgetaudavo, tačiau ir tai buvo griežtai draudžiama ir baudžiama. To-
kių asmenų Lietuvoje, pasak A. Anušausko, kiekvienais metais būdavo sulaikoma iki tūks-
tančio, dalis jų patekdavo į invalidų ar senelių namus. Už administracinius teisės pažeidimus 
žmonės dažnai būdavo baudžiami piniginėmis baudomis. Jeigu pažeidėjas nesusimokėdavo 
pats, bauda buvo priverstinai išskaičiuojama iš atlyginimo. Jeigu pažeidėjas nedirbo ir netu-
rėjo, iš ko mokėti, buvo aprašomas jo turtas. Jeigu pažeidėjas nedirbo ir neturėjo turto, tai jis 
privalėjo būti įdarbintas.411  

Po metų nepriklausomoje Lietuvoje valkataujančius asmenis jau vadino benamiais, 
jiems nebuvo taikomos bausmės, jei jie nebuvo padarę teisėtvarkos pažeidimų, jų įdarbi-
nimu VRS rūpintis nebereikėjo.412   

Kova su venerikais. Visuomenei tampant atviresnei, ėmė ryškėti tai lydintys socialiniai 
reiškiniai – nusikalstamumas, prostitucija, didėjo jų mastai. Apie tai buvo žinoma ir anks-
čiau, tik ne taip plačiai, nes tokia informacija Lietuvos Respublikos VRM buvo įslaptinta. 
Visa tai visuomenei buvo pateikiama kaip Vakarų laukinio kapitalizmo blogybės. 

Venerinių ligų prevencija buvo parodoma kaip kova su prostitucija, o darbas su ve-
nerikais, be medikų, buvo pavestas milicijos pareigūnams, kurie prostitutes ir socialiai 
apleistus žmones privalėjo per prievartą pristatyti į odos ir venerinių ligų dispanserius. 
Milicija būdavo informuojama apie nesigydančius asmenis ir pareigūnai turėjo juos su-
rasti bei pristatyti į gydymo įstaigą. Tokia tvarka buvo visą tarybinį laikotarpį, tačiau ši 
informacija buvo slepiama.413  

Psichiatrinės prievartos priemonės. Pasak A. Anušausko, SSRS įstatymai numatė ga-
limybes žmogų izoliuoti psichiatrinėse ligoninėse pritaikant administracinę ir baudžia-
mąją procedūras. Administracinė procedūra buvo taikoma asmenims, kurie neįvykdė 
jokio kriminalinio nusikaltimo, tačiau buvo įvertinami kaip keliantys ,,pavojų“ dėl savo 
psichinės sveikatos sutrikimų. Tarybiniu laikotarpiu kiekvienais metais didėjo gydomų 
psichikos ligonių skaičius, dalis jų būdavo gydomi ir priverstinai. Kaip pažymi A. Anu-
šauskas, greta kelių dešimčių nepakaltinamais pripažintų žmogžudžių ir kitų krimina-
linių nusikaltėlių buvo laikoma ir keliolika disidentų, kuriems teismo sprendimu buvo 
skirtas priverstinis ,,gydymas“ psichiatrinėse ligoninėse, bei keliolika dešimčių „socialiai 
pavojingų asmenų“.414 

Administracinė priežiūra. Nuo 1966 m. liepos 26 d. Lietuvos teritorijoje veikė Nuos-
tatai dėl vidaus reikalų organų administracinės priežiūros asmenims, paleistiems iš lais-
vės atėmimo vietų. Šie nuostatai vėliau buvo pakeisti ir papildyti. Teistiesiems už sun-
kius nusikaltimus arba už du ar daugiau nusikaltimų galėjo būti skiriama administracinė 
priežiūra. Asmenims, kuriems buvo paskirta administracinė priežiūra, dažniausiai buvo 

draudžiama lankyti tam tikras vietas – restoranus, kavines, barus, ir išeiti iš namų tam 
tikru laiku, dažniausiai nuo 22 iki 6 val. Taip pat numatyta tų asmenų registracija vidaus 
reikalų įstaigose nustatytu laiku. Apribojimai riboja žmogaus laisvę, o tai yra bausmė. Už 
apribojimų nesilaikymą, tai yra už administracinės priežiūros taisyklių pažeidimus, buvo 
numatyta baudžiamoji atsakomybė, tai yra laisvės atėmimas iki dvejų metų.415

Lietuvos BK 2121 straipsnyje nurodoma: „Piktybinis pažeidimas taisyklių, numatytų 
Nuostatuose dėl vidaus reikalų organų administracinės priežiūros asmenims, paleistiems 
iš laisvės atėmimo vietų, siekiant išvengti priežiūros, jeigu tai padaryta asmens, kuriam 
vienerių metų laikotarpyje du kartus buvo pritaikytos administracinės nuobaudos už to-
kius pat pažeidimus – baudžiamas laisvės atėmimu nuo 6 mėnesių iki dvejų metų arba 
pataisos darbais tam pačiam laikui.“416

Administracinė priežiūra buvo skiriama tiems asmenims, kurie, pataisos darbų įstai-
gos viršininko nuomone, pavojingi visuomenei. Be pataisos įstaigos vadovo, skirti admi-
nistracinę priežiūrą turėjo teisę vidaus reikalų skyriaus viršininkas pagal gyvenamąją vietą. 
Asmuo už savo nusikaltimą jau buvo atlikęs bausmę, jam priteistą teismo, tad ar jam rei-
kėjo skirti dar ir administracinę priežiūrą, o VRS pareigūnams užkrauti dar vieną naštą?

Ar asmuo vien tik dėlto, kad yra pavojingas visuomenei, gali būti baudžiamas? Tokį 
klausimą kėlė J. Jasiulevičius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Jo nuo-
mone, administracinė priežiūra turėtų būti skiriama tik pagal gyvenamąją vietą ir tik tada, 
jeigu asmuo sistemingai pažeidinėja viešąją tvarką. Administracinė priežiūra neturėtų ri-
boti laisvės ir ją  turėtų skirti tik teismas.417   

VRM atstovo A. Medelio nuomone, be pagrindinės bausmės, įstatymas turėtų reci-
dyvistams taikyti ir papildomą bausmę – teisių apribojimą, ir tai būtų recidyvisto paren-
gimas gyvenimui laisvėje. Jis taip pat siūlė: „Teisėjas, skirdamas administracinę nuobaudą 
asmeniui, anksčiau teistam ir teismo pripažintam recidyvistu, po paleidimo dvejų metų 
laikotarpiu įvykdžiusiam teisėtvarkos pažeidimą, sprendžia klausimą dėl šio asmens teisių 
apribojimo. Be to, teisėjas, skirdamas administracinę nuobaudą pavojingam recidyvistui, 
kuris, išėjęs iš kalėjimo, 3 metų laikotarpiu įvykdė teisėtvarkos pažeidimą, papildomai 
sprendžia klausimą, kuris, be anksčiau minėto apribojimo, draudžia šiam asmeniui lanky-
tis tam tikrose vietose.“418  

Apylinkių inspektoriai taip pat buvo atsakingi už recidyvinį nusikalstamumą. 1988 
metais administracinė priežiūra buvo nustatyta 61 iš įkalinimo vietos grįžusiam asmeniui. 
Administracinė priežiūra nustatyta VRS iniciatyva 10 asmenų, administracinė priežiūra 
skirta 32 asmenims, baudžiamoji atsakomybė už administracinės priežiūros taisyklių pa-
žeidimą taikyta 15 asmenų, kartu su baudžiamąja atsakomybe už nusikaltimus 11 asmenų 
taikyta baudžiamoji atsakomybė ir už administracinės priežiūros taisyklių pažeidimą, 5 
asmenys, esantys administracinėje priežiūroje, padarė naujų nusikaltimų, teismo nubausti 
87 asmenys, recidyvinį nusikalstamumą, tai yra naujų nusikaltimų, neišnykus teistumui, 
padarė 73 asmenys.419 
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Kova su girtavimu. Michailas Gorbačiovas inicijavo ir kovą su girtavimu, todėl Šiaulių 
m. VRS teko vykdyti SSKP nutarimą „Dėl priemonių kovai su girtavimu stiprinti, naminės 
degtinės varymui išgyvendinti“.420 Tai buvo eilinė partijos paskelbta kampanija. Tačiau mi-
licijai tai buvo papildomi rūpesčiai, nes kas 10 dienų reikėjo pranešinėti, ką kokia tarnyba 
Šiaulių m. VRS nuveikė kovoje su alkoholizmu. Buvo sudaromi grandioziniai planai. Vie-
nas iš tokių – 1987 m. rugpjūčio 31 d. parengtas ir patvirtintas Šiaulių m. VRS kovos su 
girtavimu ir alkoholizmu, naminės degtinės gaminimu 1987–1988 metais perspektyvinis 
planas. 1987 m. lapkričio 11 d. buvo sudarytas naujas kovos su girtavimu ir alkoholizmu, 
naminės degtinės gaminimu, spekuliacija Šiaulių mieste priemonių planas. Sudarytos dar-
bo grupės. Atsakingas paskirtas apylinkės inspektorių ir viešosios tvarkos apsaugos punktų 
darbo organizavimo vyriausiasis inspektorius milicijos kapitonas A. Augas.421   

Alkoholio parduodama buvo žymiai mažiau, tačiau kas norėjo pasigerti, svaigalų 
rasdavo, todėl ir blaivyklos darbuotojams darbo netrūko. Net padaugėjus nuteistųjų už 
naminės degtinės varymą, naujų kovos su girtuokliavimu priemonių efektyvumas buvo 
trumpalaikis. 

Per 1987 metus VRS budėtojų dalies pareigūnai buvo 4350 kartų kviesti į namus 
dėl butuose keliamo triukšmo, muštynių. Tai sudarė vidutiniškai 12 iškvietimų per parą. 
1988 metais per parą vidutiniškai buvo 8,3 iškvietimo. VRS darbuotojai per 1987 metus 
gavo 2745 gyventojų pareiškimus (nesusijusius su nusikaltimais – aut. pastaba), iš jų 1891 
pareiškimas buvo apie nesantaiką šeimoje ar su artimais kaimynais. Tai sudarė 68,5 proc. 
bendro pareiškimų skaičiaus. 1986 metais gauta 2816 pareiškimų, iš jų dėl buitinių ne-
sutarimų 1852, arba 65,7 proc. Pakartotinai pareiškimus rašė 42 asmenys. Neretai surin-
kus medžiagą (o tam reikėjo laiko – aut. pastaba), pareiškėjas rašydavo kitą pareiškimą ir 
prašydavo kaltininko atžvilgiu nepriimti jokių priemonių, nes jie susitaikė. Vėl susipykus 
buvo rašomi pakartotiniai pareiškimai ir dėl to atsirasdavo naujų pareiškimų ir iškvietimų 
į namus. VRS darbuotojams‚ 1987 metais išnagrinėjus 1891 pareiškimą, pasitvirtino tik 
50,3 proc.‚ o 1986 metais – 54,7 proc. skundų. 

1988 metais VRS įskaitoje buvo 422 namų triukšmadariai. Į įskaitą buvo įrašomi tik siste-
mingai triukšmaujantieji. 1987 metais dėl girtavimo iškeltos 49 baudžiamosios bylos už bui-
tyje įvykdytus nusikaltimus (nusikaltimus padarė girti – aut. pastaba). Buitiniai nusikaltimai 
sudarė 9,2 proc. bendro kriminalinių nusikaltimų skaičiaus, o 1986 metais buvo iškeltos 47 
baudžiamosios bylos, sudariusios 8,3 proc. bendro kriminalinių nusikaltimų skaičiaus.  

Kriminalinių nusikaltimų, įvykdytų buityje, skaičiai: 1987 metais padaryti 6 nužudy-
mai, 1986 metais – 3; padaryta sunkių kūno sužalojimų 1987 ir 1986 metais atitinkamai  
11 ir 5; apysunkių kūno sužalojimų – atitinkamai 7 ir 2; sunkių ir apysunkių kūno suža-
lojimų – atitinkamai 6 ir 6; tyčinių sunkių kūno sužalojimų – atitinkamai 10 ir 3; išžagi-
nimų atitinkamai – 0 ir 2; nužudymų viršijant savigyną – atitinkamai 0 ir 2; asmeninių 
vagysčių – atitinkamai 5 ir 7; chuliganizmo atvejų – atitinkamai 3 ir 7; kitų buitinių nu-
sikaltimų – atitinkamai 1 ir 10; iš viso 1987 metais – 49, 1986 metais – 47 nusikaltimai.

Apribojus alkoholinių gėrimų pardavi-
mą, labai paplito naminės degtinės gamy-
ba. Anksčiau šia veikla vertėsi pensininkai, 
o alkoholio pardavimo apribojimo laiko-
tarpiu šis verslas tapo populiarus ir tarp dir-
bančių, jaunų žmonių. 1986 metais buvo 
iškelta 30 baudžiamųjų bylų už naminės 
degtinės gaminimą, o 1987 metais – 42 by-
los. Už alkoholinių gėrimų pardavinėjimą 
1987 metais pradėta 14 baudžiamųjų bylų. 
Už naminės degtinės gaminimą, perparda-
vinėjimą ir įsigijimą 1987 metais adminis-
tracine tvarka buvo nubausti 233 asmenys. 
1987 metais iš butų į medicininę blaivyklą 
pristatyti 305 asmenys, o tai sudaro 9,7 
proc. bendro į blaivyklą pristatytų asmenų 
skaičiaus (iš viso pristatyta 3117 asmenų – 
aut. pastaba). 1986 metais iš butų pristatyti 
237 asmenys, o tai sudaro 5,7 proc. bendro  
į blaivyklą pristatytų asmenų skaičiaus (iš viso pristatyta 4182 asmenų – aut. pastaba). 
Pakartotinai per metus iš butų pristatyti 7 asmenys. Pagal išsiųstus 187 pranešimus į ga-
myklas asmenys buvo svarstyti kovos su girtavimo komisijų, jiems pareikšti papeikimai‚ 
neišmokėtos premijos, perkeltos atostogos žiemos laikui. 34 asmenims paskirtos pinigi-
nės baudos ir apribotos profsąjungos lengvatos. 7 asmenys nusiųsti gydytis į Narkologijos 
skyrių. Tačiau ne visos gamyklos reagavo į VRS informaciją apie namų triukšmadarius‚ 
pabuvojusius medicininėje blaivykloje. 1987 metais vidutiniškai per parą į medicininę 
blaivyklą iš gyvenamųjų patalpų paguldyta 0,8 asmens, o 1988 metais per parą – 1,4 as-
mens. 1987 metais į darbo ir gydymo profilaktoriumus išsiųsta gydytis 140 girtaujančių 
ir keliančių triukšmą namuose asmenų. 

Visuomeninių tvarkos apsaugos punktų visuomeninė taryba 1987 metais posėdžiuo-
se apsvarstė 164 namų triukšmadarius. Per 1987 metus už triukšmą namuose oficialiai 
įspėta 360 asmenų. Medžiaga apie 112 namų triukšmadarių išsiųsta į jų darboviečių drau-
giškuosius teismus, 66 asmenys nubausti administracine tvarka. 1987 metais administra-
cinė priežiūra nustatyta 14 asmenų.

Per 1987 metus buvo išaiškinti 26 girtavę nepilnamečiai. 1987 metais nedarnių šei-
mų, kur vienas iš tėvų girtauja ir neskiria reikiamo dėmesio vaikų auklėjimui, buvo 16. Iš 
viso įskaitoje 1988 metais buvo 23 lindynės,  už lindynių laikymą surašyti 5 protokolai.422  

Administracinės nuobaudos asmeniui už pasirodymą girtam viešojoje vietoje buvo 
skiriamos VRS patalpose. Tačiau Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas A. Vilbikas 

Šiaulių mieste buvo nustatyta alkoholinių gėrimų 
pardavimo tvarka
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sakė: „Ne kartą ir mes pamąstydavome:  kur kas didesnis būtų mūsų darbo poveikis, jei 
profilaktinis pokalbis, tarkime, vyktų ne pačioje blaivykloje, administracinę nuobaudą 
skirtume ne tarp keturių kabineto sienų, o viešai – žmonių susirinkime, kolektyvo aki-
vaizdoje.“323 Šiam milicijos darbuotojų sumanymui pritarė ir miesto įmonės, ypač tos, kur 
dar buvo nemažai girtuoklių. Viena iš tokių – Odos gamykla. Ten prieš rytinę pamainą 
pilnutėlėje salėje ir vyko susirinkimas, kuriame miesto VRS viršininko pavaduotojas A. 
Vilbikas viešai nagrinėjo administracines bylas ir už viešosios tvarkos pažeidimus pini-
ginėmis baudomis nubaudė keletą blaivyklos lankytojų. VRS sumanymas viešai svarstyti 
patekusius į blaivyklą asmenis tikrai buvo skatintinas.  

Buvo teikiamos Šiaulių m. VRS atskaitos apie partijos ir Vyriausybės nutarimų dėl ko-
vos su girtavimu ir alkoholizmu, naminės degtinės gaminimo išgyvendinimo eigą mieste. 
Ataskaitos priedas buvo rašomas ir rusų kalba.324 Kovoti su girtavimu turėjo visos VRS 
tarnybos, taip pat ir Kriminalinės paieškos poskyris, kuris taip pat rašydavo ataskaitas apie 
kovą su girtavimu ir alkoholizmu, naminės degtinės gaminimu.325  

1988 metais medicininėje blaivykloje pabuvojo 3150 asmenų. Tai mažiausias skaičius 
per paskutinius 5 metus, neskaitant 1987 metų, kai už girtavimą viešosiose vietose nu-
bausta 2750 asmenų, išvežta gydytis nuo alkoholizmo 100 asmenų, už naminės degtinės 
gaminimą, laikymą, pardavinėjimą bausti 94 šiauliečiai. Medicininėje blaivykloje 1988 
metais išieškota 90,1 proc. lėšų už išblaivinimą, 70 proc. baudų – už gėrimą viešosiose 
vietose ir pasirodymą girto viešojoje vietoje, 78,5 proc. – už naminės degtinės gamybą, 
69,1 proc. – už naminės degtinės įsigijimą.326  

Girtuokliai terorizuodavo savo šeimas, pažeidinėdavo viešąją tvarką, darydavo nusi-
kaltimus ir negaudavo reikiamo atkirčio. Nemažėjo paauglių girtavimas: 1988 metais į 
VRS pristatyta 800 girtų nepilnamečių.  

Nepilnamečių reikalų inspekcija praktiškai jokių efektyvių priemonių nepilnamečius 
įdarbinti ir priversti mokytis neturėjo. 6 nedirbantys nepilnamečiai padarė nusikaltimus, 
jie buvo daug kartų svarstyti Nepilnamečių reikalų komisijos posėdžiuose. Iki 1989 metų 
Šiaulių pedagoginio instituto studentų statybiniai būriai priimdavo vadinamųjų sunkiai 
auklėjamų nepilnamečių būrį. Suprantama, tokie asmenys nebuvo paklusnūs, kartais 
kildavo įvairiausių konfliktų, sunkumų, todėl nestebina tai, kad 1989 metais institutas 
priimti nepilnamečius atsisakė. Šiaulių mieste tuo metu tapo ypač aktuali nusikaltusių 
nepilnamečių įdarbinimo problema, nes niekas nenorėjo jų priimti dirbti dėl to, kad jie 
buvo Šiaulių m. VRS įskaitoje. 427 

Jaunuolių palydos į SSRS karinę tarnybą ir sutikimai sugrįžus iš jos tapo ir šauktinių, 
ir juos lydinčių asmenų masiniu girtavimu viešojoje vietoje. Šiaulių miesto tarybos 1989 
m. vasario 15 d. (devynioliktojo šaukimo) 8-ojoje sesijoje buvo svarstomi klausimai dėl 
viešosios tvarkos palaikymo išlydint jaunuolius į tarybinę kariuomenę, tačiau pagrindinis 
krūvis teko miesto VRS.428   

Girtavimas darė ir daro didžiulę žalą šeimai, visuomenės rimčiai bei tvarkai. Keltas 

uždavinys išgyvendinti girtuoklystę ir alkoholizmą. Iš gatvių, parkų ir kitų viešųjų vie-
tų buvo surenkami girti žmonės. Į medicinos išblaivinimo įstaigas uždaryta daugiausia 
neblaivių asmenų per visą tarybų valdžios laikotarpį Lietuvoje. Šis darbas teko milici-
jai. Viešosiose vietose ir gatvėse tapo ramiau, įmonėse sustiprėjo darbo drausmė. Tačiau 
girtuokliavimas persikėlė į butus, o vėliau prisitaikė ir palaipsniui grįžo į ankstesnį lygį. 
Tuo laikotarpiu buvo populiarūs anekdotai apie alkoholio vartojimą. Vienas iš jų: „Kaip 
iššifruoti rusų kalbos trumpinį KPSS?“ – „Kommunisty pjut soveršenno sekretno“ (liet. 
komunistai geria visiškai slaptai – aut. pastaba).   

Kiekvienas, geriantis alkoholinius gėrimus viešosiose vietose ar jose pasirodęs girtas, 
galėjo būti nubaustas 20–30 Rb administracine nuobauda, o gaminęs naminę degtinę – 
pataisos darbais iki dvejų metų.429  

1988 metais Šiaulių miesto liaudies teisme iš 336 baudžiamųjų bylų, tai yra iš tokio 
skaičiaus nuteistųjų, 144 asmenys, tai yra daugiau kaip 40 proc., nusikaltimus padarė bū-
dami girti. Iš jų 109 buvo nedirbantys, 140 – anksčiau teisti, 59 – jauni asmenys. Taip pat 
padaugėjo asmeninio turto vagysčių, nusikaltimų prieš asmenis, 4 proc. išaugo chuliga-
nizmo atvejų.

Šiaulių miesto liaudies teismo pirmininkas V. Birbilas pasakė: „Jeigu būtų blaivi naci-
ja, tauta, galima būtų uždaryti apie 50 proc. visų kalėjimų!“430

1988 metais į blaivyklą buvo pristatyta 3150, 1985 metais – 5208, 1987 metais – 
3117 asmenų. Iš jų 386 asmenys pateko pakartotinai. Kas šeštas asmuo niekur nedirbo. 
93 asmenys blaivykloje pabuvojo po tris kartus, 61 asmuo perduotas Liaudies teismui, 
100 asmenų išvežta gydytis. 202 nepilnamečiai nubausti už girtavimą. 1988 metais ava-
rijas padarė 62 neblaivūs vairuotojai. 99 gaisrai kilo dėl girtų asmenų kaltės. 1988 metais 
padaugėjo girtų asmenų, atvežtų iš butų, – jų buvo 304 (1987 metais – 280).

Šiaulių m. VRS blaivyklos viršininkas kapitonas B. Pabrėža informavo, kad girtų 
daugiausia Lieporių prekybos centre, nerami vieta yra „Lielupė“, „karšti“ taškai – „Rasa“, 
„Jaunystė“. „Rasoje“ nėra administratoriaus, nėra kontrolės, todėl ten nesusitvarkoma.431  

Kaina už nakvynę medicininėje blaivykloje 1989 metų rugpjūčio mėnesį buvo gana 
solidi – 30 Rb.432  

Piktnaudžiaujantis alkoholiu asmuo buvo siunčiamas gydytis į GDP. Tam reikėjo pa-
reiškimo dėl siuntimo į GDP (šeimos narių, artimųjų – aut. pastaba); jeigu nebuvo pa-
reiškimo – visuomeninės organizacijos rekomendacijos (darbo kolektyvo, VTAP, kovos 
su girtavimu komisijos, moterų tarybos ir kitų – aut. pastaba); charakteristikos iš darbo-
vietės, o jeigu nedirba – iš buvusios paskutinės darbovietės, pagal gyvenamąją vietą, tai 
yra butų ūkio tarnybos, gatvių komiteto, VTAP ir t. t.; pažymos apie teistumą iš informa-
cinio centro ir VRS kartotekos; kaimynų, artimųjų, bendradarbių paaiškinimų, liaudies 
draugovininkų tikrinimo aktų; siunčiamojo į GDP pasiaiškinimų; pažymos iš Narkolo-
gijos dispanserio, ar stovi įskaitoje, kokia diagnozė, ar lankosi narkologijos kabinete (kada 
buvo kviestas, ar atvyko – aut. pastaba); asmens paso, karinio bilieto, darbo knygelės; 
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visos kompromituojančiosios medžiagos, tai yra įspėjimų, svarstymų, pranešimų ir t. t.; 
apylinkės inspektoriaus raportų; medicininės blaivyklos išvadų; specialiosios medicininės 
komisijos apžiūros aktų ir išvadų, ar pagal sveikatos būklę gali būti taikomas priverstinis 
gydymas. Be to, reikėjo įrodyti sistemą – nesilankymo, nesigydymo: trys siuntimai ir iš-
vadoje tai išvardijama.433  

Blaivybės sąjūdis. Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio iniciatyvinė grupė 
1988 metų gruodžio 15 d. organizavo konferenciją vyskupo Motiejaus Valančiaus paskelb-
tos blaivybės 130 metų sukakčiai paminėti ir kreipėsi į tautą ir visus Lietuvos gyventojus 
laišku: „Kreipiamės į Jus visus, kviesdami pakilti į žygį už blaivią Tėvynę. Mums gresia pavo-
jus, nes esame priėję bedugnę: per pastaruosius dešimtmečius svaigalų vartojimas Lietuvoje 
padidėjo 5 kartus – yra per 60 000 registruotų alkoholikų. Didėja girtaujančių palaidumas 
ir nusikalstamumas. Kas trečią nusikaltimą ir kas penktą autoavariją padaro neblaivūs žmo-
nės. Skverbiasi į mūsų gyvenimą narkomanija ir toksikomanija. Vidutinė girtuoklių gyveni-
mo trukmė Respublikoje – vos 45,8, o narkomanų – 35 metai. Didėja mirtingumas, daugėja 
išsigimimų, savižudybių ir tragiškų nelaimių. Gausėja debilų ir idiotų. 

Liaukimės gėrę! Vardan savo vaikų ir anūkų, savo žmonų, savo šeimų, savo tautinio 
Atgimimo, savo brangios Tėvynės, jos ateities. Patys įrodykime ir kitiems padėkime įro-
dyti, kad   Lietuva gali būti blaivi. 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio nariai 
ir rėmėjai! Steikite ir organizuokite Motie-
jaus Valančiaus blaivybės judėjimo rėmimo 
grupes įmonėse ir įstaigose, ūkiuose, mo-
kyklose, bendrabučiuose, kūrybinėse ir vi-
suomeninėse organizacijose, tarp studentų, 
tegul Jūsų žodį išgirsta visas jaunimas.

Brangūs tautiečiai ir visi Lietuvos žmo-
nės! Skelbiame 1989-uosius Lietuvos blai-
vybės metais.“434   

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivy-
bės sąjūdis 1989 m. gegužės 22 d. Vilniaus 
centre organizavo piketą su plakatais: „Al-
koholizmas Lietuvoje – okupacijos pase-
kmė‘, „Gersi, save ir tautą pražudysi“, „Tik 
blaivi tauta sukurs dvasines ir materialines 
vertybes“, „Prekybininkai, neskandinkite 
Lietuvos“.435  

Lietuvos blaivybės draugija, įsikūrusi 
1989 metų sausio mėnesį, taip pat paskel-
bė į visuomenę kreipimąsi, kuriame pritarė 

Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio iškeltoms idėjoms ir pakvietė visus Lietuvos gy-
ventojus 1989 metais laikytis blaivybės idėjų.436   

1989 m. lapkričio 25 d. Šiauliuose įvyko pirmoji blaivybės šventė, surengta Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio iniciatyvinės grupės. Po šventės dalyviai susi-
rinko į Šiaulių inžinierių namus, kur įvyko Blaivybės sąjūdžio steigiamoji konferencija. 
Joje išrinkta Šiaulių miesto blaivybės sąjūdžio taryba, kurios pirmininku tapo gydytojas 
Albertas Griganavičius. Konferencijos dalyviai pasirašė kreipimąsi į LSSR Aukščiausiąją 
Tarybą. Kreipimesi buvo reikalaujama sumažinti alkoholio gamybą ir padidinti baudas už 
naminės degtinės gaminimą.437  

1990 metų sausio pradžioje Šiauliuose įvyko Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės 
sąjūdžio steigiamoji Šiaulių miesto konferencija, kuri priėmė tokį kreipimąsi: „Kasmet 
vėl didėjantis alkoholio vartojimas, žalodamas tautą, ardydamas šeimas, užnuodydamas 
jaunosios ir būsimų kartų gyvenimą, yra vienas iš pagrindinių tautos atgimimo ir kovos 
už nepriklausomybę stabdžių, todėl manome, kad kiekvieno žmogaus šventa pareiga 
pačiam laikytis blaivybės ir vesti į doros ir 
blaivybės kelią kitus. Todėl kviečiami visi 
geros valios žmonės, valdžios ir visuomeni-
nių judėjimų atstovai: vienytis po Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio 
vėliava, kviesti visus žmones atsisakyti svai-
galų, sudaryti visuotinio nepakantumo 
atmosferą girtaujantiems, bet jų neatstumti 
ir laikyti juos ligoniais, galinčiais pasveikti, 
visomis priemonėmis propaguoti blaivaus 
gyvenimo teikiamus  privalumus. Realiai ir 
efektyviai kovoti su naminės gamintojais, 
svaigalų perpardavinėtojais, išleisti atitin-
kamus veiksmingus įstatymus. Dalį paja-
mų už svaigalus skirti kovai su girtavimu ir 
žmonių dvasinei kultūrai ugdyti.“438

1990 m. vasario 16 d. buvo renkami pa-
rašai Blaivybės sąjūdžiui paremti.  

1989 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniuje įvy-
ko Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivy-
bės sąjūdžio atkuriamasis suvažiavimas. 

Vidaus reikalų ministras M. Misiuko-
nis pastebėjo tendenciją, apie kurią sakė: 
„Po Motiejaus Valančiaus draugijos kreipi-
mosi ar kokio nors renginio padaugėja blai-

Blaivybės sąjūdžio vėliava. Aut. R. Struoga

Blaivybės sąjūdžio eisena. Aut. A. Griganavičius

Pasirašo jaunasis šiaulietis. Aut. A. Griganavičius

Šiaulių delegacija. Iš kairės: Albertas 
Griganavičius, Teodoras Tamošiūnas, Prosperas 
Bubnys, Nijolė Vežikauskienė, Kazimieras 
Alminas, Petras Ivoškus, Vincas Filipavičius.  Iš A. 
Griganavičiaus asmeninio archyvo
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vyklos klientų. Milicijos darbuotojai tvirtina, kad gatvėse dabar dainuojamos beveik vien 
lietuviškos dainos, bet melodija traukiama girtų balsais. Matyt, pertvarka tik įsibėgėja.“439  

Profilaktikos tarnyba. Po M. Gorbačiovo perestroikos pradžios ėmė galvas kelti ir nu-
sikaltėliai. Vis didėjo vagystės, apiplėšimo, užpuolimo, išžaginimo pavojus. Todėl reikėjo 
atsižvelgti į kitų šalių nusikaltimų prevencinę praktiką ir pasekti jų pavyzdžiu. Didžiojoje 
Britanijoje buvo vykdoma akcija „Kaimynas stebi“, kai kiekvienas tos vietovės gyventojas, 
pamatęs įtartinai besielgiantį ar nusikaltimą darantį asmenį, nedelsdamas pranešdavo po-
licijai telefonu. Taip kaimynas stebėdavo savo kaimyno namą, butą, automobilį ir padė-
davo policijai sulaikyti nusikaltėlį. 

Mes, deja, gyvename susvetimėjusioje visuomenėje, nepažįstame savo laiptinės kai-
mynų ir su jais nesisveikiname, mes geriau nusisukame ir apsimetame nieko nematę, nes 
bijome, kad gali tekti liudyti ir taip gaišti laiką, o gal dėlto net nesaugiai jaustis. Tokia 
situacija sudarė šiltnamio sąlygas nusikaltėliams, todėl nusikaltimų ir teisės pažeidimų 
prevencija Lietuvoje tuo metu buvo labai žemo lygio.440  

Šiaulių miesto karo ir darbo veteranų taryba 1989 m. balandžio 27 d. atsiuntė Šiau-
lių m. VRS 1989 m. balandžio 17–23 d. laikraščio „Veteran“ 16 (68) numerį, kuriame 
rašoma apie Didžiojoje Britanijoje vykdomą akciją – kaimyno namo stebėjimą. Šiaulių 
m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas užrašė tokią rezoliuciją: „Pavaduotojui A. Vilbikui – 
kažką panašaus reikia organizuoti mieste.“441  

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis, 1989 metų balandžio mėnesį kalbėdamas 
apie prevenciją, pastebėjo, kad „yra profilaktinių, buitinių santykių reguliavimo organi-
zacijų – tai ne tik liaudies draugovės, draugiškieji teismai, bet ir profilaktikos tarybos, 
komisijos prieš girtavimą, administracinės komisijos, įvairiausios komisijos šeimai remti 
ir pan.“442 Tačiau papūtus permainų vėjams nuo visko, kas susiję su socializmu, buvo atsi-
sakoma, o jų vietoje nieko nauja nebuvo sukuriama.  

Susilpnėjo profilaktinis darbas su asmenimis, linkusiais vykdyti nusikaltimus, nes jis 
buvo paliktas milicijai, o ypač buvo svarbu visos visuomenės bendros pastangos. Vakarų 
pasaulio šalys seniai ėjo tuo keliu. 

1989 metais buvo įkurta LSSR VRM Profilaktikos tarnyba, kuriai priklausė apylinkių 
inspektoriai, ir jiems buvo keliami nauji uždaviniai. Vidaus reikalų ministro 1989 m. lie-
pos 5 d. įsakymu Nr. 84TE milicijos papulkininkis Liutauras Vasiliauskas buvo paskirtas 
LSSR VRM kolegijos Profilaktikos tarnybos valdybos viršininku. 1989 m. rugpjūčio 29 
d. LSSR VRM kolegijos milicijos pulkininkas Česlovas Kazimieras Blažys paskirtas Pro-
filaktikos tarnybos valdybos viršininko pavaduotoju. Ankstesnėje LSSR VRM struktūro-
je savarankiškos Profilaktikos tarnybos nebuvo, ji buvo  Kriminalinės paieškos sudėtinė 
dalis. Profilaktikos darbo baras buvo visiškai apleistas, todėl sukūrus atskirą tarnybą buvo 
tikimasi šią veiklą suaktyvinti ir siekti, kad milicijos pareigūnai artimiau bendrautų su 
žmonėmis. Tačiau tai buvo tik eilinė kampanija, kurią vykdyti nurodyta iš Maskvos. To-
kiu būdu buvo suteikiami prioritetai ir aprūpinimas tik atitinkamoms tarnyboms, o kitos 

sritys buvo apleidžiamos. Eilinę kampaniją keisdavo kita ir ankstesni prioritetai būdavo 
pamirštami.443  

Sukurtai naujai Profilaktikos tarnybai buvo keliami ir nauji uždaviniai. Didžiausias 
šios tarnybos padalinys buvo apylinkių inspektoriai, kurie turėjo dirbti individualų pro-
filaktinį darbą su konkrečiais asmenimis ir taip sumažinti nusikalstamumą aptarnauja-
mojoje apylinkėje. Apylinkės inspektoriams tai buvo vienas iš daugelio darbų, kuriuos jie 
turėjo atlikti pagal ministerijos priimtus normatyvinius aktus.444  

Profilaktikos tarnybos valdybos viršininkas, kaip minėta, buvo Liutauras Vasiliaus-
kas, Organizacinio analitinio poskyrio viršininkas buvo Romualdas Algirdas Senovaitis, 
Individualios profilaktikos skyriaus viršininko pareigas ėjo Česlovas Blažys, Specialiųjų 
komendantūrų organizavimo ir teistų asmenų resocializacijos skyriaus viršininkas nebu-
vo paskirtas, jo pavaduotojo pareigas ėjo Jonas Jatkevičius, Nepilnamečių ir jaunimo tei-
sėtvarkos pažeidimų profilaktikos skyriaus viršininkė buvo Leonora Jūrienė.445

1989 metų spalio mėnesį vykusiame LSSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos posė-
dyje buvo pažymėta, kad teisės pažeidimų prevencijos veikloje žymiai sumažėjo visuo-
menės aktyvumas. Dauguma specializuotų formuočių ir institucijų dirbo pasyviai, o kai 
kurios visai nutraukė savo darbą.446  

1990 m. sausio 17 d. vykusiame Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime skyriaus virši-
ninko pavaduotojas S. Verkulis sakė, kad daug vilčių teikia Profilaktikos tarnybos sukūrimas.447

VRM Profilaktikos tarnybos pareigūnai  Profilaktikos tarnybos pareigūnų sąrašas vietose   
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1990 m. sausio 22 d. vykusiame Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime skyriaus 
viršininko pavaduotojas A. Vilbikas kalbėjo, kad nauja Profilaktikos poskyrio veikla duos 
naudos ir darbo rezultatai bus geresni negu pernai, kad reikalingi ir tiksliniai reidai, ku-
riuos poskyris organizuoja jau dabar. Tačiau pareigūnas pastebėjo, kad įstatymai nėra to-
buli. Patekti į butą, kuriame gaminama naminė degtinė, nėra lengva.448  

1990 m. vasario 19 d. vykusiame Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime skyriaus 
viršininko pavaduotojas A. Vilbikas pasiūlė skyriaus viršininko įsakymu blaivyklos profi-
laktinį kabinetą padaryti tiesiogiai pavaldų Profilaktikos tarnybai ir galutinai sukomplek-
tuoti. Skyriaus viršininko R. Vaitekūno nuomone, profilaktika vienose rankose gal būtų 
ir tikslinga, tačiau jis pasiūlė struktūros nekeisti.449   

Liaudies draugovininkai. LKP Šiaulių miesto komiteto sekretorius A. Šedžius per iš-
plėstinį Savanoriškųjų liaudies draugovių štabo posėdį 1989 metų gegužės mėnesį kalbė-
jo, kad prieš 30 metų liaudies draugovės buvo sukurtos darbo žmonių iniciatyva. SSKP 

CK ir SSRS Ministrų Taryba 1959 m. kovo 2 d. priėmė nutarimą 
„Dėl darbo žmonių dalyvavimo palaikant šalyje viešąją tvarką“. 
Šis nutarimas įteisino liaudies draugoves. LKP CK ir LSSR Mi-
nistrų Taryba 1974 m. birželio 19 d. patvirtino Savanoriškųjų 
viešosios tvarkos palaikymo liaudies draugovių nuostatus. 1989 
metais Šiaulių mieste veikė 106 draugovės, vienijančios apie 4000 
narių. Gerai dirbo Bandomosios eksperimentinės mechaninės 
gamyklos, Lietuvos aklųjų draugijos Gamybinio mokymo kombi-
nato, Teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos, Elektros 
tinklų liaudies draugovės. 

Tačiau mieste nusikalstamumo kreivė kilo aukštyn. A. Še-
džius sakė: „Gyvename atgimimu, emocijomis, kalbame apie di-
džius dvasinius dalykus, bet, deja, net tokia visuotinio pilietinio 
pakilimo atmosfera nesustabdo nusikaltėlių. Atvirkščiai, jie ban-
do išnaudoti (ir išnaudoja) ją saviems tikslams.“450  

Išplėstiniame Savanoriškųjų liaudies draugovių štabo posėdyje 
taip pat kalbėjo Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas, Šiau-
lių m. VAI Specializuotosios liaudies draugovės vadas B. Turkus, 
„Rūtos“ konditerijos pramonės gamybinio susivienijimo direkto-
rius A. Buitkus, Elektros tinklų draugovės vadas R. Gricius, Ga-
mybinės dujofikacijos valdybos liaudies draugovės vadas A. Juška. 
Kalbėtojai pastebėjo, kad entuziazmo jau per maža, kad žmogus 
savo laisvalaikiu vakarais išeitų budėti į gatves, todėl draugovėms 
reikia reformos, nes jos nemato savo darbo prasmės. Kalbėta, kad 
reikia organizuoti specializuotus draugovės būrius kartu su milici-
jos darbuotojais. Šiaulių miesto savanoriškųjų liaudies draugovių 

štabo viršininkas tuo metu buvo M. Radionovas, Šiaulių miesto LDT vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas. Pagal seną tradiciją kai kurie liaudies draugovių nariai buvo ap-
dovanoti LKP Šiaulių miesto komiteto ir LDT vykdomojo komiteto, Šiaulių miesto sava-
noriškųjų liaudies draugovių štabo ir Šiaulių m. VRS garbės raštais.451  

Partiniai organai ir vykdomieji komitetai stengėsi pasitelkti į pagalbą liaudies draugo-
vininkus. Didžioji dalis draugovininkų būdavo siunčiami palaikyti viešąją tvarką. Už tai 
jiems būdavo skiriami paskatinimai: pirmenybė aprūpinant gyvenamuoju plotu, lengva-
tiniai kelialapiai į sanatorijas ir poilsio namus, papildomos mokamos atostogos ir kitos 
lengvatos.452   

1989 metų spalio mėnesį vykusiame LSSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos posė-
dyje buvo kalbama apie populiarumą praradusią liaudies draugovių veiklą, svarstyta, kaip 
atgaivinti jas nauju pagrindu. Didžioji dalis specializuotų formuočių ir institucijų dirbo 
pasyviai, o kai kurios visai nutraukė savo darbą.453 Vidaus reikalų ministro pavaduotojas 
V. Zabarauskas „Komjaunimo tiesos“ korespondentui sakė: „Lig šiol buvusios liaudies 
draugovės sistema atgyveno. Tačiau be visuomenės paramos mes neapsieisime. Mąstome, 
ieškome naujų formų.“454  

Nuo 1987 metų Lietuvoje ėmė mažėti liaudies draugovių ir draugovininkų, jie atsisa-
kydavo iki tol jų atliekamų funkcijų. 1988 metų pabaigoje Lietuvoje draugovių skaičius 
sumažėjo nuo 4 201 iki 3 745 draugovių455 (o kiek draugovininkų buvo popierinių? – aut. 
pastaba). Iš specializuotų liaudies draugovių, kurios buvo aktyvesnės, nes galėjo gauti iš tų 
tarnybų savotiškų lengvatų, buvo draugovės, susijusios su VAI, KSNG, nepilnamečių reika-
lų ir nežinybine apsauga. Ne kiekvienas draugovininkas norėjo eiti patruliuoti į gatvę kartu 
su milicijos darbuotoju ir taip aukoti savo laisvą laiką, o kuris eidavo, tai eidavo nenoriai.  

Visi sutiko, kad tokia liaudies draugovė 
gyvuoti negali. Vieniems draugovininkams 
nepatiko raudoni raiščiai, kitiems pavadi-
nimas, o tretiems jų dalyvavimas represi-
jose, susikompromitavimo grėsmė, nes jie 
turėjo religinių švenčių metu drausti žmo-
nėms eiti į šventas vietas, prisidengiant ki-
lusiomis gyvulių ligų „epidemijomis“ (ka-
butės autoriaus).456 Kaip prisimena buvęs 
Šiaulių m. VRS Viešosios tvarkos apsaugos 
tarnybos viršininkas A. Krištopaitis, draugovininkai ir saugumiečiai griovė Kryžių kalną 
– krovė kryžius į sunkvežimius ir vežė į kariškiams priklausiusią saugyklą Joniškio link. 
Medinius kryžius degino, o metalinius užkasė.457  

Be liaudies draugovių, buvo daug profilaktinių, buitinių santykių reguliavimo vi-
suomeninių organizacijų: draugiškieji teismai, profilaktikos tarybos, komisijos prieš 
girtavimą, administracinės komisijos, įvairiausios komisijos šeimai remti ir pan. Tačiau 

Draugovininko ženklai 

LSSR draugovininko 
žymūno ženklas 

VAI draugovininko talonas
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prasidėjus permainoms šios organizacijos palaipsniui atsisakė savo veiklos.  Kai jos pagal 
tuo metu galiojusius įstatymus iš liaudies teismų gaudavo medžiagos, dar pasvarstydavo 
už nusikalstamas veikas jiems perduotus asmenis ar iš Šiaulių m. VRS už nusižengimus 
perduotiems asmenims pagal kompetenciją taikydavo visuomeninio poveikio priemones, 
tačiau pačios visuomeninės organizacijos nerodė jokios iniciatyvos.458  

Palaipsniui liaudies draugovininkai iš gatvių ėmė dingti, jų vietą mitinguose užėmė 
„žaliaraiščiai“. Vidaus reikalų ministro pavaduotojo V. Zabarausko nuomone, nereikėtų 
nustebti, jeigu greitai viešąją tvarką padės užtikrinti ir rokeriai.459  

VRM Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkas A. Vilkas 1990 metų gegužės 
mėnesį sakė, kad jie kartu su visuomenine iniciatyvine grupe rengia naują įstatymą dėl 
liaudies draugovininkų dalyvavimo sustiprinant viešosios tvarkos apsaugą.460 Laikas paro-
dė, kad socialistinės sistemos liaudies draugovininkai iš mūsų gyvenimo išnyko.

Kova su socialistinės nuosavybės grobstymu ir spekuliacija (KSNG). 
Oficialiaisiais Statistikos departamento skaičiavimais, Lietuvoje 1985 metais neapskaito-
ma ekonomika sudarė net 23,4 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.461  

Tuo pačiu metu buvo pertvarkoma KSNG tarnyba. Apkarpius valdymo išlaidas, beveik 
penktadaliu buvo sumažintas KSNG darbuotojų skaičius, nors darbo krūvis didėjo.462  

Aštuntojo dešimtmečio viduryje buvo uždaryti daiktų turgūs, todėl plėtėsi spekuliaci-
ja (SSRS tai buvo nusikalstama veika – aut. pastaba). Iš Lenkijos į Lietuvą privatūs asme-
nys gabendavo drabužius, batus, audeklus, iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos – lengvuo-
sius automobilius, juvelyrinius dirbinius, iš Rusijos, Gruzijos, Uzbekijos ir Azerbaidžano 
– juvelyrinius dirbinius. Iš Lietuvos buvo išvežami parduoti perukai, skarelės, skėčiai, 
televizoriai, elektros prekės, galanterija, atvežta iš užsienio, namudinės gamybos kaili-
niai, megztiniai, palaidinės, kilimai. Iš Lietuvos į Lenkiją buvo vežama elektros prekės, 
televizoriai, auksas (nelegaliai – aut. pastaba), SSRS dešimties nominalo rubliai (legaliai 
galima buvo išvežti tik tris kupiūras po dešimt rublių – aut. pastaba). Buvo draudžiama 
verstis mezgimu, siuvimu. Tik pasikeitus SSRS įstatymams, mezgimas ir siuvimas nustojo 
būti draudžiamu namudiniu verslu ir už jį jau nebebuvo baudžiama. Tačiau ir vėliau buvo 
draudžiama laikyti lapes, audines ir kitus kailinius žvėrelius, verstis azartiniais lošimais iš 
pinigų ir t. t.463  

Kovojant su nedarbinėmis pajamomis ir vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1986 
m. liepos  21 d. įsakymo Nr. 0118 reikalavimais, Šiaulių m. VRS buvo užvesta asmenų, 
gyvenančių ne pagal darbo pajamas, kartoteka. Buvo išaiškinta 520 asmenų, turinčių au-
tomobilius „Volga“, ir 9 asmenys, turintys užsienietiškų markių automobilius. Šie asmenys 
buvo įrašyti į operatyvinę įskaitą.464  

Vykdydamas SSKP XXVII ir LKP XIX suvažiavimo nutarimus (taip tarybiniais lai-
kais privalėjo prasidėti visi raštai, planai, ataskaitos ir pasisakymai – aut. pastaba), SSRS 
vidaus reikalų ministro 1986 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 0193 ir LSSR vidaus reikalų mi-

nistro 1986 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. 0118, Šiaulių m. VRS atliko darbą stiprindami 
kovą su ne darbo pajamomis ir teikė ataskaitas LSSR VRM, partijos ir vykdomiesiems ko-
mitetams. Už išaiškintus valstybinio turto grobimus, asmeninio turto vagystes, plėšimus, 
atvirąsias vagystes, sukčiavimą, spekuliaciją, naminės degtinės laikymą siekiant parduoti 
iki 1986 m. rugpjūčio 22 d. į liaudies teismą buvo išsiųstos 93 baudžiamosios bylos, pagal 
kurias baudžiamojon atsakomybėn patraukti 123 asmenys, kurie gavo 74 912 Rb ne dar-
bo pajamų. Iš jų iki teismo išieškota 33 258 Rb. Siekiant užtikrinti turto konfiskavimą, 
turtas, kurio vertė siekė 86 230 Rb, buvo areštuotas. Pagal spekuliacijos baudžiamąsias 
bylas paimtos 4358 Rb vertės prekės pateiktos realizuoti valstybės naudai. Iš naujo išna-
grinėjus sustabdytas baudžiamąsias bylas, išaiškinta 20 asmenų, kurie gyveno iš ne darbo 
pajamų, 4 asmenys išaiškinti išnagrinėjus nutrauktas baudžiamąsias bylas. Atliekant pa-
rengtinį tardymą, išaiškinta 13 nukentėjusiųjų, kuriems nusikaltimais padaryta žala aiš-
kiai viršijo jų gaunamas realiąsias pajamas (ar verta buvo pranešti apie tai, kad nukentėjai 
nuo nusikalstamos veikos? – aut. pastaba).   

Stiprinant kovą su ne darbo pajamomis, buvo bendradarbiaujama su KSNG dar-
buotojais iš Latvijos TSR, Leningrado, Baltarusijos, Ukrainos ir Kazachijos respublikų. 
Nuolatos buvo keičiamasi operatyvine informacija apie asmenis, spekuliuojančius pramo-
ninėmis prekėmis, kartu organizuojamos operatyvinės priemonės, pavyzdžiui, sulaikyta 
Šiaulių gyventoja A. B., kuri nuolatos Šiauliuose supirkdavo namų gamybos marškinius, 
sukneles ir jas realizuodavo Kazachijos TSR Pavlodaro ir kituose miestuose. Šiauliuose 
buvo sulaikytas A. K., kuris supirkdavo vogtą metalinę furnitūrą iš Leningrado gyventojų 
ir ją realizuodavo Šiaulių namudininkams.  

Tikrinant pramoninių prekių supirkimo ir pardavimo vietas, nuo 1986 m. liepos 1 
d. iki 1986 m. rugpjūčio 22 d. už smulkią spekuliaciją surašyta 19, už prekiavimą ne tam 
skirtose vietose – 39, už smulkią spekuliaciją alkoholiniais gėrimais – 11 administracinių 
teisės pažeidimų protokolų. Išaiškinti 6 asmenys, besiverčiantys uždraustu verslu, iš jų pa-
imtas 41 megztukas, 141 numegzta detalė, 17 dirbtinės odos striukių, 3 siuvimo mašinos, 
3 mezgimo mašinos. Už neteisėtą naftos produktų įsigijimą ir pardavimą nubausta 19 
asmenų, patikrintos 5 valstybinių įstaigų degalinės, iš kurių paimti naftos produktų pa-
vyzdžiai jų kokybei nustatyti.  Už savavališką valstybinio transporto panaudojimą asme-
niniams tikslams automobilio KAMAZ-5511 vairuotojas A. K., dirbantis LSSR grūdų 
produktų ministerijos gamybinėje montavimo valdyboje, perduotas svarstyti darbovietei. 
Už neteisėtą statybinių medžiagų įsigijimą baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 1 as-
muo. Patrauktas administracinėn atsakomybėn 81 asmuo už pragyvenimą iš ne darbo 
pajamų nuomojant gyvenamąjį plotą. Kovojant su ne darbo pajamomis, 1986 metais 
įmonių kontroliniuose punktuose už smulkų valstybinio turto grobstymą sulaikyti 497 
asmenys, kurie kėsinosi pagrobti produkcijos daugiau kaip už 5 000 Rb. Įmonių terito-
rijose 48 kartus rasta paslėptos produkcijos, kurios suma sudarė daugiau kaip 1 500 Rb. 
Nuo 1986 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 22 d. buvo išaiškinta 100 smulkių grobstymo faktų: 
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Mėsos kombinate – 47, Pieno kombinate – 22, kituose maisto pramonės objektuose – 15, 
lengvosios pramonės objektuose – 11. Rasta paslėptos produkcijos 8 kartus, visi atve-
jai buvo Mėsos kombinate. Pagrobtos produkcijos suma sudarė 876 Rb, o radinių suma 
– 174 Rb. Siekiant išaiškinti materialinių vertybių grobstymo faktus, kiekvieną savaitę 
buvo organizuojami reidai į Pieno kombinatą, konditerijos susivienijimą „Rūta“, alaus 
kombinatą „Gubernija“, Duonos–makaronų kombinatą, trikotažo fabriką „Verpstas“ ir 
kitas įmones. Reidų metu užkirstas kelias 10 vagysčių.

Daugiausia visuomeninio turto vagysčių 1987 metais buvo tokiose stambiose įmo-
nėse kaip „Vairo“ dviračių ir variklių gamykla, „Verpsto“ trikotažo fabrikas, Mėsos kom-
binatas.465  

Vykdant LSSR vidaus reikalų ministro įsakymą Nr. 0118-86, 1987 metais periodiškai 
buvo teikiama informacija apie priemonių vykdymą kovojant su spekuliacija, valstybinio 
turto grobimu.466

Kooperatinis judėjimas Lietuvoje prasidėjo 1987 metų pradžioje. Statistikos departa-
mento prie LR Vyriausybės duomenimis, per trejus metus kooperatyvų skaičius Lietuvoje 
išaugo daugiau kaip keturis kartus ir 1991 m. sausio 1 d. jau buvo 4949 kooperatyvai.467  

1988 metais Šiaulių m. VRS Kovos su socialistinės nuosavybės grobstymu ir spekulia-
cija poskyryje dirbo 13 darbuotojų. 11 iš jų turėjo aukštąjį išsilavinimą – tai ekonomistai, 
inžinieriai radistai, inžinieriai statybininkai, teisininkai. Pagal specialybę jiems buvo pri-
skirta aptarnauti liaudies ūkio šakas.  

   Įmonės ėmė dirbti ūkiskaitos būdu, tačiau jose buvo daug neūkiškumo, bloga 
materialinių vertybių apskaita ir apsauga, daug technologijos pažeidimų, todėl atsirado 
materialinių vertybių perteklius, kurį ir buvo stengiamasi pagrobti. Problema buvo ir su 
revizijomis, nes jų nebuvo kam atlikti, o juk tai vienas iš svarbiausių įrodymų ūkinėse 
bylose.  KSNG poskyrio viršininko milicijos majoro A. Songailos išsakė savo nuomonę: 
„Priimtas netobulas sąjunginis įstatymas apie individualią darbinę veiklą. Jis leidžia vi-
siems asmenims, nežiūrint, ar moka dirbti pasirinktą darbą, įsigyti patentą, gauti žaliavų 
bet kur ir be jokių pateisinamų dokumentų. Tai labai apsunkina mūsų darbą.“468   

Vykstant visuomenės atsinaujinimo procesui, buvo naivu tikėtis, kad kovos su nusi-
kalstamumu reikalai pagerės patys savaime, todėl buvo reikalingi nauji baudžiamieji įsta-
tymai.   Įstatymo leidėjai buvo  įpareigoti priimti įstatymus, atitinkančius laikmetį, kad 
neliktų baltų dėmių ir nusikalstamos struktūros negalėtų naudotis fraze: „Leistina viskas, 
ko nedraudžia įstatymas.“469   

Dėl valstybinio turto grobimo 1988 metais į Šiaulių miesto liaudies teismą perduo-
tas 71 kaltinamasis, pagrobęs valstybinio turto, kurio vertė sudarė 21 220 Rb. Iki teismo 
surasta ir grąžinta valstybei 15 533 Rb vertės pagrobtojo turto (73,2 proc. viso išaiškinto 
pagrobtojo turto – aut. pastaba). Siekiant užtikrinti žalos atlyginimą, kaltinamųjų turtas, 
kurio vertė sudarė 43 245 Rb, areštuotas.

Nemaža žala valstybei buvo padaroma smulkiais valstybinio turto grobimais, kai pa-

grobto turto vertė būdavo ne didesnė kaip 50 Rb. Už šiuos administracinius nusižengi-
mus 1988 metais buvo sulaikyti 637 asmenys, 1987 metais – 626 asmenys. Daugiausia 
smulkių grobimų 1988 metais buvo Mėsos kombinate – 272, fabrike „Verstas“ – 63, fa-
brike „Rūta“ – 62, Duonos–makaronų kombinate – 42, gamykloje „Vairas“ – 34 atvejai.

Deficitas – viena iš aktualiausių to laikotarpio temų. Apie jį kalbėjo ekonomistai, žur-
nalistai, prekybininkai, vidaus reikalų organų darbuotojai, tačiau kalbos ir liko tik kal-
bomis, deficitas išliko. Ir kiekvienas tą problemą sprendė savaip: kas pirko spekuliacine 
kaina, kas gaudavo iš pažįstamų prekybininkų, o kai kas vogdavo... cukraus talonus.470  

1989 m. kovo 15 d. vidaus reikalų ministras S. Lisauskas pasirašė vidaus reikalų 
organų viršininkams skirtus du slaptuosius nurodymus  Nr. 4s ir Nr. 8s, kuriuose buvo 
nurodyta, kad SSRS VRM atkreipė dėmesį į nepatenkinamą kovos su nusikalstamumu 
ekonomikos sferoje būklę, o labiausiai tai netenkino Klaipėdos miesto VRV‚ Šiaulių ir 
Panevėžio miestų VRS, Kapsuko, Palangos, Prienų, Radviliškio, Šiaulių rajonų ir kitų 
VRS, nes jų vadovai nusišalino nuo tiesioginio vadovavimo KSNG padaliniams, o kitos 
tarnybos taip pat neskyrė tam reikiamo dėmesio. Be to, buvo nurodyta VRS viršinin-
kams įsakymais patvirtinti vadovus ir darbuotojus, asmeniškai atsakingus už visų pro-
blemų, susijusių su spekuliacija, komplekso sprendimą, atleisti juos nuo operatyvinio 
kitų liaudies ūkio šakų bei objektų aptarnavimo. Taip pat buvo nurodyta per mėnesį 
KSNG aparatų jėgomis organizuoti apylinkių inspektoriams ir Viešosios tvarkos ap-
saugos tarnybos asmeninei sudėčiai mokymus, per kuriuos pavesta praktiškai įsisavinti 
smulkiosios spekuliacijos, neteisėtos prekybos užkardymą, teisinį medžiagų įformini-
mą. Nurodyta sugriežtinti tarnybų vadovų atsakomybę už kovos su tokiais pažeidimais 
organizavimą ir rezultatus.771  

Vidaus reikalų ministro M. Misiukonio nuomone, 1989 metais suaktyvėjo KSNG 
darbuotojų veikla. Pradėta aktyviai aiškintis, kur slepiamos prekės. Labai paini situacija 
buvo su kooperatininkais. Jų veikla lyg ir įteisino spekuliaciją. Kooperatininkai atsistojo 
tarp gamintojo, prekybininko ir pirkėjo. Jų rankose atsidūrė stambios pinigų sumos, o 
kartu ir galimybės sukurti deficitą.472   

Vien tik per 1989 metų aštuonis mėnesius Šiaulių miesto LDT vykdomasis komitetas 
patvirtino 2820 leidimų miesto gyventojams, besiverčiantiems individualia darbine vei-
kla. Daugiausia asmenų vertėsi drabužių siuvimu – jiems išduoti 1298 leidimai, ir trikota-
žo dirbinių gamyba mezgimo mašinomis – jiems išduoti 925 leidimai.473  

Vidaus reikalų valdyboms, skyriams ir jų KSNG padaliniams visoje SSRS, taip pat ir 
Lietuvoje, buvo uždrausta kištis į SSKP palaimintą kooperatinį judėjimą. Tai buvo nuo-
lat vadovaujančių institucijų akcentuojama, o kartu buvo skatinamas totalinio pobūdžio 
ekonominis nusikalstamumas.474  

Kaip prisimena R. Vaitekūnas, M. Gorbačiovo laikais buvo apribota galimybė tikrinti 
kooperatyvus ir leista juos tik minimaliai trukdyti. Jiems buvo leidžiama plėstis, todėl jų 
tikrinimas buvo apribotas.
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1989 metais už spekuliaciją buvo iškelta 30 baudžiamųjų bylų. 12 baudžiamųjų bylų 
spekuliacijos objektas buvo maisto prekės. Spekuliacijai prekės buvo įsigyjamos parduo-
tuvėse, iš turistų, atvykusių iš užsienio. Už pirkėjų apgaudinėjimą buvo iškeltos 6 baudžia-
mosios bylos. 23 informaciniai pranešimai apie prekybos taisyklių pažeidimus pateikti 
Prekybos valdybai. 

Šiaulių m. VRS darbuotojas P. Kumža operatyviniame pasitarime 1990 m. sausio 
8 d. sakė, kad, siekiant išaiškinti stambesnius nusikaltimus prekybos sferoje, pirmiausia 
reikia profesionaliai pasirengti: „Daugiau reidų organizuosime pas „bobutes“ siekdami 
išaiškinti spekuliacijos alkoholiniais gėrimais atvejus.“475 Skyriaus viršininkas R. Vaitekū-
nas įpareigojo kiekvieną apylinkės inspektorių per 1990 metus surinkti medžiagą vienai 
baudžiamajai bylai dėl naminės degtinės gaminimo iškelti.476 

KSNG darbuotojas S. Čerkauskas pastebėjo, kad Šiaulių mieste vyksta didžiulė 
spekuliacija sklypais. Operatyviniame pasitarime, įvykusiame 1990 m. balandžio 2 d., 
KSNG vadovas A. Songaila kalbėjo, kad išaiškintų nusikaltimų mažėjimas 1990 metų 
pirmąjį ketvirtį yra 50 proc., o tam įtakos turėjo įstatymo pasikeitimai dėl spekuliacijos ir 
prekybos taisyklių pažeidimo.477  

Savaitraščiui „Sargyba“ vyriausiasis komisaras A. Songaila, prisimindamas darbą 
Šiaulių m. VRS tarybiniais laikais, sakė, kad jis pajuto daugybę keblumų dar dirbdamas 
tardytoju, o po to buvusiame KSNG, dabartiniame Ekonominių nusikaltimų tyrimo pos-
kyryje. Jau tais laikais veikė organizuotos nusikaltėlių grupės, tačiau nebuvo galimybės 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn žmogaus, einančio aukštesnes nei cecho viršininko 
pareigas. Jei būdavo „nusikasama“ iki įmonės direktoriaus pavaduotojo, prasidėdavo „ge-
sinimas“...478  

Tardymo struktūros pokyčiai. Jau 
1988–1989 metais tardytojo darbas tapo 
sudėtingesnis, nes 13 tardytojų per metus 
spręsdavo po 600–700 baudžiamųjų bylų. 
Vidutiniškai vienu metu tardytojas turėtų 
dirbti su 4–5 bylomis, o dirbdavo su dvi-
dešimt. Nuo 1988 metų balandžio tardy-
tojai tapo pavaldūs ne vidaus reikalų skyrių 
viršininkams, o tik LSSR VRM Tardymo 
valdybai. Iki 1989 metų vidurio tardymo 
reforma žengė dar vieną žingsnį. Tardymo 
aparatą buvo numatyta paversti savaran-
kiška struktūra, nepavaldžia VRM ir vieti-
niams vidaus reikalų organams.479 Taip pat 
buvo laukiama naujų baudžiamųjų įstaty-
mų. Kaip pabrėžė milicijos majorė L. Bal-

trūnaitė, Šiaulių tarprajoninio tardymo skyriaus viršininkė, vykstant visuomenės atsinau-
jinimo procesui, naivu tikėtis, kad kovos su nusikalstamumu reikalai pagerės savaime.480  

Nuo 1988 metų balandžio Šiaulių mieste buvo Tardymo skyrius, kuris sujungė Šiau-
lių miesto, Šiaulių ir Joniškio rajono tardytojus. Tai buvo tarprajoninis Tardymo skyrius, 
sukurtas kaip eksperimentas.

LSSR VRM kolegija 1989 m. kovo 4 d. nutarimu ,,Dėl tardymo pertvarkymo tiriant 
nusikaltimus“ nutarė nutraukti eksperimentą. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos‚ Šiaulių, Pa-
nevėžio, Alytaus, Kapsuko VRV ir VRS, Vilniaus ir Kauno rajonų VRS tardymo padali-
niams buvo skirta po vieną automobilį ir vairuotoją. Taip pat buvo sprendžiamas klausi-
mas dėl tardytojų padėjėjų etatų įsteigimo ne komplekto sąskaita.481  

Nuo 1989 metų balandį buvo grįžta prie Šiaulių miesto tardymo poskyrio, kurio vir-
šininkė buvo L. Baltrūnaitė. Tardymo poskyriui ji vadovavo nuo 1985 metų rugpjūčio. 
1990 metų birželio mėnesį Tardymo skyrius buvo reorganizuotas į Tardymo skyrių prie 
Šiaulių miesto policijos komisariato. 

L. Baltrūnaitė 1988–1990 metais buvo SSRS VRM visuomeninės tarybos narė, va-
žiuodavo į tarybos posėdžius Maskvoje, dalyvavo Baudžiamojo įstatymo projekto rengi-
mo komisijoje.482  

Milicijos poskyris. 1987 metais Milicijos poskyrio pietiniame rajone kūrimui pri-
tarė LSSR vidaus reikalų ministras S. Lisauskas. Iš pradžių poskyris nebuvo oficialiai 
įteisintas. Jis veikė Dainų g. 18 namo dviejuose butuose įsikūrusio Nežinybinės apsaugos 
skyriaus penkiuose kabinetuose. Poskyriui oficialiai įkurti reikėjo VRM pritarimo.483

Šiaulių miesto pietiniame rajone Milicijos poskyrio labai reikėjo, kad galima būtų ope-
ratyviau reaguoti į to rajono gyventojų iškvietimus, būtų mažiau prarandama brangaus 
laiko ir lėšų vykstant pagal iškvietimus, aiškinant nusikaltimus. Kai neįteisintas poskyris 
pietinėje miesto dalyje pradėjo dirbti, ten padėtis tapo stabilesnė. Iš pietinio rajono buvo 
gauta tik 26 proc. pareiškimų apie nusikaltimus, nors Lieporiuose, Dainiuose ir Gyta-
riuose gyveno apie 65 000 gyventojų, tai yra beveik pusė visų miesto gyventojų. Poskyrio 
įkūrimą teigiamai vertino ir Šiaulių miesto valdžia, neprieštaravo ir LSSR VRM, tokiai 
nuomonei pritarė ir komisija, kompleksiš-
kai patikrinusi Šiaulių m. VRS veiklą. 1989 
metais poskyris įgavo oficialųjį statusą. Šis 
klausimas buvo svarstomas  Šiaulių miesto-
tarybos 1989 m. vasario 15 d. (devyniolik-
tojo šaukimo) šaukimo aštuntojoje sesijoje. 
Poskyriui nuo pat jo neoficialaus įkūrimo 
vadovavo Jonas Kavaliauskas.484  

LSSR vidaus reikalų ministro pavaduo-
tojas papulkininkis V. Zabarauskas 1989 Iš kairės: J. Borisovas, R. Bugys, V. Dovidaitis Milicijos poskyris, įsikūręs Dainų g. 18  
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m. rugsėjo 28 d. pasirašė nurodymą485, kuriame, siekiant geresnio milicijos kontakto su 
gyventojais, buvo leista Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Mari-
jampolės vidaus reikalų organų vadovams išnagrinėti galimybę steigti teritorinius mili-
cijos postus vietose, reikalaujančiose padidinto teisėsaugos organų dėmesio ir esančiose 
atskirų gatvių, namų gyventojų matomumo zonoje.  

V. Skaburskas, buvęs Šiaulių m. VRS Milicijos poskyrio viršininkas,  pasakojo486, kad 1989 
metų liepos mėnesį jam viršininkas R. Vaitekūnas pasiūlė pakeisti poskyrio viršininką Joną 
Kavaliauską, kuris buvo paskirtas Šiaulių r. VRS viršininku. V. Skaburskas pradėjo dirbti nuo 
rugpjūčio. Įkurto Milicijos poskyrio tikslas buvo pagerinti kovą su nusikalstamumu Šiaulių 
miesto pietiniame rajone, todėl poskyryje buvo įkurta budėtojų dalis, Kriminalinės paieškos 
grupė, įsteigti apylinkės inspektorių etatai. Pareigūnai aptarnavo pietinį miesto rajoną ir Rėky-
vą. Poskyris veikė iki 1991 metų, kol buvo įsteigtos policijos nuovados. Poskyris buvo tiesiogiai 
pavaldus Šiaulių m. VRS ir vadinosi Milicijos poskyriu prie Šiaulių m. VRS.

Be viršininko etato, poskyriui priklausė sekretoriaus, 3 budėtojų, 3 jų padėjėjų, 5 krimi-
nalinės paieškos darbuotojų, 10 apylinkės inspektorių, 4 nepilnamečių reikalų inspektorių, 
1 profilaktikos inspektoriaus ir 1 vairuotojo etatai, iš viso 29 etatai. 

Šiaulių m. VRS Milicijos poskyris buvo likviduotas vidaus reikalų ministro 1990 m. gruo-
džio 21 d. įsakymu Nr. 328, kuris įsigaliojo nuo 1990 m. gruodžio 31 d.487   

Kriminalinė paieška. 1987 metais 
Lietuvoje nusikalstamumas išaugo pusan-
tro karto. 

Labai padaugėjo Lietuvoje automo-
bilių atsarginių dalių, tai yra stiklų, pa-
dangų, akumuliatorių, radijo technikos 
vagysčių. Apie pusei milijono automobi-
lių buvo gauta tik 3000 stiklų, 308 000 
padangų, 38 000 akumuliatorių, o reikėjo 
mažiausiai dešimt kartų daugiau. Šių de-
talių deficitas skatino nusikalstamumą, 
padidėjo nepilnamečių ir teistų asmenų 
padarytų nusikaltimų. Nemažai įmonių, 
organizacijų vadovų, piktnaudžiaudami 
tarnybine padėtimi, parduodavo žaliavas, 
įrenginius kooperatyvams ir asmenims, 
besiverčiantiems individualia veikla. Nu-
sikalstamumas sparčiai didėjo, o milicija 
nebuvo pasirengusi adekvačiai reaguoti į 
tokį nusikalstamumo augimą.488  

Pavyzdžiui, 1987 m. rugpjūčio 27 d. Šiauliuose buvo padarytas itin sunkus nusikalti-
mas. Apie 21 val. pensininkas S. G. ir jo žmona ėjo Sodo gatve į namus. Netoli namų du 
girti jaunuoliai jiems užtvėrė kelią ir pareikalavo cigaretės. S. G. paaiškino, kad nerūko ir 
cigarečių neturi. Vienas iš jų griebė S. G. už rankovės ir keletą kartų spyrė jam. S. G. ėmė 
spardyti ir antrasis užpuolikas. S. G. bandė bėgti, o užpuolikai jį vijosi ir spardė. Paskui 
nusikaltėliai sugrįžo prie jo žmonos, par-
trenkė ją ant grindinio ir spardė vis taiky-
dami į galvą. Atvažiavę greitosios pagalbos 
gydytojai konstatavo, kad V. G. yra mirusi. 
Nuo smūgių buvo sulaužyti nosies ir galvos 
kaulai, padarytas smegenų sumušimas, ant 
smegenų išsiliejęs kraujas. Nusikaltėliams 
nepavyko pasprukti, nes atsitiktinai pro šalį 
„Žiguliais“ važiavęs Šiaulių r. VRS darbuo-
tojas V. Tamošaitis su draugu nusikaltėlius 
pavijo ir sulaikė. Nusikaltėliai pasirodė esą 
šiauliečiai – šešiolikmetis S. K. ir septynio-
likmetis R. D. Šiaulių m. VRS Tardymo 
poskyrio vyresnioji tardytoja milicijos ma-
jorė V. Songailienė, tyrusi šią bylą, surinko 
nenuginčijamus įrodymus, kad nuo S. K. 
smūgių žuvo V. G. LSSR Aukščiausiojo 
Teismo teisminė baudžiamųjų bylų kolegi-
ja už nužudymą ir piktybinį chuliganizmą 
S. K. nubaudė 10 metų laisvės atėmimo, o 
R. D. už piktybinį chuliganizmą – 3 metais 
laisvės atėmimo.489

Daug nerimo buvo ir 1988 metais. Išau-
go nusikaltimų Lietuvoje, Šiaulių mieste, 
mažėjo jų išaiškinamumas. Nusikalstamu-
mo augimo priežastys buvo visuomenėje 
vykstantys procesai: ekonomikos nuosmu-
kis, šeimos prestižo smukimas, abejingu-
mas aplinkiniams, jų problemoms.490

Bendras nusikalstamumas 1988 metais 
išaugo visoje Lietuvoje 6,5 proc., didžiau-
sias augimas buvo Kaune – 46,6 proc., 
ketvirti pagal augimą buvo Šiauliai – 29,6 
proc. 1988 metais mieste iš viso užregistruo-

1982 m. lapkričio 29 d. tarnybos metu žuvusio 
bendradarbio Z. Meškausko laidotuvės. Kalba 
Šiaulių m. VRS viršininkas V. Narmontas

1985 m. spalio mėnesį netekus buvusio Šiaulių m. 
VRS viršininko pavaduotojo kriminalinei paieškai 
V. Kuzmino

Kriminalinės paieškos darbuotojai. Iš kairės 
į dešinę: L. Dubinskis, A. Sabaliauskas, S. 
Dovidovskij, D. Petrauskas, A. Tručinskas, R. 
Bug ys, A. Milašauskas, P. Mickūnas, V. Jeremėja, 
R. Masterovas, J. Kavaliauskas, V.  Jocius, G. 
Pliuskevičius,  A. Bukelis

LDT VK pirmininkas P. Morkūnas apdovanoja S. 
Dovidovskį, 1987 m. atskleidusį žmogžudystę

Išleidžiant P. Mickūną į pensiją, gėles įteikia R. 
Bugys ir L. Dubinskis  
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ta 919 nusikaltimų, tai 16,9 proc. daugiau negu 1987 metais, kai buvo įvykdyti 786 nusi-
kaltimai. Iš viso Lietuvos nusikaltimų skaičiaus Šiaulių miesto nusikaltimų skaičius sudarė 
4,3 proc. Per 1980–1988 metus daugiausia nusikaltimų buvo užregistruota 1983 ir 1985 
metais. Koeficientas 10 000 gyventojų siekė 63,4 nusikaltimo, o tai nežymiai viršijo Lie-
tuvos vidurkį. Per 1988 metus buvo užregistruoti 687 kriminaliniai nusikaltimai, tai yra 
29,6 proc. daugiau negu 1987 metais, kai buvo užregistruota 530 nusikaltimų. Bendras 
nusikaltimų Lietuvoje augimas sudarė 19,9 proc., 56,8 proc. kriminalinių nusikaltimų 
išaiškinta. Per 1988 metus mieste sumažėjo nužudymų, tyčinių sunkių kūno sužalojimų, 
išžaginimų, autotransporto vagysčių, chuliganizmo atvejų, nepilnamečių nusikaltimų.491  

Lietuvoje augo ir turtinių nusikaltimų skaičius. Didžiausias asmeninio turto vagysčių 
augimas buvo Panevėžyje, jis sudarė 77 proc. visų vagysčių, o Šiauliuose – 43,4 proc. Vie-
šosiose vietose padarytų nusikaltimų Lietuvoje taip pat padaugėjo 5,6 proc., o Šiauliuose 
nusikaltimai gatvėse išaugo 53,48 proc. Lietuvoje 28 proc. išaiškintų kriminalinių nusikal-
timų padarė anksčiau teisti asmenys. Šiauliuose tokių nusikaltimų išaugo 3,7 proc. Išaiš-
kintų kriminalinių nusikaltimų 25,3 proc. sudarė grupiniai nusikaltimai Vilniuje, ketvirti 
tarp miestų buvo Šiauliai, kur kriminaliniai nusikaltimai sudarė 29,7 proc. Kas penktas kri-
minalinis nusikaltimas buvo grupinis, o kas penktą padarė nepilnamečiai. M. Gorbačiovo 
persitvarkymo naudą pirmieji pamatė ir ja pasinaudojo nusikalstamo pasaulio atstovai, išėję 
iš pogrindžio, todėl tuo metu jų pajamos sudarė pasakiškas sumas. Ilgus metus gyvenome 
stagnacijos, iškreipto stabilumo būsenoje, todėl toks staigus nusikaltimų skaičiaus didėjimas 
kėlė rimtą nerimą ir Šiauliuose. Be to, buvo siekiama kuo didesnio nusikaltimų išaiškina-
mumo procento bet kokiais būdais: pareiškimų slėpimu, prirašinėjimais. Tokia savotiška 
procentomanija buvo paplitusi ne tik Lietuvoje, bet ir visoje SSRS.492 Nusikalstamumo sta-
tistika, nepaisant daugelio pažadų, nebuvo iki galo išslaptinta. 

Per 1988 metus mieste nužudymų sumažėjo nuo 8 iki 7, tyčinių sunkių kūno sužaloji-
mų – nuo 14 iki 9, išžaginimų – nuo 5 iki 3, eismo įvykių – nuo 26 iki 25, chuliganizmo 
atvejų – nuo 37 iki 35, nepilnamečių nusikaltimų – nuo 99 iki 92, girtų asmenų įvykdy-
tų nusikaltimų – nuo 145 iki 117. Pavojingų kriminalinių nusikaltimų augimas mieste 
sudarė 30  proc., tai yra padidėjo nuo 100 iki 130. Valstybinio turto grobimų padaugėjo 
1,5 proc., tai yra nuo 66 iki 67 nusikaltimų, asmeninio  turto vagysčių išaugo 42,2 proc., 
tai yra nuo 256 iki 364, atvirų asmeninio turto vagysčių išaugo 136,8 proc., tai yra nuo 
38 iki 90, asmeninio turto plėšimų padaugėjo 66,6 proc., tai yra nuo 9 iki 15, sukčiavimų 
skaičius išaugo 433,3 proc., tai yra nuo 6 iki 32, transporto priemonių vagysčių išaugo 26 
proc., tai yra nuo 23 iki 29, eismo įvykių su mirties atvejais padaugėjo 200 proc., tai yra 
nuo 1 iki 3. 1988 metais išaiškinta 56,18 proc. kriminalinių nusikaltimų, 1987 metais 
– 72,5 proc. Visi patys sunkiausi nusikaltimai, tai yra nužudymai, tyčiniai sunkūs kūno 
sužalojimai, išžaginimai, buvo išaiškinti. 1988 metais vienas labiausiai mieste paplitusių 
nusikaltimų buvo asmeninio turto vagystės, iš jų – vagystės iš butų. 90 proc. atvejų butai 
buvo apvogti iš anksto apgalvotai, suplanuotai, žinant apie juose esančias materialines 

vertybes. Nusikaltėlius tuo metu labiausiai domino individualia, kooperatine darbine 
veikla besiverčiančių asmenų butai. Butai, kuriuose įrengta apsauginė signalizacija, ap-
vogti nebuvo, nors tai padaryti kėsintasi. Antra vieta tarp asmeninio turto vagysčių teko 
vagystėms iš automobilių. Daugiausia buvo vagiami automobilių priekiniai stiklai. 1988 
metais mieste pavogti 205 priekiniai automobilių stiklai, 1987 metais –179. Išaiškintos 9 
nusikaltėlių grupės, apvogusios transporto priemones. 7 bylos perduotos į teismą.  

1988 metais nepilnamečiai įvykdė 92 nusikaltimus, 1987 metais – 106, tai yra ne-
pilnamečiai padarė 10 proc. visų mieste padarytų nusikaltimų. Dažniausiai nusikaltimus 
vykdė profesinių technikos mokyklų moksleiviai. 22,8 proc. nusikaltimų įvykdė našlai-
čiai, 46 proc. – nepilnų šeimų vaikai. 23 proc. nusikaltimų padarė psichiškai nesveiki ne-
pilnamečiai. 1988 metais į Šiaulių m. VRS pristatyta 200 girtų nepilnamečių. Kai kurie 
pateko net po 4–9 kartus. Jų gydymo problema nebuvo išspręsta.

1988 metais pagal baudžiamąsias bylas teismui perduota teisti 319 asmenų, 1987 metais 
– 364 asmenys. Dar 95 asmenys už mažiau pavojingus nusikaltimus perduoti perauklėti dar-
bo kolektyvams, kad šie taikytų visuomeninio poveikio priemones. 1987 metais tokių buvo 
68. Pagal įvykdytų nusikaltimų rūšis asmenys buvo perduoti liaudies teismui ir visuomenei: 
dėl valstybinio turto grobimų 1988 metais perduota teismui 46 asmenys, visuomenei – 19 
asmenų, 1987 metais perduota teismui 65 asmenys, visuomenei – 12 asmenų. Dėl valstybi-
nio turto grobimų, įvykdytų materialiai atsakingų asmenų, 1988 metais perduota teismui 
23 asmenys, visuomenei – 7 asmenys, 1987 metais perduota teismui 11 asmenų,  visuome-
nei – 2 asmenys. Dėl smulkių grobimų 1988 
metais perduota teismui 2 asmenys, visuo-
menei – 2 asmenys, 1987 metais perduota 
teismui 3 asmenys, visuomenei – 1 asmuo. 
Dėl asmeninio turto vagysčių 1988 metais 
perduota teismui 78 asmenys, visuomenei – 
8 asmenys, 1987 metais perduota teismui 78 
asmenys, visuomenei – 2 asmenys. Dėl spe-
kuliacijos 1988 metais perduota teismui 11 
asmenų, visuomenei – 15 asmenų, 1987 me-
tais perduota teismui 7 asmenys, visuomenei 
– 5 asmenys. Dėl Eismo taisyklių pažeidimo 
1988 metais perduota teismui 11 asmenų, 
visuomenei – 7 asmenys, 1987 metais per-
duota teismui 9 asmenys, visuomenei – 8 
asmenys. Dėl kitų nusikaltimų 1988 metais 
perduota teismui 31 asmuo, visuomenei – 
31 asmuo, 1987 metais perduota teismui 72 
asmenys, visuomenei – 26 asmenys.493     

Nepilnamečių reikalų inspekcijos darbuotojos. 
Iš kairės į dešinę: A. Baziulienė, V. Liugienė, J. 
Keserauskienė, J. Bieliauskienė, D. Tauragienė
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Nusikaltėliai Lietuvoje tapo vis brutalesni. Tai rodė ir jų daromi nusikaltimai. Nu-
sikaltėliai nesibaimindavo ginklu mesti iššūkį uniformuotiems milicijos pareigūnams. 
1988 m. vasario 16-osios naktį Druskininkų miesto centre bandant sulaikyti nusikaltėlių 
grupę ginkluoto susirėmimo metu buvo nušautas Druskininkų m. VRS darbuotojas  mi-
licijos leitenantas Viktoras Verbickis, sunkiai sužalotas su juo tą naktį budėjęs milicijos 
kapitonas Valdas Biekša. Kaliningradiečių nusikalstamos grupuotės nariai palaikė kon-
taktus su lietuviais ir vežė Ukrainoje bei Baltarusijoje pagrobtus daiktus, tarp jų ir avi-
kailius. Tą pačią naktį jie įvykdė sunkų kriminalinį nusikaltimą Baltarusijos teritorijoje. 
Nusikaltėliai iš įvykio vietos pabėgo. Vėliau du nusikaltėliai sulaikant buvo nukauti, kiti 
du buvo sulaikyti ir nuteisti.494  

Kriminalinių nusikaltimų skaičius augo dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių. 
Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas B. Lazutka sakė: „Viena iš jų ta, kad kaltinin-
kams plačiai taikomos bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, mažai taikoma turto 
konfiskacija. Asmenims, padariusiems ne vieną kriminalinį nusikaltimą, besislaps-
tantiems nuo tardymo, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, vengiantiems 
administracinės priežiūros, prokuratūros taikomas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, 
tačiau nemaža dalis iš jų parengtinio tardymo metu padaro naujų nusikaltimų ir galų 
gale areštuojami. Švaistomos valstybės lėšas, gaištamas laikas jų paieškai, papildo-
mam tardymui.“495  

1988 metais į labai sudėtingą politinę situaciją buvo patekę VRS darbuotojai. Be 
savo tradicinių užduočių, kasdien reikėjo spręsti netikėtai iškilusius klausimus, dažniau-
siai sprendimus teko priimti pasikliaujant patirtimi ir intuicija. 1988 metais išbandymus 
VRS kolektyvas išlaikė sėkmingai. Ekstremalios darbo sąlygos turėjo ir teigiamų pase-
kmių, jos išryškino dalykines ir moralines savybes. Absoliuti dauguma VRS darbuotojų 
nuoširdžiai vykdė savo pareigas, dalyvavo įvairiose masinėse priemonėse, aukodavo savo 
asmeninius interesus. Nebuvo nė vieno atsisakymo vykdyti vienokią ar kitokią užduotį 
bet kuriuo paros metu.

1989 metais susidarius sudėtingai politinei situacijai, nusikaltėliai nesnaudė. Lietu-
voje nusikalstamumo lygis, skaičiuojant 100 tūkst. gyventojų, buvęs stabilus skaičius,  
tai yra apie 600 nusikaltimų, o 1989 metais išaugo iki 900, Estijoje – iki 1350, o Latvi-
joje – iki 1102 nusikaltimų.496 Naudodamiesi situacija, nusikaltėliai organizavosi, vieni-
josi, bendravo su kitų respublikų ir kitų valstybių nusikaltėliais, o kai būdavo persekio-
jami, netrukdomai pabėgdavo į užsienį. Lietuvoje, taip pat ir Šiauliuose, ėmė formuotis 
nusikalstamos grupuotės, viena iš jų – „Šiaulių princai“. Labiausiai nusikalstamumas 
augo Lietuvos didžiuosiuose miestuose: Vilniuje ir Panevėžyje. Šiauliuose augimas su-
darė 53,2 proc.,  tai yra 1408 nusikaltimai, kai 1988 metais jų buvo 919. Didžiausią dalį 
nusikaltimų struktūroje sudarė turto vagystės: valstybinio turto vagystės, asmeninio 
turto vagystės, atvirosios asmeninio turto vagystės. Kriminalinių nusikaltimų skaičius 
išaugo iki 66,2 proc.,  tai yra 1142 nusikaltimai, kai 1988 metais buvo 687. Ekonomi-

niai nusikaltimai išaugo 29 proc.,  tai yra 1989 metais padarytas 151 nusikaltimas, kai 
1988 metais jų buvo 117.  

1989 metais išaiškintų nusikaltimų skaičius, palyginti su 1987 metais, sumažėjo 3 kar-
tus, tai yra 1989 metais buvo išaiškinta tik 35 proc. visų Lietuvoje įvykdytų nusikaltimų. 
Šiauliuose išaiškintų nusikaltimų sumažėjo nuo 72,56 proc. 1987 metais iki 41,9 proc., 
išaiškintų 1989 metais. 1989 metais Lietuvoje 2,8 karto padaugėjo neišaiškintų sunkių 
nusikaltimų, liko neišaiškinta 14 tyčinių nužudymų, 62 tyčiniai sunkūs kūno sužaloji-
mai, 15 išžaginimų, 79 plėšimai. Šiauliuose sunkūs nusikaltimai išaugo 11,5 proc.,  tai 
yra buvo padaryti 145 nusikaltimai, kai 1988 metais buvo įvykdyta 130 nusikaltimų, o 
išaiškinta 76,6 proc. Stiprinant kriminalinę paiešką, buvo mažinamas VAI Kelių patru-
linės tarnybos inspektorių etatų skaičius ir jie perduodami Kriminalinei tarnybai. 1989 
metais atsirado naujovių ir kriminalinės paieškos srityje, buvo kuriama bendra operaty-
vinė įskaita.497  

Dėl atsarginių dalių trūkumo didėjo automobilių stiklų, ratų, akumuliatorių 
vagysčių. Šių nusikaltimų būtų įvykdyta mažiau, jei žmonės būtų rūpestingesni, at-
sargesni. Šimtų vagysčių iš butų galima buvo išvengti atsisakius lengvabūdiškumo ir 
naivumo, nepaliekant butų raktų po kilimėliais, elektros skaitikliuose ir kitose vieto-
se. LSSR vidaus reikalų ministro prašymu šiauliečiai milicijos darbuotojai viename 
miesto mikrorajone apsimetė vagimis ir be didelio vargo rado primityviai paslėptus 
septynių butų raktus.498  

1990 m. sausio 8 d. įvykusiame operatyviniame pasitarime kriminalinės paieškos dar-
buotojas A. Šiginas informavo, kad 1989 metais buvo sulaikyti 62 asmenys, įvykdę 120 
vagysčių iš transporto priemonių. Dėl penkiolikos nepilnamečių įvykdytų vagysčių iš 
transporto priemonių medžiaga perduota Nepilnamečių reikalų komisijai.

Didžioji dalis žmonių, netekusių priekinių automobilių stiklų, juos taip pat nelegaliai 
pirkdavo iš prekiautojų vogtais automobilių priekiniais stiklais, nes prekyboje jų buvo 
labai nedidelis kiekis. Pasitaikydavo ir akibrokštų, kai paaiškėdavo, kad nelegaliai įsigytas 
automobilio priekinis stiklas yra pavogtas iš pirkėjo automobilio.

Per minėtą pasitarimą pietinio rajono Milicijos poskyrio viršininkas J. Kavaliauskas 
informavo, kad jie pasiekė užsibrėžtą tikslą ir pietiniame miesto rajone neliko nė vieno 
neišaiškinto pavogto automobilio priekinio stiklo. Tai buvo pasiekta aktyviai dirbant 
nenormuotą darbo dieną (tuo metu už viršvalandžių darbą nebuvo mokama ir nebuvo 
suteikiamos laisvos dienos  – aut. pastaba).499   

1990 m. sausio 22 d. įvykusiame operatyviniame pasitarime Kriminalinės paieškos 
poskyrio viršininkas A. Tručinskas informavo, kad toliau daugėja automobilių priekinių 
stiklų vagysčių mieste.500  

Lietuvoje nugriaudėjo pirmieji sprogdinimai. 1989 m. gegužės 20 d. Tauragės miesto 
centre automobilyje susprogdintas 32 metų verslininkas, gėlių prekeivis J. L. Jis žuvo, o 
kartu važiavęs jo tėvas buvo sunkiai sužeistas. Sprogstamasis užtaisas suveikė tada, kai tau-
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ragiškis paspaudė automobilio stabdį. Automobilio nuolaužos dėl stipraus smūgio lėkė 
net 20 metrų. Nusikaltimas neišaiškintas.501  

Didėjo nepilnamečių nusikalstamumas, daugėjo jų įvykdytų teisės pažeidimų skai-
čius, juos padarydavo vis jaunesni paaugliai. Žurnalo „Socialistinė teisė“ 1989 metų 
1-ajame numeryje psichologijos mokslų kandidatas G. Valickas straipsnyje apie sun-
kius paauglius rašė: „Pastaruoju metu vis labiau neramina nepilnamečių nusikalstamu-
mas, grėsmingai didėja teisės pažeidimai, plečiasi teisės pažeidėjų socialinė bazė, įsigali 
naujos asocialaus elgesio formos, pirmieji nusižengimai padaromi vis jaunesnių paau-
glių. Todėl reikia neatidėliojant ne tik sustabdyti šias nepageidautinas tendencijas, bet 
ir iš esmės sumažinti nepilnamečių nusikalstamumą. Tam visų pirma būtina nustatyti 
asocialaus elgesio priežastis ir jos formas, tik tuomet bus galima parengti efektyvias 
asocialaus elgesio priemones.“502  

SSRS VRM kriminalinės paieškos dar-
buotojai ir Šiaulių m. VRS darbuotojai ju-
biliejų proga buvo apdovanojami tai progai 
skirtais ženklais. 

LSSR vidaus reikalų ministras M. Mi-
siukonis 1989 metų balandžio mėnesį pa-
stebėjo:  „Visuomenėje formuojasi nebau-
džiamumo atmosfera, kuria ir naudojasi 
nusikaltėliai. Aišku, tai sunkina teisėsaugos 
organų darbą. Plėtojantis kooperatininkų 
judėjimui, individualiai žmonių veiklai, iš-

girdome apie iki šiol Respublikoje buvusius „egzotiškus“ nusikaltimus – reketą, šantažą.“503  
Reaguodamas į situaciją, 1989 m. spalio 27 d. Šiaulių miesto LDT vykdomasis komi-

tetas sudarė Laikinąjį kovos su nusikalstamumu komitetą, kurio nariais buvo paskirti V. 
Birbilas, miesto Liaudies teismo pirmininkas, B. Lazutka, Šiaulių m. VRS viršininko pa-
vaduotojas, P. Ridikas, KGB Šiaulių skyriaus viršininkas, R. Vaitekūnas, Šiaulių m. VRS 
viršininkas.504  

Lietuvoje 1989 metais įvykdyti 23 nusikaltimai naudojant šaunamąjį ginklą, ankstes-
niais metais tas skaičius buvo didesnis, o 1979 metais pasiektas nusikaltimų metu panau-
dotų šaunamųjų ginklų rekordas.505  

Lietuvoje buvo baudžiama už naminės degtinės varymą, bet nebuvo draudimo 
degtinę gaminti iš spirito. Žmonės ėmėsi veiklos, už kurią nebuvo numatyta bau-
džiamosios atsakomybės. Pasinaudodami įstatymo spraga, žmonės pelnėsi iš didelės 
alkoholinių gėrimų paklausos. Tokius asmenis galima bausti už spekuliaciją, tačiau 
tai įrodyti nebuvo lengva.506  

Tarybiniais laikais nusikaltimų išaiškindavo apie 98 proc., bet ir 1989 metais buvo 
Lietuvoje išaiškinta apie 76 proc. visų nusikaltimų, Šiauliuose išaiškinta 41,9 proc. nusi-

kaltimų. JAV  buvo išaiškinama 20,7 proc.‚ Italijoje – 25,4 proc. visų nusikaltimų.507  
1989 metais atlikus visuomenės nuomonės tyrimą, paaiškėjo, kad 53 proc. apklaus-

tųjų Lietuvoje nesijaučia saugūs. Kad pasikeistų padėtis, 71 proc. apklaustųjų manė, jog 
reikia gerinti milicijos techninį aprūpinimą, 53 proc. apklaustųjų nuomone, reikia kelti 
milicininkų atlyginimus, o 41 proc. norėjo ypatingų priemonių.508   

1990 m. vasario 19 d. įvykusiame operatyviniame pasitarime Šiaulių m. VRS Krimi-
nalinės paieškos poskyrio viršininkas A. Tručinskas konstatavo, kad nusikaltimų skaičius 
Šiauliuose didėja. Jo nuomone, augimas ateityje bus dar didesnis. Egzistuoja Stanaičių ir 
kitos organizuotos nusikalstamosios grupės ir jų vis daugėja. Šiaulių m. VRS viršininko 
R. Vaitekūno pastebėjimu, organizuotų nusikalstamųjų grupių daugėja, nes jos jaučia ne-
baudžiamumą.509   

Išslaptinta nusikalstamumo statistika. Lietu-
voje buvo mažai skelbiama nusikalstamumo statisti-
kos. Ji anksčiau buvo įslaptinta, 1988 metais dalis su-
vestinių apie nusikaltimus pradėta skelbti spaudoje. 
Pagalba milicijai buvo reikalinga, nes ne vieną sunkų 
nusikaltimą pavyko išaiškinti tada, kai per spaudą ar 
televiziją milicija kreipėsi į gyventojus, ir jie suteikė 
reikalingą informaciją. Tačiau visiško viešumo ir pa-
sitikėjimo tuo metu dar nebuvo.510  

1988 metais ir Šiauliuose pradėti skelbti statisti-
niai duomenys apie nusikalstamumo būklę mieste, 
nors anksčiau to nebuvo daroma.

1989 metais LSSR VRM ir vidaus reikalų sky-
riai bei valdybos tapo atviresni visuomenei. Buvo 
išslaptinta nusikalstamumo statistika, kuri tary-
biniais laikais kategoriškai drausta. LSSR vidaus 
reikalų ministras M. Misiukonis, kalbėdamas apie 
tikslingumą VRM Informacijos valdybai periodiš-
kai skelbti nusikaltimų statistikos suvestines spau-
doje, sakė, jog „jau nuspręsta, kad nuo balandžio mėnesio LSSR valstybinis statistikos 
komitetas periodiškai rengs nusikalstamumo, kitaip sakant – moralės statistikos suves-
tines, ir publikuos jas spaudoje“.511  

Šiaulių „mafija“. Paklaustas, ar Šiauliai turi savo specifiką, Šiaulių m. VRS viršinin-
ko pavaduotojas B. Lazutka pasakė: „Žinoma, turi. <...> Dabar Šiauliuose vis daugiau 
žmonių užsiima siuvimu, vadinamąja   individualia darbine veikla. Vieni siuva, kiti par-
davinėja, susidaro sąlygos reketui, sukčiavimui, vagystėms. <...> iš tikrųjų neįmanoma 
nustatyti, kokia gi yra Šiaulių kooperatininkų, namudininkų ir „laisvųjų komersantų“ 
apyvarta. Mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, jie superka žaliavą, gaminiai išvežami į RTFSR, 

SSRS VRM 
kriminalinei 
paieškai 60 metų

SSRS VRM kriminalinei 
paieškai 70 metų

Anksčiau net LKP Šiaulių miesto IX 
konferencijos, taip pat ir informacija apie 
VRS darbą, spaudoje buvo neskelbtina
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Užkaukazę, Vidurinę Aziją (taip buvo plaunami pinigai – aut. pastaba), iš kur į Šiaulius 
įvežamos astronominės pinigų sumos, neturinčios materialinio, prekinio padengimo. Bet 
ir tas prekių minimumas, kurį turime, vėl patenka į komersantų rankas: mat jie už savo 
pinigus gali leisti sau tai, ko negalime mes už „valdišką“ atlyginimą. Ir tai jau ne teisinė, o 
ekonominė problema. <...> Nežinau, ar galima dabar sakyti, kad turime tikrąja mafiją, bet 
kai pasirodys įstatymas dėl kooperacijos, mes ją būtinai išvysime“. 512  

Korespondentai Zurabas Džavachišivilis ir Valdas Valiukevičius, kurie savo akimis 
norėjo pamatyti 1989 metų Šiaulių nusikalstamo pasaulio „herojus“, „tuos, kurių vardai 
ir pravardės žinomos daugeliui šiauliečių, ,,nekarūnuotus miesto karalius“, su Šiaulių m. 
VRS Patrulinės postinės tarnybos padalinio vadu vyresniuoju leitenantu Vladu Janavičiu-
mi, viršila Stanislovu Praspaliausku ir jaunesniuoju seržantu Valdu Marašinsku išvažiavo 
patruliuoti miesto.   Po to pasivažinėjimo gimė šis straipsnis:

„Tą dieną budėjimas buvo ramus.
– Keista, – stebėjosi milicininkai. – Turbūt ne prieš gera tokia ramybė. Paprastai būna tiek 

iškvietimų, kad vos spėjame visur nuvykti. Bet mafiozus būtinai pamatysite: jų susitikimo vie-
tos pakeisti negalima – prie „Šiaulių“ viešbučio restorano. Tai pats karščiausias mūsų „taškas“.

Netrukus pasirodė tie, kurių laukėme. Prie restorano laiptų vienas po kito privažiavo 
dailūs ,,septintukai“ ir „devintukai“. Išlipusius iš automobilių sportiškos išvaizdos vaiki-
nus pristatinėjo Valdas (Marašinskas – aut. pastaba):

– Šitas – Amerikonas, šalia jo – Abba, Fiksas, Baranis... O štai ir pats Stalonė – vienas 
iš brolių Stanaičių.

Keli štrichai minėtų vyrų portretui. Dauguma jų teisti, kai kurie ne po vieną kartą. 
Beveik visi niekur nedirba arba įsidarbinę fiktyviai. Ne per seniausiai grįžęs iš kalėjimo 
Baranis, taip pat niekur nedirbdamas, neturėdamas nė trisdešimties metų, per palyginti 
trumpą laiką pasistatė vos ne pačiame miesto centre tokį dviejų aukštų mūrą. Teko pama-
tyti ir lieka tik spėlioti, kiek jis kainavo ir iš kur gauti tokie pinigai. Ne mažiau įdomi ir 
Amerikono asmenybė. Tai jau tikras kolekcionierius: milicijos darbuotojai papasakojo, 
kad suimdami jį darė kratą ir rado savotišką žurnaliuką, kuriame buvo įrašyta daugiau 
nei 300 merginų, Amerikono draugių. Viskas labai tvarkingai: vardas, pavardė, kur, kada, 
kaip ir kiek... Pedantiškumas tiesiog vokiškas, o ne amerikietiškas!

Dabar sunku pasakyti, kaip gimė idėja paimti interviu iš kurio nors mafiozo. Norėjosi, 
kad jie patys papasakotų apie save, savo gyvenimo būdą, užsiėmimus ir t. t. Po kelių minu-
čių žengėme į restorano vestibiulį. Prie baro sėdėjo atletai su gracijomis. Visi blaivūs, geria 
tik sultis arba nealkoholinius kokteilius, tačiau šis faktas nebestebino.

Nežinia, kaip jautėsi komisaras Katanis, eidamas pas advokatą Terazinį, bet korespon-
dentams buvo ne visai jauku, ir ne be pagrindo: milicininkai pasakojo, kaip važiavo suimti 
Stalonės ir rado jį įrengtoje garaže „naminėje“ sporto salėje. „Įdomu, kaip jūs būtumėt mane 
ėmę, jei aš pats nesutikčiau?“ – nusišypsojo Stalonė ir riktelėjęs taip smogė kumščiu į storą 
lentą, kad sudaužė ją į šipulius. Milicininkai tik pasikasė pakaušius. Bet vilko bijoti... 

Pasikalbėti su korespondentu R. sutiko iš karto. Tiesa, mes nežinome, kaip jis verti-
namas tarp „kolegų“, bet tiek Šiaulių VRS, tiek pačioje ministerijoje jį pažįsta neblogai. 
Ir štai mes kalbamės restorano administratoriaus kabinete. Pirmas netikėtai paklausė R.:

– Ar turi glaudes? 
– N-ne... – sumišo korespondentas.
– Gaila! Būtume nuvažiavę dabar į pirtį, ten papasakočiau viską, kas domina.
– Gavome iš Kauno „kampinių“ laišką, kuriame jie teigia, kad mafija yra tik Kaune...
– A-a, „kampo“ chebra! Ką gi, jie teisūs: yra Kauno mafija.
– Bet jie teigia ir tai, kad mafija „provincijoje“ juokinga.
– Tegu nepučia burbulo! Jei pradėtumėme aiškintis su silkėm rankose, dar nežinia, 

kas būtų!
– O kokie jūsų santykiai su Kaunu?
– Anksčiau dažnai aiškinomės – tai Palangoje, tai net į Maskvą nuvažiuodavome... O 

ką daryti, jeigu vieno restorano prostitučių dviem grupuotėms neužtekdavo. Bet tai – ro-
žinė vaikystė, malonūs prisiminimai. Dabar mes bendradarbiaujame.

– Ir kuo tas bendradarbiavimas pasireiškia?
– Kartais kauniečiai nenori „purvintis“ ir pasikviečia mus. Nuvažiuojame, padeda-

me... Paskui savo ruožtu pakviečiame juos į Šiaulius.
– Ne per seniausiai Kaune vyko stambios muštynės tarp skirtingų grupuočių.. O kaip 

pas jus?
– Šiauliai – ramus miestelis. (!!!) Pas mus yra „centras“ – du trys žmonės, „padėjėjai“ 

– dešimt penkiolika, ir smulkios žuvelės, jų gali būti apie 500 ar net daugiau. Bet viską 
valdo „centras“, dėl to gyvename ramiai. Nėra kuo dalytis: mes ir vagys, ir komersantai, ir 
t. t. Kaune panaši struktūra, bet jų bėdos, kad tokie „centrai“ yra keli, ir jie niekaip negali 
pasidalyti įtakos sferų.

– Bet pastaruoju metu jie suprato, kad persekiodami vieni kitus tik palengvina darbą 
milicijai ir pasirašė „taikos sutartį“.

– Žiūrėk, ir Kaune yra protingų vyrų! Taikos būtinai reikia, nes „darbo“ daug, visiems 
užteks.

– Kauno mafiozai negeria, intensyviai sportuoja. O jūs?
– Panašiai. Išgeriame retai, žinodami, kur, kada ir su kuo. Bet nepiktnaudžiaujame. O 

sportas reikalingas „darbui“, be jo neapsieisi. Juo labiau, kad ant pečių jo nešioti nereikia.
– Ar teisingai daro kauniečiai, rašydami tokius laiškus?
– Manau, kad teisingai. Mums reikia reklamos, ir kuo daugiau, tuo geriau!
– Vienas iš pagrindinių tikrosios, „klasikinės“ mafijos požymių – korupcija, priėjimas 

prie valdžios, teisėtvarkos organų. Nesitiki, kad jūs galėtumėt tuo pasigirti, tad ar galima 
vadinti jus mafija?

– Pasilikime kiekvienas prie savo nuomonės!
– O jūs nebijote taip atvirai kalbėti?
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– Ne. Mūsų santykiai su milicija geri: mes nedaužome langų, nesimušame gatvėse, 
mašinų nedeginame. O mūsų „darbą“ dar reikia įrodyti. Stanaičiams neseniai buvo iškel-
tos net septynios bylos, ir kas? Nieko neįrodė ir paleido!

Turbūt supratęs, kad ir taip pasakė labai daug, R. pašoko nuo kėdės ir, padėkojęs už 
įdomų pokalbį, išėjo.“513  

Milicija 1989 metais priešpriešinti organizuotam nusikalstamumui neturėjo ko.
Korespondentai rašė: „Nekalbėsime apie tokius dalykus, kaip nepatogi milicininkų 

uniforma, apgailėtina technika (pabandykite UAZ-u padėvėtomis padangomis ir limi-
tuotu benzinu pasivyti „septintukus“ arba „devintukus“ forsuotais varikliais),  – apie 
tai jau tiek kalbėta. Reikia jaunų žmonių: protingų, sąžiningų, dorų, norinčių dirbti šį 
sunkų, pavojingą darbą. O ką galime duoti jiems, kuo pavilioti? 150 rublių atlyginimu 
ir butu po 20 metų? Arba tik darbo romantika? B. Lazutka su sielvartu pasakojo, kad 
vis daugiau žmonių rašo pareiškimus, prašydami pervesti juos iš kriminalinės paieškos į 
apylinkių inspektorius, nes ten po trejų metų galima gauti žinybinį butą. Inspektoriaus 
vieta šiandien laikoma paskatinimu! O kaip suktis tardytojams, turintiems vienu metu 
apie 20 bylų, kurias kuo greičiau reikia užbaigti? Atsirašinėti, daryti skubotas išvadas? 
Yra ir kita medalio pusė. Tarp milicijos darbuotojų atsiranda žmonių, svajojančių iš 
savo profesijos praturtėti. Ne vienas pareigūnas skundėsi informacijos „nutekėjimu“. 
Daug būna atvejų, kai apie ruošiamą operaciją nusikaltėliai sužino anksčiau nei eiliniai 
milicininkai. Vadinasi, mafija pakankamai gerai informuota. O tai jau pavojinga. Vie-
ną, antrą, trečią valdininką ji jau supančiojo savo veiklos voratinklyje, vienas kitas jau 
apkaltintas dėl pagarsintos informacijos ir atleistas iš pareigų. Norisi būti optimistais ir 
tikėti, kad viršūnių ji dar nepasiekė.

Apie tai vėl prisiminėme Šiauliuose, kalbėdami su vienu aukštu milicijos karininku. 
Kai į kabinetą įeidavo jo jaunesnysis kolega, mūsų pašnekovas nutildavo ir lyg niekur nie-
ko įsistebeilydavo į televizorių. Pastebėjęs mūsų klausiamus žvilgsnius, jis paaiškino: „Per 
šitą draugą „nuteka“ informacija.“514 

Tuo metu vidutinis kriminalinės paieškos darbuotojo atlyginimas nesiekė ir 250 Rb. 
V. B., duodamas interviu laikraščiui „Nelabai įdomus mūsų momentas“ apie 1989 

metų vasaros įvykius, sakė: „Santykiai su kauniečiais ilgai brendo. Važiavom susitarti, nes 
kauniečiai neduodavo jiems praeiti, ypač tai buvo aktualu Palangoje. Jie Palangą norėjo 
paversti savo kiemu. Gražiai suvažiavo. Pagal Palangos automobilių inspekcijos duome-
nis, atvažiavo 48 mašinos. Ekipaže buvo po tris keturis žmones. Daugiausia po keturis 
žmones... Pasirodo, dar galima buvo žmones suburti. Kai Palangoje visi susirinko, net pa-
tys išsigandom, kiek mūsų daug. Prieš mums išvykstant į Palangą, buvo atvažiavusi Šiaulių 
milicija. Tačiau mes pasakėme, kad jie mūsų vis tiek neapgins. Palinkėjo sėkmės. Ir tarp 
mūsų važiavo vienas inspektorius. Tas mūsų vizitas padėjo. Dabar nebebijo žmonės va-
žiuoti į Palangą.

Į Palangą įvažiuojant autoinspektorius su lazda išmušė automobilio stiklą, buvo net 
pistoletą išsitraukęs. Galvojom nuvažiuoti pasikalbėti dėl stiklo. Bet kam, jeigu blogai 
išauklėti... Tai ir iš mūsų, manau, galėjo daug kas išsitraukti pistoletus... 

Prie Palangos tilto mus sutiko miesto vadovai. Klausė, dėl ko atvažiavome. Atsakė-
me: „Jeigu patys negalite padaryti tvarkos, tai mes ją padarysime... savo noru.“ Jie pasakė: 
„Mes bejėgiai.“

Kauniečių buvo pasirodžiusios kelios mašinos, tačiau greitai dingo.
Milicija savo vardą prarado. Paklauskit bet ko, tai jums pasakys. Visi susirinkę iš kai-

mų. Tokia susidarė situacija, kad milicija žiopla. Vagystės... Baisu butą palikti...“
V. B., paklaustas korespondento, ar yra žmonių grupė mūsų mieste, kuri papirko mili-

ciją, atsakė, kad Šiauliuose tikrai nėra. O dėl nepriklausomybės, laisvės, pasakė: „Nežinau, 
kas būtų prieš. Mes jauni žmonės, tai, žinoma, ir mums nesvetimi viso jaunimo reikalai.“515   

Interviu su V. B. reziumuodamas korespondentas rašė: „Dar neįpusėjus rugpjū-
čiui, Šiaulius sudrebino keturios baudžiamosios akcijos prieš milicijos darbuotojus. 
Kas tai  – mafijos puolimas, perspėjimas, naujų veiklos formų paieška... Rašydamas 
šias eilutes pagalvojau, ar milicija dabar tikrai pajėgi mus nors kiek apginti, jeigu ji 
pati savęs nebeapsaugo. Vienoje televizijos laidoje pasakyta, kad beteisis milicininkas 
– pavojingas milicininkas... Šiandien nebėra nė mažiausio noro kalbėti apie tą grupę 
jaunų žmonių, kurie, kai reikia, sugeba operatyviai susivienyti, derinti savo veiksmus 
(tuo jau turėjome progos įsitikinti): jie nuvažiavo į Palangą ir jeigu prireiks – vėl 
nuvažiuos... Šiandien būtina kalbėti apie mūsų miliciją, nes jai ir mums gyventi jau 
pavojinga.“516  

Buvęs Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas taip prisimena šį įvykį: „Tarp 
šiauliečių ir kauniečių sezono įkarštyje įvyko konfliktas kurorte (Palangoje – aut. 
pastaba) ir 1989 metų vasarą Šiaulių „mafiozai“ – V. Baranauskas, „princai“ ir kiti, 
važiavo į Palangą revanšui. Buvau su jais susitikęs ir bandžiau juos atkalbėti, bet man 
nepavyko. Tad informavau apie jų žygį į ministeriją, susisiekėm su Palangos pareigū-
nais, kad imtųsi visų apsaugos priemonių. Keli pareigūnai lydėjo juos į Palangą, kad 
galėtų identifikuoti.“517  

Po šio įvykio LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1989 m. liepos 3 d. 
įsaku Nr. XI-3058 priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisą, kur 
numatė atsakomybę už pavojingą ir chuliganišką vairavimą, tai yra masinį važiavi-
mą kartu visomis juostomis pažeidžiant Kelių eismo taisykles. Pataisa įsigaliojo nuo 
1989 m. liepos 15 d.518

Ypatingosios paskirties milicijos būrys. LSSR vidaus reikalų ministras S. Lisauskas 
1988 m. gruodžio 29 d. pasirašė įsakymą Nr. 099, kuriuo buvo įsteigtas Ypatingosios pa-
skirties milicijos būrys (YPMB), arba, kaip tuo metu buvo įprasta viską vadinti rusų kal-
ba, OMONAS.519  
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1989 metai pasižymėjo tolesniu organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklos pliti-
mu, didėjančiu nusikaltėlių įžūlumu. Grupuočių nariai atvirai demonstravimo savo įžū-
lumą, įstatymų ignoravimą, išskirtinį savo statusą, įbaugindami visuomenę pabrėžtinai 
šiurkščiu elgesiu viešosiose vietose, tai yra kavinėse, restoranuose, poilsio vietose, nepaisy-
dami vietinės milicijos pareigūnų reikalavimų. Nuo 1989 metų gegužės Viešosios tvarkos 
apsaugos valdybai buvo pavesta, atsižvelgiant į ypač sudėtingą operatyvinę situaciją, teikti 
pagalbą Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestams vidaus tarnybos karinių dalinių ir YPMB 
(OMONO) pajėgomis.520  

Dėl to į tuos Lietuvos miestus, kur buvo sudėtingesnė kriminogeninė padėtis ir tapęs 
nebepakenčiamu nusikaltėlių siautėjimas, pirmiausia į Kauną, Šiaulius, Panevėžį, buvo 
nuolat siunčiami Ypatingosios paskirties milicijos būrio pareigūnai, kurie savo ryžtingų, 
profesionalių veiksmų dėka per trumpą laiką sugebėdavo ilgam nuraminti tautinio kirpi-
mo mafiozus.521  

Tokia praktinė pagalba buvo suteikta 1989 metų rugsėjo mėnesį LSSR VRM YPMB 
jėgomis Šiaulių m. VRS. Dėl to 1989 metų rugsėjo mėnesį, palyginti su ankstesniais tų 
pačių metų mėnesiais, kiek sumažėjo sunkių nusikaltimų skaičiaus augimo tempai. La-
biausiai nusikaltimų sumažėjo Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose.522  

Kaip prisimena būrio vadas leitenantas Aleksandras Skliaras, komandiruotės į 
Šiaulius praktiškai nesiskirdavo nuo išvykų į kitus miestus ar rajonus.  Apie Šiaulius 
buvusių YPMB darbuotojų atmintyje liko tik du ryškesni epizodai. Viršila Sigitas 
Butko pasakojo: „Komandiruotės į Šiaulius metu turėjome gyventi vidaus kariuome-
nės dalinio, saugojusio Zoknių aerodromą, kareivinėse. Tad nuvažiavome tiesiai ten, 
nes iki tam tikro laiko nenorėjome rodytis miesto milicijos valdyboje – iš savo patir-
ties Kaune ir Panevėžyje žinojome, kad „žulikams“ iš karto nutekėdavo informacija 
apie YPMB atvykimą, ir jie tam laikui tiesiog dingdavo iš miesto. Pirmą kartą vėlų 
vakarą patruliuoti Šiaulių gatvėse pradėjo visos mūsų pajėgos. Kai buvome miesto 
centre, per raciją išgirdome apie iškvietimą į „Šiaulių“ viešbutį. Nuvažiavome ten ne-
pranešdami miesto budėtojui – nenorėjome savęs iššifruoti anksčiau laiko...“ Viršila 
tęsė pasakojimą: „Viešbučio restoranas tuomet buvo pamėgta vietinės grupuotės, va-
dinamųjų „princų“, vieta. Suprantama, jie ten jautėsi kaip tikri šeimininkai. Tą va-
karą, vos įėję į restorano salę, pamatėme tokį vaizdą: salė pilna žmonių, tarp jų daug 
treningais vilkinčių vyrukų. Du iš jų prie stalo lošia kortomis, o šalia – apsiverkusi, 
persigandusi mergina. Pasirodo, tie niekšai lošė iš tos merginos – priklausomai nuo 
vieno ar kito sėkmės, ji turėjo arba nuoga čia pat šokti, arba dar kokią banditų užgai-
dą tenkinti. Beje, būtent dėl šio „bespredelo“ administratorius ir ryžosi skambinti 
į miliciją. Pradėjome išvedinėti „princus“ į lauką. Čia jie atsigavo ir puolė muštis, 
matyt, dar nesuvokė, su kuo turi reikalų. Buvo ir daugiau žmonių susirinkę: bandi-
tų sėbrai, draugužės, šiaip žiopliai. Reikia pripažinti, įkrėtėme mes tada „princams“ 
neblogai, maksimumą. Visi pradėjo rėkti – vieni žmonės skatino mūsų veiksmus, 

džiaugėsi, kad pagaliau su banditais susitvarkoma, kiti vadino bjauriausiais žodžiais, 
grasino visomis pasaulio nelaimėmis. Tada padalinio vadas E. Kaliačius liepė sukišti 
visus sulaikytuosius į „Solidarumą“ (taip vadino YPMB specialųjį furgoną ZIL). Tai 
mes ir įvykdėme lazdomis ir batų spyriais. Netrukus visą banditų „puokštę“ pristatė-
me į budėtojų dalį. Kiek atsimenu, po to kažkas bandė kreiptis net į teismą dėl mūsų 
veiksmų, tačiau bergždžiai. Užtat „princai“ ilgam aprimo arba kažkur dingo. Kiek 
buvome Šiauliuose, daugiau apie juos negirdėjome.“

Artūras Kedavičius, jaunesnysis seržantas, pasakojo: „Kitą dieną YPMB pėsčias pa-
trulis stabdė miesto centru lekiantį „aštuntuką“ be numerių. Tas, suprantama, nestojo. 
Netoli „Šiaulių“ viešbučio, berods, jaunesnysis seržantas R. Pidganiukas savo UAZ-u 
meistriškai prispaudė pažeidėją ir privertė sustoti. Tai labai papiktino vairuotoją – patį 
Vladą Stanaitį, „princų“ vadeivą. Bet, sužinojęs, kas jį sustabdė, Stalonė iškart nurimo. 
Užtat milicijos skyriuje prasidėjo tikras cirkas: vos pamatęs, ką mes sulaikėme, budėto-
jas iš baimės užsidarė tualete ir neišėjo, kol mes patys nenuvežėme sulaikytojo girtumui 
nustatyti.

Įsiminė dar vienas atvejis: viršila Henrikas Šliažas vidury dienos pėstute patru-
liavo pačiame Šiaulių centre. Ir štai praėję pro šalį keturi „kieti“ vyrukai metė keletą 
replikų, esą geras mentas – negyvas mentas, ir dar kažką apie seksualinę milicininkų 
orientaciją. Pastebėję, kad H. Šliažas tai išgirdo ir atsisuko jų pusėn, vyriškiai įbėgo 
į kavinę ir pro atsargines duris dingo. Bet tada buvo laikai, kai niekas negalėjo ne-
baudžiamas įžeisti YPMB nario. H. Šliažas išsikvietė „boingą“, kuriuo atvažiavome 
keturiese: R. Pidganiukas, A. Savčenka, V. Žeknys ir aš. Netrukus pamatėme drąsuo-
lių ketvertuką kulniuojant per aikštę. Kaip jie atsirado autobusiuko viduje, niekas 
iš gausių praeivių nė nepastebėjo. Iš pradžių nesiėmėme jokių šiurkštesnių veiksmų 
– vaikinai taip prispaudė uodegas, kad pakaktų paprasto protokolo. Bet vienas jų ne-
atsargiai pasigyrė esąs „afganas“: tada tik tikrieji „afganai“ tuo nesigirdavo. Tai buvo 
jo lemtinga klaida – negerai šypsodamasis prie jo prisėdo R. Pidganiukas, už mūšius 
Afganistano „Mirties slėnyje“ apdovanotas Raudonosios žvaigždės ordinu. Po kelių 
minučių judviejų pokalbio paaiškėjo, kad vaikinas apie Afganistaną girdėjo tik iš lai-
kraščių. Tokių spekuliacijų tikrieji „šuravi“ niekam neatleisdavo – mes keturiese vos 
atitraukėme Romą nuo apsišaukėlio.

Po trijų dienų darbo Šiauliuose praktiškai nebebuvo ką veikti. Net garsioje aikštelėje 
prie „Šiaulių“ viešbučio stovėdavo vienišas administratoriaus automobilis...“

Kitas epizodas įsiminė YPMB kariams dėl nekolegiško šiauliečių milicininkų poel-
gio, kurį tiksliau būtų pavadinti išdavyste. Tądien trys kariai turėjo dirbti kartu su vietos 
KSNG (dabar – ekonominė policija – aut. pastaba) pareigūnais Šiaulių turguje, padėti 
jiems tikrinti prekiautojus įtartina produkcija. Kaip ir dabar, tais metais Lietuvos turga-
vietės buvo užverstos namudininkų gaminiais su garsiomis etiketėmis „Adidas“, „Puma“, 
„Nike“ ir pan. Vietinius milicininkus spekuliantai pažindavo iš tolo (nekalbant apie tai, 
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jog kiekvieno reido vieta ir laikas buvo žinomi vos pradėjus jį rengti), todėl vilniečiai 
YPMB civiliniais rūbais turėjo sulaikyti nurodytus asmenis ir perduoti juos šiauliečiams. 
Į operaciją turguje išvyko viršilos Henrikas Šliažas, Sigitas Butko ir seržantas Andrejus 
Gorbatovas. Iš tolo nurodę YPMB du vyriškius su pilnais falsifikato krepšiais, šiauliečiai 
liko laukti už turgaus teritorijos. Apie tokio darbo specifiką ar galimas komplikacijas jie 
vilniečių neįspėjo. Kariai taip pat nesitikėjo tokio pasipriešinimo. Sulaikytieji, matyt, mo-
raliai buvo pasiruošę visokiems variantams, tad puolė ant žemės prispaudę gana stambiais 
kūnais krepšius ir savo rankas. Šiaip taip surakinę juos abu viena antrankių pora, YPMB 
pareigūnai jau ruošėsi išvesti sulaikytuosius iš turgaus, bet, pakėlę akis, pamatė, kad juos 
apsupo didžiulė agresyvi „turginių“ minia, kuri neslėpė savo ketinimų išlaisvinti sėbrus, 
kaip argumentus pateikdama smūgius rankomis ir kojomis. A. Gorbatovas išsitraukė pis-
toletą ir, kaip vėliau suskaičiavus šovinius paaiškėjo, septynis kartus iššovė į viršų, tikėda-
masis apraminti aršiausius mušeikas ir pasikviesti į pagalbą kolegas šiauliečius. Pagalba 
neatėjo. Minia taip pat nelabai išsigando šūvių, kažkas pasakė: „Tegu iššaudo apkabą, tada 
pasikalbėsime.“ Jėgos buvo nelygios. Kol H. Šliažas ir S. Butko laikė surakintuosius, likęs 
be šovinių Rembo (tas pats A. Gorbatovas – aut. pastaba) vienas kovėsi su keliolika stam-
bių vyrukų. Pasinaudoję sumaištimi, sulaikytieji ištrūko iš pareigūnų rankų ir puolė bėgti 
kitų turgaus vartų link. Pareigūnai bandė juos pasivyti (atseit, surakinti toli nepabėgs), 
bet „turginiai“, praleidę sėbrus, vėl suglaudė gretas ir mušė, spardė YPMB pareigūnus. Kol 
šie išbėgo iš turgaus, sulaikytųjų ir pėdos ataušo, dingo kartu su antrankiais. Sudaužyti, 
sudraskyti kariai grįžo prie miesto Milicijos valdybos (dabartinio Vyriausiojo policijos 
komisariato – aut. pastaba) ir prie kiosko pamatė lyg niekur nieko besišnekučiuojančius 
„buločnikus“, kurie ne tik nepadėjo kolegoms, bet ir dingo kuo toliau nuo turgaus. Taip 
sakant, pateisino savo ne itin garbingą pravardę. Ir anksčiau YPMB vyrai buvo patyrę 
daug neteisybių, tačiau šį kartą neištvėrė, parašė raportą dėl „kolegų“ elgesio. Buvo atliktas 
tarnybinis patikrinimas, bet didelio rezonanso jis nesukėlė  – nedaug būna norinčiųjų 
bausti saviškius dėl kažkokių atvykėlių...

Ir dar viena detalė: grįžęs į dislokacijos vietą, H. Šliažas paprašė A. Gorbatovo grąžinti 
operacijai paskolintą odinę striukę. Kai Rembo nusivilko striukę, iš jos iškrito po pamu-
šalu įstrigęs metalinis strypas...523  

Šiaulių miesto gyventojai turėjo progos įsitikini, kad YPMB pasirodymas viešojoje 
vietoje privertė atsikratyti bet kokių minčių apie pažeidimus arba pasipriešinimą. Todėl 
žmonės, pamatę miesto gatvėse patruliuojančius YPMB pareigūnus su pistoletais, gumi-
nėmis lazdomis, antrankiais, pasijuto kur kas saugiau.524  

Vėliau Ypatingosios paskirties milicijos būrys tapo greito reagavimo rinktine „Aras“.

Ordinas „Už asmeninę drąsą“. Buvo milicijos darbuotojų, kurie sąžiningai atlik-
davo jiems pavestą darbą nepaisydami jokių pučiančių politinių vėjų, net rizikuodami 
savo sveikata ir gyvybe. 1989 metais Šiaulių m. VRS Nežinybinės apsaugos skyriaus pa-

reigūnai – milicijos jaunesnysis seržantas Ričardas Pranckevičius 
ir eilinis Virginijus Šimaitis – buvo apdovanoti ordinais ,,Za li-
čnoje mužestvo“ (liet. „Už asmeninę drąsą“ – aut. pastaba). 

Budėdami vieną vasario naktį, jie pastebėjo įtartiną „Žiguliuką“ be 
valstybinių numerių, kurio vairuotojas, raginamas sustoti, tik padidi-
no greitį. Persekiodami įtariamąjį, pareigūnai iššovė tris perspėjamuo-
sius šūvius, tačiau tik užmiestyje prie vieno iš kaimų pavogtas automo-
bilis sustojo. Priėję arčiau, iš 2–3 metrų nuotolio pareigūnai pamatė 
vairuotojo rankose medžioklinį ginklą. Tačiau nusikaltėlis, anksčiau 
ne kartą teistas recidyvistas V. Ž., plėšdavęs garažus, vogdavęs iš jų de-
tales, spėjo iššauti tik vieną kartą. Laimė, nepataikė. V. Šimaitis išmušė 
šautuvą nusikaltėliui iš rankų, tada šis išsitraukė suomišką peilį, bet 
juo pasinaudoti taip ir nespėjo.525   Apie šį įvykį savaitraštyje „Liaudies 
sargyboje“ buvo išspausdintas Mildos Lauraitės straipsnis „Ordinas“ 
dviem egzemplioriais“.526 

Žemės drebėjimas Armėnijoje. 
1988 m. gruodžio 7 d. 11 val. 41 min. 
Armėnijoje įvyko žemės drebėjimas, o 
kaimyninių valstybių seisminės stotys už-
registravo 6,9 balų pagal Richterio skalę 
stiprumo smūgius. Nukentėjo 21 miestas 
ir rajonas, 250 kaimų, iš jų 58 buvo visiš-
kai sugriauti. Buvo sugriauti du trečdaliai 
Leninakano miesto, o Spitako miestas buvo 
sugriautas visiškai. SSRS valdžia ilgai tylė-
jo, tik vakare radijas perdavė trumpą žinu-
tę. Oficialiosiomis žiniomis, žuvo 28 854 
žmonės, nors pagal neoficialius duomenis 
jų buvo ne mažiau nei 55 000.527 Į nelaimės 
zoną buvo komandiruoti ir Lietuvos mili-
cijos pareigūnai, tarp kurių buvo ir Šiaulių 
m. VRS pareigūnų: kriminalinės paieškos 
vyriausiasis inspektorius A. Augas, VAI ins-
pektorius H. Misevičius ir Nepilnamečių 
reikalų inspekcijos darbuotojas A. Bukelis.  

Materialinis aprūpinimas. Iki 1970 metų milicijos uniforma buvo mėlynos spalvos. 
1970 metais uniformos spalva buvo pakeista į pilką. Medžiagos sudėtis buvo skirtinga, 
priklausomai nuo pareigų: eilinio milicininko buvo prastesnė, karininkai turėjo geresnės 

Ordinas „Už asmeninę 
drąsą“

Šiaulių m. VRS pareigūnai Leninakano mieste 
1989 m. rugpjūtį.  Viduryje A. Augas, dešinėje H. 
Misevičius 
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kokybės uniformą, o vyresnieji karininkai dar geresnes (kokybė priklausė nuo vilnos kie-
kio medžiagoje – aut. pastaba). Vėliau medžiagos sudėtis tapo geresnė.528  

Labai svarbu buvo turėti uniformą su valstybine simbolika. Tarnybinis drabužis tu-
rėjo parodyti, kokiai valstybei (pirmiausia), kokio jos miesto ar rajono savivaldos admi-
nistracijai atstovauja pareigūnas, kokiai tarnybai priklauso, koks jo laipsnis ir pavardė.529  

Milicijos uniformos visais 
laikais ir visoje SSRS buvo vie-
nodos. Jomis buvo aprūpinama 
centralizuotai iš SSRS VRM san-
dėlių. 

LSSR vidaus reikalų ministro pavaduotojas milicijos papulkininkis V. Zabarauskas 
1989 metų spalio mėnesį sakė: „Galvojame ir apie savą, lietuvišką uniformą. Galima su-
kurti ją gražią, su skirtinga tarnybų atributika, būtinas ir ženklelis su pareigūno pavarde 
ir pareigomis, tačiau iš kur gauti pinigų? Siūlome Maskvai, kad vietoj uniformų duotų 
mums pinigus. Gal pavyks susitarti.“530 

Lietuvos miestų ir rajonų centrų gatvėse visi pareigas atliekantys milicininkai buvo 
vienodomis uniformomis, be skiriamųjų ženklų. Skirtingų milicijos tarnybų automobiliai 
buvo vienodi, su vienodais rusiškais užrašais „Milicija“. V. Zabarauskas pastebėjo: „Atsi-
tinka, kad sumuštas žmogus stabdo Nežinybinės apsaugos arba Automobilių inspekcijos 
mašiną ir reikalauja sulaikyti chuliganus. <...> pareigūnai nesugeba jam padėti.“531 Todėl 
buvo siūloma keisti uniformą ar atributiką.  

1990 metų pradžioje LSSR vidaus reikalų ministras M. Misiukonis su LKP CK I se-
kretoriumi A. Brazausku jau aptarė ir naujos milicijos uniformos kūrimo klausimą.532   

Materialinis techninis tarnybų aprūpinimas nebuvo patenkinamas. Trūko ryšių, trans-
porto priemonių, kitos specialiosios technikos, nes turima netenkino tarnybų poreikių.533 
Aprūpinimas technika, ypač transporto atsarginėmis dalimis, buvo blogas. Kriminalinės 
paieškos operatyviniam automobiliui buvo skiriama 100–120 litrų benzino per mėnesį, o 
autoinspektoriai dirbo nuosavais automobiliais. Todėl neretai milicijos darbuotojui tek-
davo privačiai kreiptis į įmonę, kad galėtų būti tikras, jog automobilis važiuos.534   

A. Milašauskas prisimena, kad Šiaulių m. VRS budėto-
jai buvo aprūpinti radijo stotimis  „Mars“ ir „Lion“, vėliau 
jau ryšio priemonėmis „Viola“. Dar anksčiau, S. Dovidovs-
kio teigimu, buvo radijo stotys „Tiulpan“.535 

1989 metais Šiaulių m. VRS tarnybos turimoms trans-
porto priemonėms buvo skiriamas nustatytas degalų kie-
kis. Tardymo skyrius turėjo automobilį RAF 2203 (paga-
mintą 1988 m.), kuriam buvo skiriama 80 proc. benzino. 
KSNG turėjo automobilį VAZ-21013 (pagamintą 1982  
m.), kuriam buvo skiriama 100 proc. benzino. Krimina-
linės paieškos poskyris turėjo dvi transporto priemones: 
UAZ (pagamintą 1985 m.) ir VAZ (pagamintą 1981m.), 
kurioms buvo skiriama nuo 80 iki 100 proc. benzino, taip 
pat vieną motociklą (pagamintą 1989 m.), kuriam buvo 
skiriama 40 proc. benzino. Konvojavimo tarnyba turėjo 
dvi transporto priemones GAZ 52 (pagamintas 1982 ir 1984 m.), kurioms buvo skiriama 
40–100 proc. benzino. Budėtojų dalis turėjo dvi transporto priemones UAZ (pagamin-
tas 1985 ir 1986 m.), kurioms buvo skiriama 85 proc. benzino. Ryšių tarnyba turėjo vieną 
transporto priemonę UAZ (pagamintą 1989 m.), kuriai buvo skiriama 50 proc. benzino. 
TREP turėjo tris transporto priemones (pagamintas 1977–1983 m.), kurioms buvo ski-
riama 50 proc. benzino. VAI turėjo penkis automobilius (pagamintus 1977–1983 m.), 
kuriems buvo skiriama 70 proc. benzino, ir šešis motociklus (1977–1986 m.), kuriems 
buvo skiriama 70 proc. benzino. Patrulinė tarnyba turėjo šešis automobilius (pagamintus 
1980–1982 m.) ir penkis UAZ (1980–1982), vieną VAZ-21011 (pagamintą 1982 m.), 
vieną motociklą (pagamintą 1988 m.), kuriems buvo skiriama 70 proc. benzino. Apylin-
kės inspektoriai turėjo šešis motociklus (pagamintus 1985–1987 m.), kuriems buvo ski-
riama 60 proc. benzino, ir penkis kitokius automobilius: du GAZ 24 (pagamintus 1970 
m.), vieną VAZ-21013 (pagamintą 1985 m.), vieną PAZ 672 (pagamintą 1977 m.), vieną 
motociklą (pagamintą 1985 m.), kuriems buvo skiriama 80–100 proc. benzino.536  

1989 metais Šiaulių m. VRS PPTM kuopoje buvo penki automobiliai UAZ 469 (pa-
gaminti 1980–1982 m.), kurių rida nuo 189 tūkst. kilometrų iki 222 tūkst. kilometrų, 
vienas VAZ-21013 (pagamintas 1982 m.), kurio rida 209,5 tūkst. kilometrų. Normaty-
vai buvo tokie: VAZ markės automobiliams kapitalinis remontas numatytas nuvažiavus 
125 tūkst. kilometrų, iki nurašymo reikėjo nuvažiuoti 225 tūkst. kilometrų, UAZ markės 
automobiliams kapitalinis remontas numatytas nuvažiavus 180 tūkst. kilometrų, iki nu-
rašymo reikėjo nuvažiuoti 350 tūkst. kilometrų.537

UAZ markės automobilius visi kažkodėl vadino „ožiais“.538       
Šiaulių visuomenė 1989 metais pastebėjo, kad Šiaulių m. VRS materialinės techninės 

bazės reikalai taip pat liūdni. Ypač tai pasakytina apie autoūkį, nes transportas savo amžių 

Galvos apdangalų ženklai: vasaros, 
moters ir žiemos

Kiekvienas bet kurios SSRS 
struktūros karininkas turėjo 
savo numerinį ženklą

Benzino talonas
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buvo atgyvenęs, į įvykio vietą buvo važiuojama senučiais GAZ ar UAZ, geriausiu atveju 
– gerokai padėvėtais VAZ automobiliais. O kaip išklerusiu automobiliu pareigūnui pasi-
vyti motorizuotą nusikaltėlį?539  

Siekiant užtikrinti VRS darbuotojų geras darbo ir poilsio sąlygas, Šiauliuose buvo nu-
matyta statyti 2-ąjį VRS poskyrį Gytariuose, Tarprajoninio registracijos ir egzaminų pos-
kyrio bei Valstybinės automobilių inspekcijos pastatą, milicijos darbuotojų poilsio bazę, 
transporto mechanines dirbtuves, valstybinio transporto garažus, transporto tikrinimo 

postą (su pastoge ir apšvietimu), naują 
tarnybinių šunų fermą.540 1990 m. sausio 
19 d. buvo suderinta Šiaulių m. VRS trijų 
aukštų mūrinio pastato Aušros alėjoje 19A 
atrankinio kapitalinio remonto projekta-
vimo užduotis541, o 1989 metais šio pas-
tato remontas buvo baigtas. Salės, kurioje 
įvairiomis progomis vyko darbuotojų susi-
rinkimai, įrengimą ir papuošimą freskomis 
inicijavo skyriaus viršininko pavaduotojas 
politiniams reikalams S. Verkulis.

Milicininkai gyveno toje pačioje visuomenėje, matė politinę, ekonominę, teisinę ir 
socialinę situaciją Lietuvoje, o gaudavo kaip ir anksčiau apie 150 Rb, nors dirbdavo sa-
vaitgaliais, naktimis ir per šventes, neretai rizikuodami savo sveikata ir gyvybe. Susikūrę 
kooperatyvai tuo metu mokėdavo savo darbuotojams per mėnesį po tūkstantį rublių ir 
daugiau. Milicija neteko profesionalų, techninė, teisinė bazė buvo apgailėtinos, įstaty-
mai neveikė.542  

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1989 m. gruodžio 11 d. raštu kreipėsi į 
LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretorių L. Sabutį ir pateikė pasiūly-
mus projektui dėl kovos su nusikalstamumu Respublikoje stiprinimo. Projektas turė-
jo būti svarstomas LSSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1990 metų sausį. Viename 
iš pasiūlymo punktų buvo siūloma 50 proc. VAI, pasų, vizų ir registracijos tarnybų 

surinktų lėšų panaudoti papildomiems 
darbuotojams išlaikyti, jiems premijuo-
ti, priedams prie algų mokėti, vidaus 
reikalų organų ir jų padalinių materia-
linei techninei bazei išplėsti ir stiprinti, 
socialiniams klausimams spręsti, o dar-
buotojams, dalyvavusiems išaiškinant 
pažeidėjus, leisti išmokėti paskatinimą, 
ne mažesnį nei 10 proc. nuo gautų bau-
dų sumos.543  

Pareigūnų atlyginimas priklausė ir nuo 
ištarnautų metų vidaus reikalų sistemoje, 
o pareigūnai, ištarnavę VRM 10, 15, 20 
metų, būdavo apdovanojami ir medaliais. 

Nuo 1990 m. sausio 1 d. SSRS Mi-
nistrų Tarybos nurodymu buvo padidinti 
atlyginimai visiems operatyviniams dar-
buotojams, tai yra kriminalinės paieškos, 
KSNG, tardytojų, ekspertų kriminalistų, 
kovos su organizuotu nusikalstamumu 
skyrių darbuotojų algos vidutiniškai pa-
didėjo 80 Rb. Be to, buvo 
premijuoti iš jų patys ini-
ciatyviausi ir sąžiningiausi. 
Milicijos eilinių atlygini-
mai padidėjo vidutiniškai 
40 Rb.544  

1988 metų birželį Lie-
tuvoje buvo įvestos cu-
kraus kortelės, pagal kurias 
vienas asmuo turėjo teisę 
per mėnesį nusipirkti 1,5 
kg cukraus.545 

1989 metais iš prekybos dingo daugelis būtiniausių 
daiktų: muilas, moteriškos pėdkelnės, batai, drabužiai ir 
net degtinė. Atsirado vizitinės kortelės. Nuo 1989 m. rug-
pjūčio 1 d. kai kurios prekės Lietuvoje buvo parduodamos 
tik Lietuvos gyventojams, todėl jas įsigyjant reikėjo pateik-
ti savo asmens dokumentą su nuotrauka, kuri patvirtintų, 
kad esi Lietuvos gyventojas. Pasikeitus ekonominei situacijai, buvo atsisakyta kortelių. 
Vedančiajame „Krivulės“ straipsnyje apibendrinama: „Gal ir gerai, kad atsirado galimybė 
jaunimui parodyti kortelių sistemą. Jie apie jas buvo girdėję vien iš pasakojimų.“546   

Šiaulių miesto paklausių prekių paskirstymo komisijos posėdžiuose buvo svarstoma ir 
nustatoma prekių pardavimo gyventojams principai ir tvarka. 

Šiaulių miesto LDT vykdomasis komitetas 1990 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 86 
patvirtino minėtos komisijos rekomendacijas ir įpareigojo Prekybos valdybą kasdieninės 
paklausos maisto prekėmis (jų rinkiniais) vieną kartą per mėnesį aprūpinti visų miesto 
įmonių ir organizacijų darbuotojus, karo invalidus, jiems prilygintus asmenis, I grupės 
darbo ir vaikystės invalidus; du kartus per mėnesį aprūpinti šeimas, auginančias 3 ir dau-

Milicijos pareigūnams, einantiems atostogų, buvo 
išduodami atostogų pažymėjimai

Bendras aktų salės vaizdas

Šiaulių m. VRS pareigūno L. Dubinskio gauti 
apdovanojimai už vidaus reikalų organuose 
ištarnautus metus

Atlyginimas buvo mokamas SSRS rubliais: 10, 25, 50, 100 
banknotais

1989 m. vizitinė kortelė 
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giau vaikų; tris kartus per metus karo dalyvius, žuvusių karių šeimas; maisto produktus 
parduoti vestuvių ir laidotuvių atvejais pagal atitinkamas pažymas. Pagrindinę maisto 
produktų rinkinio sudėtinę dalį sudarė mėsos produktai. Prekybos valdyba pagal visų 
miesto įmonių ir organizacijų sąrašus bei jų darbuotojų skaičių aprūpindavo darbuotojus 
paklausiomis maisto prekėmis. 

Tirpioji kava buvo parduodama įmonių ir organizacijų darbuotojams bei nedirban-
tiems pensininkams. 1990 metų pirmąjį pusmetį jos buvo gauta 12 tonų. Mieste buvo 
100 tūkst. dirbančiųjų, tad kiekvienam dirbančiajam ir 20 tūkstančių pensininkų teko 
po vieną indelį, tai yra 100 g, kavos. Stambiagabaritės prekės (baldai, šaldytuvai, televi-
zoriai ir kt.) daugiavaikėms šeimoms buvo skirstomos per darbo kolektyvus, o darbo ir 
vaikystės invalidams – per miesto Invalidų draugiją proporcingai narių skaičiui. I ir II 
grupės invalidai bei nedirbantys pensininkai, gaunantys ne didesnę kaip 70 Rb pensiją, 
lietuviškomis aprangos prekėmis buvo aprūpinami „Gražinos“ prekybos firmos 90-ojo-
je parduotuvėje (Turgaus aikštė). Šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų, lietuviškomis 
aprangos prekėmis buvo aprūpinamos „Gražinos“ prekybos firmos 112-ojoje parduo-
tuvėje ( J. Žiburkaus g. 12).547   

1989 metais mieste buvo didelė eilė butams gauti. Daugiau kaip 8000 šiauliečių, lau-
kiančių eilėje butų, būtų buvę galima išrikiuoti Tilžės ga-
tvėje, kurios ilgis yra 9 kilometrai, ir ši eilė būtų nusidrieku-
si per visą miestą. Kasmet buvo pastatoma po 1000 butų. 
Paskutinis iš eilės būtų gavęs orderį po 8 metų, tai yra 1997 
metais. Be to, buvo nemažai norinčiųjų patekti į eilę bu-
tams gauti.548  

Sportas. Visasąjunginę fizkultūrinę sporto draugiją 
„Dinamo“ įkūrė geležinis Feliksas (Feliksas Dzeržinskis – 
aut. pastaba), GRU (rus. Glavnoe političeskoe upravlenie, 
liet. Vyriausioji politinė valdyba – aut. pastaba) vadovas. 
1940 metais po Lietuvos aneksijos ir Lietuvoje atsirado 
pirmasis „Dinamo“ klubas, o 1941 metais ir draugijos ta-
ryba. Tai buvo milicijos, vidaus reikalų sistemos ir KGB 
darbuotojų sporto organizacija. Ne viskas, kas vyko joje, 

buvo viešinama, daug kas buvo slepiama nuo visuomenės. 
Lietuvoje ji turėjo apie 22 tūkst. narių ir išlaikė apie 

300 geriausių šalies sportininkų, o „Dinamo“ biudžetas 
siekė apie 3 milijonus Rb.549  

Šiaulių miesto sporto draugijai „Dinamo“ priklausė 
8 kūno kultūros kolektyvai (KKK): SSRS VRM karinio 
dalinio – 1 (1 KKK), KGB Šiaulių skyriaus – 2 (2 KKK), 
Šiaulių m. VRS – 3 (3 KKK), Tardymo izoliatoriaus – 4 
(4 KKK), transporto VRS – 5 (5 KKK), Šiaulių r. VRS 
– 6 (6 KKK),  Šiaulių m. priešgaisrinės apsaugos dalinio 
– 7 (7 KKK), Jaunųjų dinamiečių – 8 (8 KKK). Šiaulių 
miesto sporto draugijai „Dinamo“ vadovavo jos tarybos 
pirmininkas – Šiaulių m. VRS  viršininkas. 
Iki 1996 metų tai buvo V. Narmontas, o po 
jo R. Vaitekūnas. 

Buvo įsteigtas Šiaulių miesto sporto 
draugijos „Dinamo“ tarybos pirmininko 
pavaduotojo etatas. 1983 m. lapkričio 1 
d. „Dinamo“ tarybos pirmininko pava-
duotoju tapo V. Tepliajevas. Jam ir teko 
bendraujant su miesto pareigūnais, ko-
lektyvais, organizuoti draugijos sportinę 
veiklą.  VRS skyriaus viršininkas V. Nar-
montas, vėliau R. Vaitekūnas, pirmininko 
pareigas ėjo visuomeniniais pagrindais. 
Vyresniuoju inspektoriumi metodininku 
dirbo Zenonas Budraitis, sporto kom-
plekso vedėju – Aleksas Dijokas. Šiaulių 
m. VRS 3 KKK pirmininko pareigas ėjo  
Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas 
A. Vilbikas. Draugijoje dirbo 27 darbuotojai, iš jų 15 trenerių. Buvo irklavimo, šaudy-
mo iš lanko, lengvosios atletikos, baidarių-kanojų ir dziudo sekcijos. Buvo stipri irkla-
vimo sekcija, kurioje dirbo labai geri treneriai – Stasys Narkevičius, Jonas Karbočius. 
Irklavimo bazei reikalingas inventorius buvo gaunamas  iš Vilniaus. Taip pat treneriais 
dirbo Audrius Šeporaitis, Kostas Šliauteris, Dana Vaisbrodienė ir kiti. Šiaulių miesto 
pietinio rajono bendrabučio rūsyje buvo įrengta imtynių sporto bazė. Šiauliuose buvo 
parengtas ne vienas sporto meistras. Kiekvienais metais buvo rengiamos 6 sporto šakų 
spartakiados, žiemos šventės prie Talkšos ežero, slidininkų varžybos. 

Miesto autobusų bilietai brango 
nuo 4 iki 10 kap.

Pažymėjimas

Nario 
pažymėjimas 

Visasąjunginės „Dinamo“ sporto 
draugijos vimpelas

V. Narmontas apdovanoja 3 KKK pirmininką 
A. Vilbiką
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Kaip prisimena V. Tepliajevas, jis buvo parengęs 1985–2000 metų miesto „Dinamo“ 
tarybos vystymosi planą, kuriame buvo numatyta sujungti Talkšos ir Ginkūnų ežerus, pa-
daryti apie 2000 m trasą, tai yra pasaulinio standarto trasą, pastatyti irklavimo bazę, vieš-

butį, sporto salę ir pan. Šią idėją palaikė ir Šiaulių 
miesto LDT vykdomasis komitetas, buvo pažadėta 
125 tūkst. Rb, bet Vilnius atsisakė, matyt, nenorėjo 
turėti konkurencijos (geriausi irkluotojai tobulin-
davosi Vilniuje – aut. pastaba). Sportinių renginių 
skyriaus viršininkas pareiškė, kad irklavimo bazės 
yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, tad kam reikia dar 
ir Šiauliuose?550

1983 m. lapkričio 1 d. V. Tepliajevas pradėjo 
eiti Šiaulių miesto „Dinamo“ tarybos pirmininko 
pavaduotojo pareigas. 

LSSR vidaus reikalų ministro pavaduotojas A. 
Kairys 1990 metų vasarį sakė, kad sporto draugija 
„Dinamo“, kuri anksčiau dirbo „didžiojo sporto“ 

labui, daugiau dėmesio ėmė skirti vidaus 
reikalų organų darbuotojams: kiekvienas 
darbuotojas privalėjo 2 kartus per savaitę 
sportuoti, atlikti šaudymo pratimus, gin-
ti žinias teisėtvarkos srityje, žinoti savo 
teises ir pareigas. Didelis dėmesys buvo 
skiriamas fiziniam pasirengimui. Buvo 
nustatyta, kad kasmet kiekvienas darbuo-
tojas privalo laikyti įskaitą, be kurios ne-
galėtų toliau dirbti. Eiliniams darbuoto-

jams buvo nustatytos trys 
kvalifikacinės klasės, ku-
rias įgyti galėjo darbuoto-
jai, tik kėlę kvalifikaciją ir 
išlaikę įskaitas. Taip buvo 
įgyjama aukštesnė klasė, 
o tai lėmė ir aukštesnes 
pareigas, kartu ir didesnį 
atlyginimą.551  

V. Tepliajevas 1988 m. gruodžio 11 d. dalyvavo atkuriant Lietuvos tautinį olimpinį 
komitetą (LTOK). Šiauliams atstovavo 11 delegatų. Delegacijai vadovavo K. Petraitis. 
Vilniuje visiems buvo išduoti suvažiavimo delegato pažymėjimai. Visi vieningai balsavo 
už Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimą. Jo pirmininku išrinktas Artūras Po-
viliūnas. Tada buvo mestas iššūkis SSRS sporto struktūroms, o Tarptautinis olimpinis 
komitetas negalėjo suprasti, kokia čia SSRS provincija kelia reikalavimą tapti jos nare. 
Tik po dvejų  metų prasidėjo pilnateisė LTOK veikla.552   

1989 m. kovo 23 d. įvyko konferencija LTOK Šiaulių miesto tarybai įkurti. Delegatu į 
šią konferenciją buvo išrinktas Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas A. Vilbikas. Kon-
ferencijoje dalyvavę delegatai vienbalsiai įkūrė LTOK Šiaulių miesto tarybą.554    

1989 metais Šiaulių m. VRS buvo Šiaulių miesto sporto draugijos „Dinamo“ III kūno 
kultūros kolektyvas, kurio pirmininku buvo Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas A. 
Vilbikas. Buvo surengtos III kūno kultūros kolektyvo sporto varžybos. Krepšinio pava-
sario varžybose iš 8 komandų I vietą užėmė administracija, II – Kriminalinė policija, III 

Šiaulių „Dinamo“ kūno kultūros kolektyvų 
renginys. Kairėje V. Šlekienė, dešinėje 3 KKK 
pirmininkas A. Vilbikas

Šiaulių miesto sporto draugijos „Dinamo“ prisiimti 
socialistiniai įsipareigojimai 

Perspektyvinis 1985–2000 m. miesto 
„Dinamo“ tarybos vystymosi planas

1987 m. birželio 6 d. Bijotėje įvykusių varžybų 
metu A. Vilbikas apdovanoja A. Dominauską

Kvalifikacinių klasių, kurių buvo trys, ženklas ir pažymėjimas

LTOK atkūrimo delegatas V. 
Tepliajevas

Vimpelas, skirtas Lietuvos olim-
piniam komitetui atkurti1988 
m. gruodžio 11 d. suvažiavime

LTOK atkūrimo rezoliucija
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– VAI. Krepšinio rudens varžybose iš 8 komandų I vietą užėmė Nežinybinės apsaugos 
skyrius (NAS), II – Kriminalinė policija, III – Patrulinė postinė tarnyba (PPT).  Snai-
perių varžybose I vietą užėmė apylinkės inspektoriai, II – VAI respublikinis būrys, III  
– VAI, medicininė blaivykla, PPT ir administracija. Svarsčio kilnojimo varžybose iš 7 
komandų I vietą užėmė NAS, II – PPT, III – Kovos su socialistinės nuosavybės grobsty-
mu ir spekuliacija (KSNG) skyrius. Šaudymo varžybose iš 8 komandų I vietą užėmė NAS, 
II – KSNG, III – apylinkės inspektoriai. Tinklinio varžybose iš 9 komandų I vietą užėmė 
medicininė blaivykla, II – NAS, III – Tardymo skyrius. Kroso (masiškumo) varžybose iš 
10 komandų I vietą užėmė medicininė blaivykla, II – Kriminalinė paieška, III – Operaty-
vinė techninė grupė. Turistiniame sąskrydyje iš 7 komandų  I vietą užėmė NAS, II – VAI,  
III – VAI respublikinis būrys. 

Į Šiaulių m. VRS rinktinę buvo siųsta iš Kriminalinės paieškos 
13 darbuotojų, iš Tardymo skyriaus – 3 darbuotojai, iš KSNG sky-
riaus – 1 darbuotojas, iš VAI – 6 darbuotojai, iš VAI respublikinio 
būrio – 2 darbuotojai, 11 apylinkės inspektorių, iš Laikinojo sulai-
kymo izoliatorius – 2 darbuotojai, iš medicininės blaivyklos – 4 
darbuotojai, iš NAS – 11 darbuotojų, iš PPT – 5 darbuotojai, iš 
administracijos – 7 darbuotojai.555  

Išvados. Visuomeninis, politinis gyvenimas atsikratė ilgametės 
stagnacijos. 1988–1989 metais ir iki 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos politinis gyvenimas 
kito ne mėnesiais, o dienomis. Sąjūdžio sukūrimas, LLL, kitų organizacijų ir judėjimų 
išėjimas iš pogrindžio atspindėjo realią situaciją Lietuvoje. Buvo pakeistas Konstitucijos 6 
straipsnis, XX suvažiavime paskelbta apie LKP savarankiškumą, įregistruotos pirmosios 
politinės partijos, priimti Pilietybės, Referendumo ir Rinkimų įstatymai. Kas vakar atro-
dė neįmanoma, tapo realybe. Įvykiai nepaliaujamai keitė vienas kitą, atvirai suplevėsavo 
trispalvė,  buvo giedama „Tautiška giesmė“, sugrąžintas „Vytis“. M. Gorbačiovas jau nebe-
galėjo sustabdyti visuomenės laisvėjimo ir demokratijos. Lietuva kartu su kitomis Baltijos 
šalimis vieningai atsisakė socializmo modelio. Iki 1990 metų milicijoje taip pat buvo su-
siduriama su įvairiomis problemomis. Mėginta suskaldyti miliciją dėl politinių motyvų. 
Buvo matomas įstatymų netobulumas, kuriuo naudodavosi nusikaltėliai ir nukentėdavo 
nusikaltimų aukų teisiniai interesai, milicija buvo labai silpnai aprūpinta   techniškai ir 
materialiai, trūko darbuotojų. Bet visa tai žingsnis po žingsnio artino Lietuvą prie nepri-
klausomybės atgavimo visose valstybinio gyvenimo srityse.

VRS medalis
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II. 1990 METŲ KOVO 11-OJI  
ĮRODĖ: LIETUVOS  
VALSTYBĖ YRA! 

Dar 1990 m. kovo 7 d. LSSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas A. Brazauskas 
išvyko į Maskvą susitikti su M. Gorbačiovu, kuriam pranešė, kad LSSR Aukščiausioji 
Taryba kovo 11 dieną pasiryžusi atkurti Lietuvos nepriklausomybę, jei M. Gorbačiovas 
negarantuos derybų pradžios, kuri palaipsniui galėtų atvesti į Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą. M. Gorbačiovas bet kokių derybų dėl Lietuvos nepriklausomybės kategoriškai 
atsisakė.1 

1. Kovo 11-osios aktas 
1990 m. kovo 10 d. prasidėjo LSSR 

Aukščiausiosios Tarybos pirmosios sesijos 
pirmasis posėdis. Jos pirmininku buvo iš-
rinktas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
lyderis Vytautas Landsbergis. Nuo 1990 m. 
kovo 11 d. 18 val. buvusi LSSR Aukščiau-
sioji Taryba pradėta vadinti Lietuvos Aukš-
čiausiąja Taryba. Po to priimtas įstatymas 
„Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“. Buvo 
grąžintas tikrasis valstybės pavadinimas 
– Lietuvos Respublika‚ o valstybės herbu 
tapo istorinis Vytis, 1925 metais sukurtas  
Juozo Zikaro. Antrojo posėdžio pabaigoje 
22 val. 44 min. buvo priimtas ir paskelbtas 
istorinis aktas „Dėl Lietuvos nepriklauso-
mos valstybės atstatymo“, kurį perskaitė 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Ta-
rybos (LR Aukščiausioji Taryba) pirmi-
ninkas Vytautas Landsbergis. Už šį aktą 
balsavo 124 deputatai, susilaikė 6 iš 133.2

Kovo 11-osios aktą perskaitė LR Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir pasirašė kartu su sekretoriumi 
Liudviku Sabučiu. 

A. Sėjūno vardinio balsavimo kortelė

LR Aukščiausiosios Tarybos  priimtas Kovo 11-osios aktas
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Tai buvo istorinės reikšmės dokumen-
tas – Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atkūrimo. 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 
11 d. priėmė nutarimą „Dėl kai kurių Lietuvos 
Respublikos valstybės organų įgaliojimų pra-
tęsimo“.3 Buvo pavesta Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiajam Teismui, rajonų ir miestų teis-
mams,  Lietuvos Respublikos prokurorui ir jam 
pavaldiems prokurorams, Valstybiniam arbitra-
žui ir liaudies kontrolės organams vykdyti turi-
mus įgaliojimus, kol LR Aukščiausioji Taryba 
sudarys naujos sudėties valstybės organus.  

1990 metų kovo 11-oji tapo Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės atkūrimo diena. 

 LR Aukščiausioji Taryba, reikšdama tau-
tos valią, 1990  kovo 11 d. nutarė ir iškilmin-
gai paskelbė, kad yra atkuriamas 1940 metų 
svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės 
suverenių galių vykdymas ir kad Lietuva vėl 
yra nepriklausoma valstybė. Tą pačią dieną 
LR Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymus 
„Dėl 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konsti-
tucijos galiojimo atstatymo“ ir „Dėl Lietuvos 
Respublikos laikinojo pagrindinio įstaty-
mo“4, tai yra Laikinosios Valstybės Konstitu-
cijos, kuri galiojo iki 1992 m. spalio 25 d.  

LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas 
Vaidotas Antanaitis 1990 m. kovo 11 d. 

informavo SSRS liaudies deputatų suvažiavimą, kad Aukščiausioji Taryba priėmė spren-
dimą atkurti Lietuvos valstybingumą.5  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 13 d.  priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos teri-
torijoje esančių sąjunginio ir sąjunginio-respublikinio pavaldumo įmonių, įstaigų ir or-
ganizacijų statuso“6, tai yra visų šių įmonių, įstaigų ir organizacijų valstybinis valdymas, 
remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, pavestas Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
(LR Vyriausybė). Visos buvusios LSSR sąjunginio-respublikinio pavaldumo ministeri-
jos, taip pat ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija bei sąjunginio-respubli-
kinio pavaldumo įstaigos tapo pavaldžios tik Lietuvos Respublikai.   

 SSRS nesutiko ir labai priešinosi, kad į Lietuvos jurisdikciją pereitų Prokuratūra, 
VRM ir milicijos įstaigos.7  

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Maskva Lietuvai tuojau pat išjungė tarptau-
tinius telefono ryšius, iš kitų šalių taip pat nebuvo nei telefono, nei telefakso ryšio su 
Lietuva. Lietuvos radijo laidoms, kurios 
transliuotos užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams, buvo sudaromi dirbtiniai truk-
džiai.8  

LSSR teisingumo ministras P. Kū-
ris dalyvavo valstybingumo atkūrimo 
procese, prisidėjo redaguojant Lietuvos 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto pro-
jektą: „Kovo 11-osios aktas kovo 10 nak-
tį buvo redaguojamas ir taisomas mano 
bute ir tame akte yra išlikę 37 mano 
žodžiai. <...> Suredagavom pirmąjį va-
riantą, štai net žodį „nepriklausomos“ 
įrašiau, jo nebuvo.“9 P. Kūris taip pat re-
dagavo Laikinąjį pagrindinį įstatymą. 
Buvę LSSR ministrai V. Knašys, P. Kūris, 
M. Misiukonis, R. Sikorskis buvo pa-
skirti nepriklausomybę atkūrusios Lie-
tuvos pirmosios Vyriausybės ministrais.   

Lietuva. LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 11 d. paskelbė kreipimąsi į pasau-
lio tautas, kurioms pranešė apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir tikėjimą, kad 
sulauks jų solidarumo ir paramos. Jau kitą dieną LR Aukščiausioji Taryba kreipėsi į vi-
sus Lietuvos žmones kviesdama gyventi santaikoje, būti atlaidiems tiems, kurie „smukę, 
negailestingos sistemos palaužti, suklaidinti, sukiršinti, prasigėrę, mele ir nedorybėse 
paskendę, šnipinėję, skundę, melagingai kaltinę savo artimą – visi yra tos pačios mo-

Priėmus Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 
Prezidiume iš kairės: LR Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojai K. Motieka, 
B. Kuzmickas, pirmininkas V. Landsbergis, 
pirmininko pavaduotojas Č. Stankevičius, 
Prezidiumo narys A. Sakalas  

Tarybinis herbas pakeistas į istorinį Vytį. Aut. P. Lileikis Vokas, skirtas Kovo 11-ajai

Kovo 11-ajai 
skirtas medalis

Pirmosios nepriklausomybę atkūrusios LR 
Vyriausybės ministrai. Aut. V. Gulevičius 
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tinos Lietuvos vaikai: niekam neturi būti užkirsta galimybė prisikelti, išpažinti savo 
kaltes ir sugrįžti į doros kelią.“10  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 12 d. SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmi-
ninkui M. Gorbačiovui išsiuntė raštą, kuriuo informavo, kad LR Aukščiausioji Taryba 
1990 m. kovo 11 d. priėmė teisės aktus ir politinius nutarimus, įtvirtinančius nepri-
klausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Taip pat buvo siūloma SSRS pradėti oficialias 
dvišales derybas.11  

 LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 12 d. įstatymu Nr. I-16 pripažino netekusiais 
galios LSSR baudžiamojo kodekso 79, 210, 211 straipsnius ir LSSR administracinių tei-
sės pažeidimų kodekso 212, 213, 2131, 2132, 2133, 2134 ir 2135 straipsnius.12  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 17 d. priėmė kreipimąsi į šalies piliečius dėl 
vienybės, pareigos gerbti Lietuvos įstatymus, kurie gina Lietuvos piliečių teises ir gero-
vę, nepriklausomai nuo to, ar jie lietuviai, rusai, lenkai, baltarusiai, žydai, karaimai, kitų 
tautybių Lietuvos gyventojai, kvietė nepasiduoti nesantaikos kurstytojams, saugoti rimtį, 
tvarką ir brolišką požiūrį į savo artimą.13 

Lietuvoje vyko mitingai, palaikantys Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą ir Lie-
tuvos valdžios veiksmus. 1990 m. kovo 17 d. ir  balandžio 7 d. į mitingus susirinko tūks-
tančiai žmonių, kurie pritarė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui.14 Balandžio 7 d. į 
mitingą Vilniaus Vingio parke susirinko 300 tūkst. žmonių, kurie priėmė kreipimąsi į 
SSRS prezidentą M. Gorbačiovą ir ragino jį tuojau pat pradėti derybas su Lietuva.15 (Šie 
mitingai buvo pavadinti Didžiuoju Lietuvos žmonių pasitarimu – aut. pastaba.)  

 Nuo 1990 m. kovo 23 d. Kremlius Lietuvai apribojo ir oro susisiekimą tarp Vilniaus 
ir Maskvos.16 

Jau 1990 m. kovo 28 d. buvo išduota pirmoji lietuviška viza VT-0001. 
1990 m. balandžio 3 d. laikrašty-

je ,,Tiesa“ išspausdintas M. Gorbačiovo 
kreipimasis į LSSR Aukščiau siąją Tary-
bą, kuriame jis ragino atsisakyti Lietuvos 
nepriklausomybės,  reikalavo atšaukti LR 
Aukščiausiosios Tarybos nutarimus, pri-
imtus 1990 m. kovo 11-ąją, nes jie prieš-
tarauja SSRS Konstitucijai ir įžeidžia vi-
sos SSRS piliečius. SSRS prezidentas M. 
Gorbačiovas kreipėsi ir į LSSR liaudį pra-
šydamas, kad LSSR piliečiai jam pritartų, 
ir pabrėžė: „Jeigu dabar nebus įsiklausyta 

į proto balsą, įvykiai gali turėti sunkių padarinių mums visiems. Mes turime vieningai 
siekti, kad tam būtų užkirstas kelias.“17    

Protesto mitingai įvyko Šiauliuose, Kaune, Klaipėdoje ir kituose miestuose.18  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
deputatai ir Sąjūdžio Šiaulių miesto tary-
ba 1990 m. balandžio 4 d. sukvietė šiau-
liečius į Saulės laikrodžio aikštę, kur įvyko 
didžiulis protesto mitingas prieš M. Gor-
bačiovo kreipimąsi į Lietuvos gyventojus. 
Tuo metu virš Šiaulių miesto praskrido 
SSRS karo lėktuvai sukeldami susirinku-
sių žmonių pasipiktinimo šūksnius. Mi-
tingo dalyviai išsakė savo nuomonę  dėl 
M. Gorbačiovo kreipimosi į Lietuvos 
žmones, pritarė LR Aukščiausiosios Ta-
rybos paskelbtam Kovo 11-osios aktui bei 
LR Vyriausybės veiksmams ir protestavo 
prieš Maskvos kišimąsi į Lietuvos reika-
lus.19 Mitingo dalyviai išsiuntė telegramą 
M. Gorbačiovui.20    

Vilniuje 1990 m. balandžio 21–22 
dienomis įvyko II Sąjūdžio suvažiavimas, 
kuriame buvo suformuota nuostata, kad 
Sąjūdis neturėtų tapti valstybine partija, o 
sąjūdininkai, dalyvaujantys įstatymų lei-
džiamosios ir vykdomosios valdžios darbe, 
neturėtų būti renkami į Sąjūdžio valdymo 
organus.21  

Nuo 1990 m. kovo 23 d. Lietuvoje 
prasidėjo pastatų užgrobimai prisidengiant 
tuo, kad atsiimamas SSKP priklausantis 
turtas iš LKP, padedant SSRS vidaus rei-
kalų kariuomenei ir desantininkams. 1990 

Pirmoji lietuviška viza

M. Gorbačiovo kreipimasis

Mitingas už Lietuvos nepriklausomybę Saulės 
laikrodžio aikštėje. Aut. R. Struoga 

II Sąjūdžio suvažiavime. Aut. R. Struoga Šiaulių delegacija. Aut. R. Struoga



/ 1990 metų kovo 11-oji įrodė: Lietuvos valstybė yra! /

/ 173 // 172 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

m. kovo 23 d. buvo užimtas LKP Vilniaus miesto komiteto pastatas, 1990 m. kovo 25 d. 
užimta Vilniaus aukštoji aukštoji partinė mokykla ir Politinio švietimo namai, 1990 m. 
kovo 26 d. užimti Kauno politinio švietimo namai ir Zarasų partijos rajono komiteto pas-
tatas, 1990 m. kovo 27 d. Vilniuje užimtas LKP CK pastatas, Partijos istorijos institutas, 
LKP CK leidykla, 1990 m. kovo 30 d. užimtas LKP CK partinio archyvo pastatas, 1990 
m. kovo 31 d. užimti LKP CK priklausę kiti pastatai ir garažas. LKP CK pirmasis sekre-
torius A. Brazauskas 1990 m. kovo 27 d. laišku kreipėsi į SSRS prezidentą, SSKP CK 
generalinį sekretorių M. Gorbačiovą informuodamas apie kariškių užgrobtus pastatus ir 
galimumą juos susigrąžinti.22   

LR Vyriausybė 1990 m. kovo 24 d. apkaltino SSRS, kad ji prieš Lietuvą pradėjo vyk-
dyti psichologinį karą, Vilniaus mieste, prie LR Aukščiausiosios Tarybos rūmų demons-
truoja karinę jėgą, turėdama tikslą priversti Lietuvą atsisakyti paskelbtos nepriklausomy-
bės atkūrimo.23  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. balandžio 10 d. paskelbė Lietuvos valstybės herbo 
įstatymą.24  

Popiežius Jonas Paulius II, 1991 m. balandžio 15 d. aukodamas šv. Velykų mišias, lie-
tuviškai pasakė: „Maldauju taikos Lietuvai ir linkiu, kad jos troškimai išsipildytų.“25   

1990 m. birželio 2 d. Vilniuje nuo Arkikatedros pajudėjo Nepriklausomybės ir vilties 
pavasario procesija. Šiauliuose žmonės nešė kryžių į Kryžių kalną. Kryžiai buvo nešami 
taip pat ir iš Kauno bei Klaipėdos.26 

Telegramos. 1990 metų kovo viduryje visa Lietuva, taip pat ir šiauliečiai,    individu-
aliai, įmonių, organizacijų, įstaigų vardu siuntė telegramas į Kremlių SSRS prezidentui 
M. Gorbačiovui.27 Jose buvo pritariama LR Aukščiausiosios Tarybos kovo 11–12 die-
nomis priimtiems nutarimams. 1990 metų balandį, protestuojant dėl M. Gorbačiovo 
grasinimų LR Vyriausybei, jau buvo SSRS vadovams į Kremlių siunčiamos protesto tele-
gramos. Vien tik iš Vilniaus centrinio pašto 1990 m. balandžio 4 d. buvo išsiųsta 2 tūkst. 
tokių telegramų. Iš Kauno iki balandžio 4 d. M. Gorbačiovui ir LR Vyriausybei buvo 
išsiųsta 15,5 tūkst. telegramų. Iš visos Lietuvos į Maskvą buvo išsiųsta daugiau kaip 150 
tūkst. telegramų, kuriomis buvo protestuojama prieš daromą spaudimą nepriklausomybę 
paskelbusiai Lietuvai.28  

Savanorių registracija. Ginti Lietuvos nepriklausomybės Šiauliuose raginti ne-
reikėjo. Jau kitą dieną po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Sąjūdžio aktyvistai 
Šiauliuose pradėjo savanorių registraciją. Per pirmąsias penkias dienas užregistruota apie 
600 įvairaus amžiaus žmonių, pasiryžusių ginti LR nepriklausomybę.29  

Vilniuje 1990 m. kovo 23 d. buvo registruojami Lietuvos savanoriai,19–20 metų 
amžiaus vyrai, kurių tik per vieną vakarą užregistruota per 200. Šiek tiek vėliau Sąjūdis 
pradėjo registruoti savanorius 19–40 metų amžiaus vyrus tarnybai krašto apsaugos siste-
moje. Į tai jau kitą dieną sureagavus Maskvai, LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. 

Landsbergis SSRS prezidentui M. Gorba-
čiovui paaiškino, kad registruojami savano-
riai, kurie padės, reikalui esant, Lietuvoje 
palaikyti viešąją tvarką ir kontroliuoti ke-
lius. Lietuvos Respublikos Ministrų Tary-
ba (LR Ministrų taryba) 1990 metų kovo 
pabaigoje potvarkiu suteikė įgaliojimus 
110 savanorių saugoti LR Aukščiausiosios 
Tarybos, Lietuvos televizijos ir radijo, Te-
legrafo ir telefono stoties pastatus Vilniuje 
nuo galimų kai kurių visuomeninių gru-
puočių provokacinių veiksmų.30 

Į LSSR (SSRS prezidentas M. Gorba-
čiovas ignoravo Lietuvos pavadinimą be 
SSR – aut. pastaba)  Aukščiausiosios Ta-
rybos pirmininką V. Landsbergį kreipėsi 
SSRS prezidentas M. Gorbačiovas ir parei-
kalavo nutraukti savanorių registraciją bei apie tai pranešti per dvi dienas.31  

Šiaulių miesto savivaldybė. Šiaulių miesto savivaldybei iškilo naujų uždavinių, 
vienas iš jų – užmegzti ryšius su Vakarų pasaulio miestais. Pirmasis tapo Olandijos 
miestas Etenas-Leras, su kuriuo Šiauliai užmezgė draugystės ryšius.32 1990 m. lapkričio 
16 d. Šiauliuose viešėjo Švedijos Kristianstado miesto meras Dikas Svensonas, viceme-
ras Tagė Tersonas bei informatikos ir ryšių vadybininkas pramonės ir komercijos reika-
lams Karlas Erikas Joansonas, o lapkričio 22-ąją apsilankė Austrijos Zalcburgo žemės 
ekspertų delegacija.33   

2.  Pokyčiai Vidaus reikalų ministerijoje

Pirmasis kreipimasis į vidaus reikalų organų darbuotojus. Lietuvos valdžia ir 
daugelis eilinių žmonių suprato, kad Lietuvos VRM ir milicija yra vienintelė patikima jė-
gos struktūra, be to, gerai ginkluota, drausminga, profesionaliai parengta ir galinti apginti 
trapią deklaruotą laisvę, užtikrinti saugumą, stabilumą, visuomenės rimtį, todėl kreipėsi į 
vidaus reikalų sistemos darbuotojus. 1990 m. kovo 15 d., praėjus keturioms dienoms po 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo, LR Aukščiausiosios Tarybos pirminin-
kas Vytautas Landsbergis ir vidaus reikalų ministras generolas Marijonas Misiukonis krei-
pėsi į vidaus reikalų organų darbuotojus: „Šiandien kaip niekada svarbu išsaugoti rimtį ir 
susikaupimą, itin atsakingai, uoliai vykdyti savo pareigas. <...> Sprendžiami klausimai dėl 
milicijos (arba policijos) statuso, uniformos, pareigūnų skiriamųjų ženklų, atlyginimo, 

Kvietimas registruotis savanorius. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus rinkinių
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pensijų, materialinio-techninio aprūpinimo ir t. t. <...>  Šiandien normalus visuomenės 
gyvenimas nemažai priklauso nuo tvarkos saugotojų, itin atsakingo jų darbo. Bet koks, 
net smulkus pažeidimas gali tapti politinės provokacijos priežastimi.“34 Kreipimąsi pa-
sirašė LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir vidaus reikalų 
ministras generolas Marijonas Misiukonis.   

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. kovo 26 d. priėmė nutarimą, kuriuo įpareigojo Lietu-
vos Respublikos generalinį prokurorą, Vidaus reikalų ministeriją ir teismus imtis ryžtingų 
priemonių siekiant užkirsti kelią antivalstybinėms ir kriminalinėms nusikalstamoms vei-
koms. Nutarime buvo nurodyta, kad nusikaltusieji ir kurstytojai nedelsiant turėtų sulaukti 
pelnytos bausmės, o Lietuvos gyventojai prašomi nedalyvauti veiksmuose prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, taip pat laikytis rimties ir viešosios tvarkos, nepasiduoti provokacijoms.35   

Kreipimasis į  vidaus reikalų įstaigų darbuotojus. Po šešių dienų, t. y. 1990 
m. kovo 21 d., VRM vadovų iniciatyva  LR Aukščiausioji Taryba,  suprasdama padėtį, 
vėl kreipėsi į VRM įstaigų darbuotojus ir kvietė paremti Lietuvos nepriklausomybę, 
likti ištikimiems nepriklausomybę paskelbusiai Lietuvos Respublikai. Buvo sakoma: 
,,Atkūrėme nepriklausomą Lietuvą. Jos pamatas – teisingumo, laisvės, demokratijos ir 
žmonių gerovės idealai. Viena svarbiausių nepriklausomybės įgyvendinimo bei valsty-
bės gyvavimo sąlygų – gerai funkcionuojanti viešosios tvarkos palaikymo sistema – mi-
licija. Kiekvienas Respublikos pilietis, nepriklausomai nuo tautybės ar pasaulėžiūros, 
turintis šio darbo patyrimą, pasirengęs prisiekti ištikimybę Lietuvai ir jai tarnauti, yra 
labai reikalingas valstybei.

Aukščiausioji Taryba užtikrina, kad bus išsaugotos socialinės vidaus reikalų dar-
buotojų garantijos: pensijos mokamos nežiūrint į tai, kurioje valstybėje tarnauta, išliks 
užsitarnautas laipsnis, vidutinis pareigūno atlyginimas viršys uždarbio vidurkį Respu-
blikoje.

Vyriausybė sieks, kad Lietuvos valstybinius ženklus nešiojantis žmogus būtų gerbia-
mas, kad jam būtų teikiama visuomenės parama. 

Svarbiausia milicijos darbuotojo pareiga – ištikimybė Lietuvos Respublikai, jos žmo-
nėms, įstatymams, viešosios tvarkos ir piliečių teisių apsauga.

Aukščiausioji Taryba kviečia visus vidaus reikalų darbuotojus ir toliau sąžiningai dirb-
ti savo darbą.“36

LR Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į vidaus reikalų įstaigų darbuotojus, kurį pa-
sirašė Vytautas Landsbergis, turėjo didelės reikšmės išsklaidant būgštavimus dėl tolesnių 
valdžios žingsnių milicijos atžvilgiu ir apsisprendžiant dėl lojalumo vietos valdžiai.  Šis 
kreipimasis kvietė visus vidaus reikalų darbuotojus ir toliau sąžiningai dirbti savo dar-
bą. Jis panaikino abejones dėl tolesnio milicijos pareigūnų likimo, gandus apie milicijos 
nereikalingumą naujai valdžiai, apie būsimus masinius atleidinėjimus, ypač kitataučių, iš 
vidaus reikalų organų ir taip užkirto kelią galimomis provokacijoms prieš LR VRM. 

Tėvynės nepriklausomybės atkūrimo faktą džiaugsmingai sutiko didžioji dauguma 
šalies vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir darbuotojų, juos kaip ir visą Lietuvą buvo 
apėmusi euforija.37 Vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis sakė: „Svarbiausia‚ 
kad beveik visi pareigūnai, dirbantys miestuose, rajonuose ir kaimuose, sugebėjo per-
kainoti vertybes, įsisąmoninti būtinumą tarnauti žmogui, o ne grupei žmonių ar vienai 
partijai. Ir tai buvo nelengvas darbas. Svarbiausia, mūsų supratimu, ką mes pasiekėme – 
nugalėjome save.“38   

Vidaus reikalų sistemos darbuotojų 
nuotaikos. 1990 m. kovo 11 d. išvakarė-
se tarp Šiaulių m. VRS darbuotojų didelės 
įtampos nepastebėta. Skirtingai nuo kitų 
didžiųjų miestų, tokių kaip Vilnius ar 
Klaipėda, Šiaulių milicijoje dirbo apie 80 
proc. lietuvių tautybės asmenų, todėl susis-
kaldymo tautiniu pagrindu nebuvo.

Atkurtą nepriklausomybę dauguma 
kitataučių priėmė normaliai, reagavo tei-
giamai, su rusakalbiais darbuotojais incidentų nekilo, kovos su socialistinės nuosavybės 
grobstymu (KSNG) kolektyve priešiškai nusiteikusių asmenų nebuvo.39 K. Škiela to lai-
kotarpio žmonių būseną apibūdino taip: „Žmonės buvo gerai nusiteikę ir tikėjosi, kad 
bus geriau. Žmonės buvo euforijoje, atsitiesę, jautėsi draugiškumas.“40 Kaip prisimena J. 
Keserauskienė, kovo 11 dieną ir po jos buvo didelis pakilimas, visi Šiaulių m. VRS dar-
buotojai diskutavo apie tai. VRS buvo rusakalbių, bet nedaug. Dalis jų išvažiavo, o kiti 
adaptavosi. Dvejojančių nebuvo, kai reikėjo apsispręsti. Tačiau vienetai kitataučių, pavyz-
džiui, A. J., vis tarstelėdavo, „kad buvo tvarka, o dabar viskas pasikeitė ir nebėra tvarkos“.41 
Kaip pastebėjo D. Petrauskas, darbuotojai, kurie buvo ištarnavę priklausančius metus, iš-
ėjo į pensiją.42 Rusakalbiai darbe bendravo labai atsargiai. A. Varkelis emigravo į Izraelį, 
išvyko N. Gežienė.43 A. Venskaitis prisimena, kad kai kuriems kitataučiams Šiauliuose 
kovo 11-osios įvykiai buvo smūgis ir jie nenorėjo Lietuvos nepriklausomybės. Po sausio 
įvykių iš Vilniaus grįžusį A. Venskaitį jo labai geras draugas rusas apkabino ir atsiprašė už 
tai, ką SSRS kariuomenė padarė, nes jis kaip rusas jautė kaltę.44  

R. Senovaitis tuo metu dirbo LSSR VRM Viešosios tvarkos apsaugos valdybos Va-
dovavimo apylinkės inspektoriams skyriuje. Kai skyriaus viršininko Voldemaro Nosovo 
pavaduotojas Vytautas Ragelis išėjo į pensiją, pavaduotoju buvo paskirtas R. Senovaitis. 
Skyriuje dirbęs Petras Revuckas iki Sąjūdžio atsiradimo tikėjo komunizmo idėjomis, bet, 
susipažinęs su Sąjūdžio veikla, pakeitė pažiūras, tapo ultrapatriotu ir tada jau teigė, kad 
komunizmas yra blogis. Voldemaras Nosovas išvyko su LKP (SSKP platforma) ir, rašyda-
mas Petrui Revuckui charakteristiką, nurodė, kad jis pakeitė politines nuostatas. Ne visi 

Šiaulių m. VRS  darbuotojai atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę
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kitataučiai džiaugėsi nepriklausomybės atkūrimu, bet jie to neparodė, didžioji dalis jų liko 
Lietuvoje ir perėjo dirbti į policiją.45    

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą pakiliai sutiko didžioji dauguma vidaus rei-
kalų sistemos darbuotojų, tarp jų buvo ne tik lietuvių, bet ir kitų tautybių Lietuvos gy-
ventojų. Kai kuriems iš jų Lietuva buvo gimtinė, kai kurių net tėvai ir seneliai buvo čia 
gimę ir augę. Daugiausia jie nerimavo dėl reikalavimo visiems nepriklausomos Lietuvos 
gyventojams mokėti valstybinę kalbą. Pietryčių Lietuvoje, ir ne tik joje, nemažai paty-
rusių, profesionalių milicijos darbuotojų lietuvių kalbos nemokėjo, o tai reiškė, kad jie  
negalės dirbti milicijoje. Nerimą kėlė ne tik lietuvių kalbos žinių trūkumas, bet ir lojalu-
mo valdžiai klausimas, nes nuo to galėjo priklausyti jų karjera. Tai buvo nerimas dėl savo 
ateities Lietuvai einant nepriklausomybės keliu.46   

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis sakė, kad buvo baiminamasi dėl Šalčininkų, 
Ignalinos, Vilniaus rajonų, dėl Klaipėdos miesto. Buvo labai daug skundų net iš Kauno.47 
Pasak J. Liaudansko, dirbusio Kauno m. VRV, net Kauno kriminalinėje policijoje per 60 
proc. pareigūnų buvo rusakalbiai.48  Be to, nelegaliai veikianti VRM partinė organizacija 
taip pat neliko nuošalyje vis pakurstydama ugnį. „Tačiau, – pabrėžė M. Misiukonis, – 
VRM sistemoje jokių nacionalinių nesutarimų nebuvo. Už ką gi mus taip puolė?“49  

Vėlesnė atkurtos Lietuvos valstybės politika pilietybės atžvilgiu padėjo žmonėms ap-
sispręsti ir likti stipria, vieninga ir nesuskaldyta šalimi. 

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis tuoj po 1990 m. kovo 11 d. pateikė LR Mi-
nistrų Tarybai informaciją apie VRM veiklą. Buvo siūloma: paruošti teisėsaugos organų 
pertvarkos koncepciją; parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organų struktūrą; su-
teikti VRM paramą kuriant žinybinį informacinį tinklą, įrengiant automatizuotas darbo 
vietas visuose vidaus reikalų organuose; priimti Lietuvos Respublikos milicijos (policijos) 
įstatymą; paruošti ir priimti Lietuvos Respublikos eismo įstatymą; paruošti ir priimti Lie-
tuvos Respublikos privalomojo valstybinio ir individualaus transporto draudimo įstatymą; 
paruošti ir priimti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį ir Baudžiamojo proceso kodeksus; 
paruošti ir priimti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą; priimti 
Lietuvos Respublikos įstatymą dėl fiksuotų atskaitymų vidaus reikalų organams lėšų, skai-
čiuojant po 10 Rb nuo vieno dirbančiojo iš visų atitinkamos savivaldybės teritorijoje esan-
čių įstaigų (įmonių, organizacijų), numatant ir konkrečius atskaitymus valiuta; nustatyti, 
kad teismo būdu konfiskuotos transporto priemonės ir kita technika būtų realizuojama, 
visų pirma, vidaus reikalų organams, o konfiskuotos valiutinės lėšos taip pat būtų perveda-
mos į vidaus reikalų organų sąskaitą; 50 proc. Valstybinės autoinspekcijos, pasų, vizų ir re-
gistracijos įplaukų, rinkliavos už medžioklinių šautuvų registraciją, baudų už priešgaisrinių 
reikalavimų pažeidimus, taip pat Viešosios tvarkos ir Priešalkoholinio įstatymų pažeidimus 
palikti VRM žinioje; skirti VRM papildomų lėšų 75 tardytojų ir 75 operatyvinių darbuo-
tojų etatinėms pareigybėms išlaikyti; skirti VRM 150 lengvųjų automobilių ir 20 RAF tipo 
mikroautobusų susidėvėjusiam autotransporto parkui atnaujinti bei papildyti; kriminalinei, 

operatyvinei, ryšių ir kitai specialiajai technikai, kurios analogai vietoje negaminami, įsigy-
ti VRM skirti 500 tūkst. pirmosios kategorijos valiutos; įkurti Vilniaus aukštąją milicijos 
mokyklą SSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto ir J. Bartašiūno spe-
cialiosios vidurinės mokyklos vadovaujančiosios sudėties parengimo bazėje. Buvo siūloma 
kreiptis į LR Aukščiausiąją Tarybą dėl iškeltų problemų, kurių sprendimas yra LR Aukščiau-
siosios Tarybos kompetencija. Taip buvo suformuluotos pagrindinės ir strateginės kryptys 
įsisenėjusioms problemoms pasikeitusiomis aplinkybėmis Lietuvoje spręsti.50   

Po 1990 m. kovo 11 d. nepriklausomybės paskelbimo padidėjo spaudimas VRM: 
Lietuvos teritorijoje tuo metu buvo kelios dešimtys tūkstančių kariškių, dislokuotų įvai-
riuose Lietuvos miestuose ir rajonuose, o Vilniuje – dvi divizijos, viena jų – SSRS vidaus 
reikalų. 1990 metų pavasarį papildomai į Lietuvą buvo įvesta keliolika tūkstančių kariš-
kių, Vilniuje skraidė kariniai sraigtasparniai, gatvėmis be perstojo zujo karinės mašinos ir 
karinė technika. Prasidėjo pabėgusių iš SSRS kariuomenės Lietuvos jaunuolių gaudymas 
ir buvo reikalaujama, kad milicija dalyvautų gaudant jaunuolius. Pabaltijo karinės apygar-
dos vadas I. Kuzminas grasino M. Misiukoniui: „Turėkite omenyje, draugas ministre, jei 
nevykdysite įsakymo, tai jūsų trys tūkstančiai ginkluotų milicininkų prieš mano karinę 
apygardą yra niekai.“51  SSRS gynybos ministro pavaduotojas V. Varenikovas pareikalavo  
vidaus reikalų ministro M. Misiukonio vykdyti SSRS Konstituciją, bendrus SSRS gy-
nybos ministerijos ir VRM nutarimus dėl karinės prievolės, milicijos ir kariškių bendro 
patruliavimo gatvėse ir laikytis duotos priesaikos.52

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. kovo 31 d. nutarimu įsteigė Lietu-
vos Respublikos vadovybės ir svarbiausių valstybinių įstaigų apsaugos padalinį, kurį turė-
jo sudaryti milicijos darbuotojai.53 

Milicijos apsisprendimas. Milicijos pareigūnai tuo metu buvo apsisprendimo kryž-
kelėje. Vieni iš jų – tokių buvo dauguma – priėmė įvykius kaip savaime suprantamus, su 
entuziazmu jiems pritarė ir buvo apsisprendę. Kiti – jų buvo mažuma – priešingai, apsi-
sprendė likti su SSRS milicija, apie tai pareiškė atvirai, o vėliau išvyko iš Lietuvos. Jų apsis-
prendimas taip pat yra gerbtinas, nes jie nekenkė paskelbtai Lietuvos nepriklausomybei. 
Tretieji laukė, kuo baigsis nepriklausomybės paskelbimas, stengėsi išvengti atlikti pareigą 
pavojingu metu ir pavojingose vietose.    

Dauguma milicijos darbuotojų apsisprendė eiti kartu su Lietuvos nepriklausomybe. 
Atkūrus Lietuvos valstybę, reikėjo pertvarkyti visas valstybines struktūras, visas žmonių 
gyvenimo sritis, teisėsaugą, vidaus reikalų sistemą, taip pat ir miliciją. Reikėjo iš pagrin-
dų pakeisti ir padaryti nepriklausomą teisinę sistemą, jos institucijas, tai yra atsisakyti ir 
telefoninės teisės (kai partiniai ar valdžios atstovai patys nurodo, kokį priimti sprendimą 
vienu ar kitu atveju – aut. pastaba). Šiuo laikotarpiu milicijai atiteko vienas iš pagrindi-
nių vaidmenų. Po kovo 11 dienos tai buvo vienintelė oficialiai ginkluota jėga, be SSRS 
kariuomenės ir KGB, kurios buvo kitoje Lietuvos nepriklausomybės barikados pusėje, 
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galinti valstybėje užtikrinti viešąją tvarką ir valstybės stabilumą. Todėl stiprėjo kova dėl 
milicijos siekiant ją patraukti į savo pusę, ypač ten, kur gyveno dauguma kitakalbių, ne-
mokėjusių lietuvių kalbos ir todėl neužtikrintų savo ateitimi. Tarybiniais laikais milicijoje 
lietuvių kalbą mokėti nebuvo privaloma ir todėl Lietuvoje susirašinėjamas ir pasitarimai 
vyko dažnai rusų kalba. Nuo to, ką parems milicija, priklausė Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimas. Lietuvos nepriklausomybės priešai Lietuvos miliciją stengėsi palenkti į savo 
pusę, kad tik pavyktų išlaikyti ir apginti SSRS imperiją. Tačiau dauguma milicijos dar-
buotojų jau buvo apsisprendę eiti kartu su Lietuvos nepriklausomybe.  Tai buvo svarbu, 
nes Lietuvos nepriklausomybė dar neturėjo savo ginkluotų struktūrų, jos buvo tik pradė-
tos kurti, buvo tik jų užuomazgos.54  

Ministras M. Misiukonis prisimena: „Būtent didžioji Ypatingosios paskirties milici-
jos būrio pareigūnų dalis 1990-ųjų balandžio pabaigoje pirmieji vidaus reikalų sistemoje 
savo susirinkime priėmė kreipimąsi, kuriuo palaikė Aukščiausiąją Tarybą, Lietuvos Res-
publiką. <...> Tad galima įsivaizduoti, kaip jiems buvo skaudu nuolat girdėti įvairius ne-
pagrįstus kaltinimus iš jų pačių palaikomų politikų. Tą patį balandžio mėnesį eiliniame 
Aukščiausiosios Tarybos posėdyje vėl prasidėjo sistemos juodinimas. Neišlaikęs nuėjau 
prie tribūnos ir pasakiau: „Kaip jūs taip galite? Lietuvos vidaus reikalų sistemos pareigū-
nai, nesiskaitydami nei su laiku, nei su sveikata, pamiršę šeimas, gina jus, o jūs tik dergiate 
juos.“ Atsimenu, visa salė tiesiog nuščiuvo...“55  

S. Valiulis, kuris tuo metu dirbo inspektoriumi Nežinybinės apsaugos valdyboje prie 
VRM, pasakojo56, kad 1990 metų kovo–gegužės mėnesiais jam teko vadovauti pareigū-
nų grupėms, kurios užtikrino Radijo ir televizijos komiteto, televizijos bokšto, Spaudos 
rūmų apsaugą nuo SSRS desantininkų. Didžiąją laiko dalį jis rūpinosi Radijo ir televizijos 
komiteto apsauga. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, milicijoje dirbo apie 7,4 tūkst. darbuotojų. VRM 
vadovavo ministras M. Misiukonis, turintis didelį autoritetą tarp milicijos pareigūnų, nes 
nuosekliai siekė įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę ir buvo pavyzdys tiek Vilniaus, tiek 
kitų miestų ir rajonų VRM darbuotojams. Vidaus reikalų ministro pavaduotojai buvo P. 
Liubertas, V. Zabarauskas ir A. Kairys. VRM sudarė valdybos, skyriai, o vietose – vidaus 
reikalų valdybos ir vidaus reikalų skyriai.57   

3. Atsakas į Kovo 11-osios aktą 

SSRS reikalavimai. SSRS liaudies deputatų suvažiavimas 1990 m. kovo 14 d. iš-
rinko M. Gorbačiovą SSRS prezidentu. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis pasveikino 1990 m. kovo 15 d. M. Gorbačiovą jo išrinkimo SSRS prezi-
dentu proga.58

SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1990 m. kovo 16 d. atsiuntė LR Aukščiausiosios 

Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui telegramą, kurioje pareikalavo per 2 dienas 
atšaukti aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. Tą dieną į Lietuvos 
žmones per televiziją kreipėsi Vytautas Landsbergis ir Algirdas Brazauskas, kviesdami  
būti vieningiems.59  

Jau kitą dieną LR Aukščiausioji Taryba atmetė SSRS prezidento Michailo Gorbačio-
vo reikalavimą atšaukti Nepriklausomybės deklaraciją dėl Lietuvos valstybės atkūrimo.60  

SSRS prezidentas M. Gorbačiovas taip kreipėsi į LR Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininką V. Landsbergį: „Iš LSSR gaunama informacija rodo, kad Respublikos terito-
rijoje registruojami savanoriai į vadinamąsias krašto apsaugos organizacijas, kurios turi 
pakeisti pasienio kariuomenės ir iš dalies vidaus reikalų organų veiklą. Siūlau imtis nea-
tidėliojamų priemonių, kad būtų nutraukti visi veiksmai, kuriais siekiama sudaryti šias 
ir panašias formuotes. Apie įvykdymą prašau pranešti  per dvi dienas. Taip pat atkreipiu 
Jūsų dėmesį į tai, kad į LSSR Aukščiausiosios Tarybos dienotvarkę įtraukto įstatymo 
projekto „Dėl baudžiamosios atsakomybės už antivalstybinius raginimus“ priėmimas 
nebus teisėtas, nes atsakomybės už valstybinius nusikaltimus nustatymas priklauso tik 
SSRS kompetencijai.“61  

Maskvoje 1990 m. kovo 25 d.  įvyko du Lietuvą palaikantys mitingai, o per juos 
buvo renkami Rusijos piliečių, pritariančių Lietuvos nepriklausomybei, parašai. Kovo 
31 dieną Maskvos centriniame parke įvyko mitingas LR apsisprendimui palaikyti. Ba-
landžio 1 dieną Maskvoje, Lužnikuose, per solidarumo su Lietuva mitingą susirinko 
apie 5 tūkst. žmonių.62   

SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas 1990 m. kovo 29 d. pakartotinai pareika-
lavo  per tris dienas atšaukti aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 
Tuo metu kaip įbauginimo įrankis suaktyvėjo SSRS kariuomenės dalinių judėjimas 
Lietuvoje.63  

SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas ir SSRS Ministrų Tarybos pirmininkas Ni-
kolajus Ryžkovas 1990 m. balandžio 13 d. atsiuntė LR Aukščiausiajai Tarybai ir Ministrų 
Tarybai įspėjimą, kad, jeigu per 2 dienas Lietuvoje nebus atkurta padėtis, kuri buvo iki 
1990 m. kovo 11 d., bus įvesta ekonominė blokada. Tai vėliau ir buvo padaryta.64  

SSRS Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1990 m. rugsėjo 21 d. M. Gorbačiovas konsta-
tavo, kad tik norėdamas išnaudoti visus būdus politiniam sprendimui Lietuvoje pasiekti,  
jis nepaleido Lietuvos parlamento ir neįvedė prezidentinio valdymo Lietuvoje. SSRS pre-
zidentas M. Gorbačiovas 1990 m. lapkričio 24 d. spaudos konferencijoje Maskvoje neat-
sisakė savo pozicijos ir patvirtino, kad remia SSRS vientisumą ir atmeta Baltijos valstybių 
norą atkurti savo nepriklausomybę.65 

SSRS liaudies deputatų III suvažiavimas. Kovo 11 dienos aktai, kuriuos paskelbė 
Lietuvos Respublika, Kremliaus suvažiavimų rūmuose 1990 m. kovo 13 d. sukėlė sprogu-
sios bombos įspūdį. 66 
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SSRS liaudies deputatų III suvažiavimas 1990 m. kovo 15 d. priėmė nutarimą ‚,Dėl 
LSSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 10–12 d. sprendimų“, kuriame teisės aktus 
dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo paskelbė neturinčiais juridinės galios, tai 
yra neteisėtais ir negaliojančiais, ir įgaliojo SSRS va dovybę imtis priemonių SSRS įstaty-
mų galiojimui Lietuvoje at kurti. Už nutarimą balsavo 1 463 deputatai iš 2 244 dalyvavu-
sių, 98 buvo prieš, 128 susilaikė.67

 LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 1990 m. kovo 18 d. laiške 
SSRS prezidentui M. Gorbačiovui atsakė, kad SSRS liaudies deputatų neeilinio III suva-
žiavimo nutarimai dėl LR Aukščiausiosios Tarybos priimtų sprendimų negalioja ir neturi 
teisinio pagrindo.68  

SSRS Ministrų Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas paskelbė SSRS Vyriausybės pa-
reiškimą, kuriame buvo tvirtinama, kad po to, kai SSRS liaudies deputatų neeilinis III 
suvažiavimas pripažino LSSR Aukščiausiosios Tarybos priimtus kovo 11 dienos ir vėles-
nius įstatymus negaliojančiais, visi sąjunginio pavaldumo objektai Lietuvos teritorijoje 
yra SSRS nuosavybė.69   

Buvo parengtas  dokumento dėl nepaprastųjų priemonių kovai su teisėtvarkos pažei-
dimais projektas, kurį buvo ruošiamasi svarstyti SSRS deputatų IV suvažiavime. Jo priėmi-
mas faktiškai reiškė nepaprastosios padėties visoje SSRS įvedimą. Projektas buvo pateiktas 
SSRS prezidentui M. Gorbačiovui ir jis projektui pritarė. Dokumente buvo reikalaujama 
atkurti centralizuotą teisėsaugos or ganų valdymo sistemą, tučtuojau sustabdyti sąjungi-
nių respublikų išleistų aktų dėl jų pertvarkymo iš sąjunginių-respublikinių į respubliki-
nius organus galiojimą. Taip pat buvo pasiūlyta sąjunginių ir autonominių respublikų 
aukščiausiosioms tary boms, ministrų taryboms, vietinėms liaudies deputatų taryboms, 
jų vykdomiesiems bei tvarkomiesiems organams panaikinti visus normatyvinius aktus, 
prieštaraujančius SSRS Kon stitucijai ir sąjunginiams įstatymams. Rekomenduota sąjun-
ginių respublikų aukščiausiosioms taryboms greičiau priimti įstatymą dėl savanoriškų 
liaudies draugovių ir kitų visuomenės formuočių teisėtvarkai garantuoti.70  

SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1990 m. kovo 31 d. kreipėsi į LR Aukščiausiąją 
Tarybą: „Dabartinė Lietuvos vadovybė neklauso proto balso, toliau ignoruoja SSRS liau-
dies deputatų III neeilinio suvažiavimo sprendimą, vienašališkai vykdo veiksmus, kurie 
prieštarauja SSRS Konstitucijai ir yra visos Sąjungos atžvilgiu atvirai provokuojantys bei 
įžeidžiantys. Noriu dar kartą pareikšti, kad šis kelias pražūtingas, jis nuves tik į aklavietę. 
<...> Siūlau tuojau pat LSSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje panaikinti priimtus netei-
sėtus aktus. Toks žingsnis atvers galimybes apsvarstyti visą iškilusių problemų kompleksą 
vieninteliu priimtinu pagrindu – remiantis SSRS Konstitucija.“71  

SSRS piliečių komitetas. Kaip atsakas į Kovo 11-osios aktą, 1990 m. kovo 18 d. 
Vilniuje susikūrė SSRS piliečių komitetas, kurio tikslas buvo SSRS piliečių teisių gynimas 
Lietuvoje. Tą pačią dieną buvo surengtas mitingas, kuriame dalyvavo apie 30 tūkst. žmo-

nių, reikalavusių panaikinti LR Aukščiausiosios Tarybos priimtą Kovo 11-osios aktą.72  
Vilniuje tuo metu Lietuvos nepriklausomybės priešininkai suorganizavo Tarpžiny-

binį spaudos centrą, kurio pagrindinis uždavinys buvo aprūpinti SSRS spaudos, radijo ir 
televizijos darbuotojus informacija apie padėtį Lietuvoje (dezinformacija, pateisinančia 
SSRS veiksmus Lietuvoje – aut. pastaba). Centre dirbo SSKP platformininkai, SSRS vi-
daus reikalų, Gynybos ministerijų ir Valstybės saugumo komiteto darbuotojai. Į Spaudos 
rūmus atvyko SSKP platformininkai, tarp kurių buvo J. Kuolelis, ir pareikalavo nebe-
spausdinti „Atgimimo“, „Gimtojo krašto“, „Respublikos“, „Soglasije“, „Echo Litvy“ ir 
„Kurier Wilenski“.73   

Bandymas nuginkluoti medžiotojus. SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1990 
m. kovo 21 d. išleido įsaką „Dėl papildomų priemonių, galinčių garantuoti tarybinių 
piliečių teises, apsaugoti SSRS suverenumą LSSR teritorijoje“, kuriuo buvo pareikalauta 
sustiprinti Lietuvos teritorija einančios SSRS valstybės sienos apsaugą, nutraukti sava-
norių formuočių sudarymą, sugriežtinti vizų bei leidimų įvažiuoti ir išvažiuoti kontrolę, 
Lietuvos piliečiams nurodyta per savaitę atiduoti saugoti VRM šaunamuosius ginklus. 
Buvo įspėta, kad, atsisakius vykdyti šį įsaką, SSRS VRM privalės paimti ginklus ir perduo-
ti SSRS gynybos ministerijos apsaugai.74   

 LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d. kreipėsi į pasaulio tautas, vyriausybes ir 
geros valios žmones: „Nuo kovo 11 dienos teisėtai ir taikiai gyvuoja nepriklausoma Lietu-
vos Respublika. Deja, šiomis dienomis vis labiau aiškėja, kad prieš Lietuvos Respubliką ir 
jos piliečius kita valstybė rengiasi pavartoti prievartą.  Šios grėsmės akivaizdoje su viltimi 
kreipiamės į pasaulio tautas, valstybių vyriausybes, visus geros valios žmones ir prašome 
savo protestais užkirsti kelią galimam smurto panaudojimui prieš pasaulio valstybių ben-
drijos narę Lietuvą ir jos taikius piliečius.“75  

Oficialiai pranešta, kad LR VRM, Krašto apsaugos departamentas ir Miškų ūkio 
ministerija, suderinę savo veiksmus su LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininku ir vice-
premjeru R. Ozolu, parengė raštą, kuriame užtikrino, kad patys susitvarkys su medžiotojų 
ir sporto organizacijų ginklais, o miestų ir rajonų medžiotojų draugijas informavo, kad 
joms pačioms pavesta organizuoti ginklų apsaugą, o jei tokių galimybių nėra, perduoti 
juos saugoti vidaus reikalų skyriams. Kariškiai norėjo patikrinti, ar medžiotojų ginklai iš 
tikrųjų perduodami saugoti į rajonų vidaus reikalų skyrius, ir kiek jų yra perduota, tačiau 
jiems to nebuvo leista padaryti ir jie jokios objektyvios informacijos negavo. Kariškiai 
atvirai sakydavo: „ Jeigu prieš kariškius panaudos ginklą nors vienas milicininkas ar kitas 
ginkluotas žmogus, jie bus fiziškai sunaikinti.“76 M. Misiukonio žodžiais, VRM vadovybė 
tuomet laikėsi aiškios pozicijos: ,,Kas pirmas nuspaus gaiduką, tas pirmas šiandien pra-
loš.“77 Lietuvoje radikaliai nusiteikusių asmenų pakako abiejose barikadų pusėse, o jėgos 
buvo nelygios. Visa tai rodė įvykiai Tbilisyje, Ferganoje, Almatoje ir kitur, kur SSRS ka-
riuomenė pademonstravo savo jėgą.78  
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Ministras M. Misiukonis savo požiūrį išdėstė LR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje: 
„Vakar skambino keletas miestų ir rajonų vidaus reikalų skyrių viršininkų, klausė, ką da-
ryti, kadangi dėl medžioklinių šautuvų ir į juos kreipėsi žmonės bijodami, kad šituos 
šautuvus kai kas gali ir piktuoju at imti. Mes parengėme ir išsiuntėme telegramą, kurioje 
nurodėme: jeigu žmonės atneš tuos šautuvus, milicijos pareigūnai tu rėtų juos priimti.“79   

LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas V. Žiemelis klausė vidaus reikalų ministro 
M. Misiukonio, ar su jo žinia buvo išsiųsta telegrama vidaus reikalų skyriams dėl me-
džioklinių ginklų paėmimo iš gyventojų. Ministras M. Misiukonis patvirtino: „Šitoje 
telegramoje buvo pasakyta, kad vidaus reikalų skyriai pasiruošę priimti, jeigu žmonės šito 
pageidaus.“80  

   Tęsdamas kalbą, ministras M. Misiukonis išreiškė nuomonę, kad dabartinėje situ-
acijoje nereikia konfliktuoti su SSRS kariškiais. Be to, jis sakė, kad buvo susitikęs su ka-
riškiais LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiume, kur buvo sutarta ir ateityje organizuoti 
tokius susitikimus bei parengti reagavimo planą, jeigu SSRS kariniuose daliniuose, kurie 
dislokuoti Lietuvoje, kils  konfrontacijų, užpuolimų ar net šaudymų. Kalbėta, jog šiuos 
įvykius turi tirti ir Lietuvos pusė, kad nebūtų padaryta subjektyvių išvadų ir vienpusiško 
tyrimo.81   

Miškų ūkio ministras V. Antanaitis, Krašto apsaugos departamento generalinis direkto-
rius A. Butkevičius ir vidaus reikalų ministras M. Misiukonis parašė Lietuvos Respublikos 
rajonų ir miestų vidaus reikalų skyriams telegramą, kurioje buvo siūloma paimti iš organiza-
cijų, įstaigų ir medžiotojų ūkių graižtvinius šautuvus. Taip pat buvo kreiptasi į visus medžio-
tojus, kurie savo valia nori atiduoti vidaus reikalų skyriams saugoti medžioklės ginklus.82  

A. Songaila pasakojo, kad jis tuo metu savo medžioklinį ginklą atsivežė į darbą ir pa-
slėpė giliai spintoje, nes bijojo, kad namuose kariškiai gali jį rasti.83  

VRM, miestų ir rajonų vidaus reikalų valdybų ir skyrių vadovai buvo vieningi, ne-
pasidavė provokacijoms ir nevykdė M. Gorbačiovo įsako dėl piliečių saugumo ir rimties 
užtikrinimo Lietuvoje ir ginklų klausimu.84  

VRM ministras M. Misiukonis prisimena: „Maskva <...> nesitikėjo, kad VRM ne-
bevykdys jos nurodymų. <...> net kariškiai su didžiule karine technika ir gausia armija 
Lietuvoje neįvykdė SSRS prezidento įsakų bei nurodymų. <...> imperinėms jėgoms ne-
talkino Vidaus reikalų ministerija, jos struktūriniai padaliniai miestuose ir rajonuose.“85    

Lietuvos KGB padalinys, praėjus dviem mėnesiams po M. Gorbačiovo įsako paskelbi-
mo, konstatavo, kad įsakas Lietuvos Respublikos valdžios buvo ignoruotas, o VRM nesi-
ėmė jokių realių veiksmų, kad būtų konfiskuoti gyventojų šaunamieji ginklai.86  

SSRS kariškiai vykdyti M. Gorbačiovo įsako vieni, be VRM pagalbos, negalėjo. Pa-
tiems kariškiams ieškoti ginklų nesisekė, kai kur jie susidūrė su milicijos pasipriešinimu.87  

Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas Petras 
Urbelis informavo, kad medžioklinių šautuvų vagysčių tomis dienomis pagausėjo. Vyk-
dant išleistą SSRS prezidento M. Gorbačiovo įsaką, jėga iš medžiotojų nebuvo paimtas 

nė vienas šautuvas.   Šalyje buvo apie 30 tūkst. šautuvų, o iš jų apie 3400 ginklų buvo ati-
duota saugoti vidaus reikalų skyriams, tačiau medžiotojai daugumą šautuvų buvo atsiėmę, 
nes prasidėjo medžioklės  sezonas.88  

1990 m. kovo 25 d. į Lietuvą atvyko SSRS VRM darbuotojai vykdyti prezidento įsako 
dėl ginklų iš organizacijų ir piliečių paėmimo. Iš viso atvyko apie 25 darbuotojai89, tarp jų 
buvo ir SSRS VRM Vyriausiosios viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkas gene-
rolas V. Maksimovas.

VRM Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkas Anatolijus Vilkas informavo 
savaitraštį „Liaudies sargyboje“, kad  generolas buvo atvažiavęs patikrinti, kaip vykdomas 
SSRS prezidento 1990 m. kovo 21 d. įsakas. Tartasi, kas priims paimtus šautuvus, kalbėta, 
kad tai gali padaryti SSRS pasienio kariuomenė, SSRS VRM kariuomenė. Bet buvo pa-
siektas kompromisas ir LR Ministrų Tarybos nutarimu Lietuvos Respublikos vidaus rei-
kalų organams buvo pavesta priimti iš Lietuvos piliečių ginklus, jeigu žmogus nori atnešti 
jam priklausantį šautuvą ir palikti jį saugoti vidaus reikalų skyriuje. VRM VTA valdybos 
viršininkas A. Vilkas visiems Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organams buvo išsiun-
tęs išaiškinimą, kuriame nebuvo kalbama apie ginklų atėmimą jėga.90   

Grasinimai dėl Vilniaus ir Klaipėdos. Pasauliui ir SSRS gyventojams buvo sten-
giamasi įteigti, kad Baltijos šalių frontai ir Sąjūdis yra negausūs nacionalistų būriai, kad 
ten persekiojami rusai, reabilituojami Antrojo pasaulinio karo nusikaltėliai, grasinama 
susidoroti su Komunistų partijos nariais, kad Lietuva turi teritorinių pretenzijų kaimy-
nams. Tačiau pasigirsdavo pretenzijų ir į Lietuvos teritorinį vientisumą. M. Gorbačiovas 
buvo išsakęs mintį, kad siekiant atsiskirti nuo SSRS Lietuvai gali iškilti sienų klausimas 
tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos kraštuose.91 

1990 metų balandžio pradžioje po Lietuvą važinėjo kariškiai ir žmonėms kalbėjo, 
kad atsiskyrus Lietuvai nuo SSRS bus keičiamos jos sienos. Tuo pat metu Baltarusijos 
TSR Aukščiausioji Taryba paskelbė pareiškimą, kad atsiskyrus Lietuvai nuo SSRS Bal-
tarusijos SSR turės pretenzijų į Vilniaus krašto dalį. Spaudos konferencijoje JAV, Va-
šingtone, M. Gorbačiovas aiškino, kad į Lietuvos teritoriją įeina penkios sritys, kurios 
anksčiau priklausė Baltarusijai. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, SSRS pagal su-
sitarimą gavo Kaliningradą, Rytų Prūsiją ir Klaipėdą, kurią I. Stalinas perdavęs LSSR, 
todėl bus keliamas šių žemių grąžinimo Rusijai klausimas. SSKP CK politinio biuro 
narys O. Seninas, 1991 m. vasario 17 d. lankydamasis Lietuvoje, tarp kitko pasakė, kad 
jei Lietuva taps nepriklausoma, tai tik be Vilniaus ir Klaipėdos kraštų, tik su 1938 metų 
sienomis, tuo siekdamas įrodyti, kad Vilniaus ir Klaipėdos kraštai nepriklauso Lietuvai. 
Lietuvoje buvo platinami gandai, kad Lietuvai atsiskyrus nuo SSRS Vilniaus sritis ir 
Klaipėdos kraštas bus atskirti nuo Lietuvos. 1991 m. gegužės 14 d. SSRS kareiviai su 
žemėlapiu važinėjo po Varėnos rajoną ir klausinėjo, kur 1939 metais ėjo Lietuvos ir 
SSRS siena.92 
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Ignoruojami Lietuvos Respublikos įstatymai. Sniečkaus miesto taryba 1990 metų 
gegužės pradžioje priėmė nutarimą, kad mieste galioja tik SSRS Konstitucija. Vilniaus 
krašto kitataučiai gyventojai buvo įkalbinėjami nevykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų. 
Šalčininkų rajono savivaldybė 1990 metų gegužės mėnesį pareiškė, kad vykdys tik SSRS įsta-
tymus. Vilniaus rajono savivaldybės taryba gegužės 26 dieną priėmė nutarimą, kad Vilniaus 
rajonas pasilieka SSRS sudėtyje. Tokį patį sprendimą priėmė Šalčininkų rajono taryba. 
Šiuose sprendimuose buvo nurodyta, kad jų teritorijoje toliau galioja SSRS Konstitucija.  
Birželio 1 dieną Vilniaus krašto liaudies deputatų suvažiavimas nutarė Šalčininkus paskelbti 
lenkų autonomija, kurioje veikia tik LSSR ir SSRS įstatymai. Vilniaus rajono taryba liepos 
26 dieną apsvarstė ir patvirtino Vilniaus lenkų nacionalinio rajono statusą. Rytų Lietuvoje 
buvo siekiama įkurti lenkų nacionalinę sritį. Spalio 6 dieną Eišiškėse (Šalčininkų r.) įvyko 
Vilniaus krašto deputatų II suvažiavimas, kuris paskelbė apie Lenkų nacionalinį-teritorinį 
kraštą Rytų Lietuvoje, į kurį įėjo Šalčininkų ir Vilniaus rajonai, Švenčionių rajono Pabradės 
miestelis bei Magūnų apylinkė, Širvintų rajono Jauniūnų apylinkė ir Trakų rajono Trakų, 
Karijotiškių ir Paluknio apylinkės. LR Vyriausybės atstovai 1990 m. spalio 17 d. susitiko ir 
kalbėjosi su norinčiųjų įkurti Vilniaus krašte lenkišką sritį atstovais, tačiau nebuvo suprasti. 
Apklausus Vilniaus krašto gyventojus dėl pasilikimo SSRS, išaiškėjo, kad už tai balsuotų tik 
23 proc. gyventojų, o už Lietuvos nepriklausomybę – 60 proc. gyventojų. LR Aukščiausioji 
Taryba 1990 m. gruodžio 27 d. priėmė įstatymą „Dėl administracinių vienetų tiesioginio 
valdymo“, kuris nustatė, kada ir kaip įvedamas tiesioginis administracinių teritorijų valdy-
mas. 1991 metų vasario mėnesį Maskvos spaudoje buvo rašoma, kad Lietuvos dalyje, kur 
daugiausia gyvena rusų ir lenkų, bus įvestas prezidentinis valdymas.93     

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugsėjo 4 d. priėmė nutarimą paleisti Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų, taip pat Sniečkaus gyvenvietės tarybas ir jų valdymo organus bei pa-
naikinti pareigūnų įgaliojimus. LR Vyriausybei pavesta šių savivaldybių veiklai vadovauti 
tiesiogiai.94  

SSRS 1991 metų vasarą ėmė formuotis judėjimas, kurio šūkis buvo „Nubausti Pabal-
tijį!“ Baltijos valstybėse formavosi pogrindinis judėjimas „Susijungimas su Tarybų Sąjun-
ga“, siekiant į jį įtraukti nepatenkintus Lietuvos gyventojų sluoksnius.95   

Pasienio kontrolės punktai. LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. 
kovo 15 d.  nutarimu Nr. I-2796 jau ketvirtą dieną po nepriklausomybės paskelbimo pavedė 
VRM įsteigti valstybinės sienos kontrolės postus, taip pat parengti šių postų nuostatus ir 
pateikti juos LR Aukščiausiajai Tarybai. Lietuvos Respublikos pasienio rajonų liaudies 
deputatų tarybų vykdomieji komitetai turėjo visokeriopai padėti vykdyti šį nutarimą.  

LR Vyriausybė 1990 m. kovo 15–16 dienomis davė nurodymą97 pasienio zonose prie 
kelių pastatyti sargybą Lietuvos turto apsaugai, ir tai buvo padaryta.  

LR Vyriausybė 1990 m. kovo 19 d. nutarė98 įsteigti 37 sienų perėjimo kontrolės punk-
tus, pabrėždama savo valstybingumą, nors tai realiai vykdyti tuo metu buvo nelabai įma-

noma. Tam reikėjo laiko ir daug pastangų. Buvo planuojama, kad visuose pasienio kon-
trolės punktuose daugiausia dirbs VAI darbuotojai, ir reikėjo, kad pasienio postai būtų 
juridiškai ir materialiai pagrįsti.99  

SSRS Vyriausybė tą pačią dieną, tai yra 1990 m. kovo 19 d., atsiuntė LR Vyriausybei 
griežtą įspėjimą100, kuriame buvo rašoma, kad nebus leista įsteigti sienos perėjimo punktų. 
Tą pačią dieną SSRS Vyriausybė įspėjo visas užsienio valstybes, kad nepripažintų Lietuvos 
Respublikos ir jos Vyriausybės.

 LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 20 d. nutarimu „Dėl Lietuvos valstybės sienos 
ženklinimo“ įpareigojo LR Ministrų Tarybą pradėti Lietuvos valstybės parengiamuosius 
sienos ženklinimo darbus.101 Tai buvo padaryta neatsižvelgiant į SSRS Vyriausybės ultima-
tumus ir grasinimus, nuo nepriklausomybės paskelbimo praėjus tik devynioms dienoms. Tą 
pačią dieną, kaip atsakas į priimtą LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimą, buvo sugriežtinta 
SSRS piliečių išvykimo į užsienį iš Lietuvos Respublikos teritorijos kontrolė.102  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d. priėmė LR Vyriausybės įstatymą103, ku-
riame Vyriausybei buvo pavesta pradėti parengiamuosius Lietuvos valstybės sienos žen-
klinimo darbus. 1990 m. balandžio 18 d. prie LR Vyriausybės įsteigta Lietuvos muitinės 
tarnyba.  

Įvertinus susidariusią politinę situaciją Lietuvoje ir atsižvelgiant į M. Gorbačiovo įspė-
jimus, buvo nutarta laikinai sustabdyti Lietuvos sienų apsaugos steigimą ir muitų kontro-
lę.104  Lazdijuose 1990 m. balandžio 3 d. laikinai buvo uždaryta muitinė. 

Milicijos pareigūnas S. Valiulis prisimena105, kad nuo 1990 m. birželio 25 d. suakty-
vėjo Rygos OMONO veiksmai, jis užpuldinėdavo Lietuvos muitinės postus, juos padegi-
nėjo. Tuomečio Joniškio r. VRS viršininko S. Poliako nurodymu S. Valiuliui ne kartą su 
kitais pareigūnais teko vykti į Kalvių muitinės postą užtikrinti muitininkų saugumą. Jam 
įsiminė atvejis, kai buvo gauta informacija iš Jelgavos milicijos, kad Rygos OMONAS 
ruošiasi sudeginti Kalvių muitinės vagonėlį. S. Poliako žodiniu nurodymu S. Valiulis su 
kitais pareigūnais operatyviai nuvyko į muitinės postą ir užtikrino muitininkų pamainos 
bei turto apsaugą.

Nuo rugpjūčio 1 d. SSRS vėl įvedė apribojimus vykti per Lazdijų pasienio punktą 
SSRS piliečiams.106  

LR Vyriausybė 1990  m. rugsėjo 10 d. priėmė nutarimą „Dėl papildomų laikinų prie-
monių krašto rinkai apsaugoti“107, kuriame numatė nuo spalio pradžios pradėti formuoti 
Krašto apsaugos departamente (KAD) tarnybą valstybės sienos ekonominei apsaugai ga-
rantuoti. KAD buvo sudaryta nuolatinė komisija, vadovaujama Jono Paužolio, kuri pra-
dėjo skubiai rinkti savanorius į pasienio apsaugos tarnybą. Nutarime taip pat nustatyta 
vykimo per Lietuvos Respublikos sieną, prekių išvežimo ir įvežimo tvarka.

1990 m. spalio 8 d. atidarytas pirmasis nepriklausomos Lietuvos Lazdijų muitinės 
postas.108 Postas įrengtas prieš SSRS muitinės pastatą, jame buvo apžiūrimi privatūs auto-
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mobiliai, tikrinama, kad nebūtų išvežtos į Lenkiją uždraustos prekės. 
LR Vyriausybė 1990 m. spalio 10 d.109 KAD pavedė įsteigti pasienio ekonominės ap-

saugos kontrolės postus, patvirtino pasienio ekonominių apsaugos postų išdėstymą.  
LR Vyriausybė priėmė nutarimą110, kad iš šalies vienas žmogus gali išvežti maisto ir ne 

maisto produktų ne daugiau kaip už 50 Rb, tai yra 2 kg duonos, 200 g dešros, 2 butelius 
degtinės, 2 dėžutes degtukų ir t. t. Paros laikotarpiu per nesaugomas Lietuvos valstybės 
sienas iš Lietuvos buvo išvežama apie 10 tonų įvairių mėsos gaminių. LR Aukščiausioji 
Taryba 1990 m. lapkričio 8 d. priėmė Laikinąjį pasienio apsaugos įstatymą.  

Nuo 1990 m. lapkričio 19 d. turėjo pradėti veikti visi numatyti 64 pasienio kontro-
lės postai. Tačiau nebuvo pasienio apsaugos specialistų. Į pasienio apsaugą ėjo patrio-
tiškai nusiteikę žmonės,  žinoję, kad didelių algų negaus, o dirbti reikės lauke, nes jokių 
pastatų postuose nebuvo. Pradžioje pasieniečiai budėjo tik dieną. Budėjimas visą parą 
prasidėjo postus aprūpinus įvairių organizacijų skirtais mediniais nameliais ant ratų. 
Lietuvos Respublikos muitinės kontrolės postas Mažeikių rajono kelyje į Saldaus mies-
tą (Latvija) pradėjo veikti 1990 m. lapkričio 19 d. Taip pat ekonominės sienos postai 
pradėjo dirbti Šilutės rajone, Pagėgiuose, Panemunėje ir Rusnėje. Klaipėdos zonoje tuo 
metu jau veikė 11 pasienio kontrolės postų.111 

Baltarusijos muitininkai lapkričio mėnesį įrengė savo postą ties Lietuvos siena prie 
Druskininkų ir kontroliavo prekių įvežimą iš Baltarusijos į Lietuvą. Pirmieji valstybės sie-
nos su Baltarusija postai pradėjo veikti 1990 m. lapkričio 24 d. Medininkuose.112   

Dirbantieji postuose neturėjo uniformų, todėl ne visi pravažiuojantys automobiliai 
sustodavo. Pradžioje nebuvo muitininkų, tad pasieniečiai atliko ir jų darbą. Muitininkai 
dirbti postuose pradėjo 1991 metų sausį.113 

Postai nuo pat pirmųjų dienų tapo SSRS represinių struktūrų nepasitenkinimo objek-
tu. Jau 1990 metų gruodžio mėnesį buvo sulaukta atvirų grasinimų susidoroti, trukdymo 
dirbti. 1991 metų sausio mėnesį grasinimai virto užpuolimais. SSRS kariškiai užpuolė ir 
sumušė Rokiškio, Kalvarijų ir Lazdijų posto pasieniečius. 1991 m. sausio 11 d. desanti-
ninkai sunaikino Lietuvos muitinę Latvijos pasienyje, Žagarėje. 1991 m. sausio 12 d. 11 
val. prie Druskininkų SSRS kareiviai sumušė KAD posto tarnautojus ir užėmė postą, o 
Marijampolėje sunaikino muitinę ir sulaikė ten buvu sius tarnautojus. 1991 m. sausio 27 
d. SSRS kareiviai užpuolė Lietuvos–Baltarusijos pasienio muitines Vilniaus rajone, Me-
dininkuose ir Lavoriškėse ir jas sunaikino.114  

1991 metų vasario ir kovo mėnesiais užpuolimai tapo brutalesni: Šalčininkų poste 
susprogdintas pasienio posto namelis, Medininkų postas nusiaubtas, nutrauktas radijo 
ryšys su Vilniumi ir išvaryti muitinės tarnautojai, o Krakūnų poste padegtas pareigūno 
automobilis, pavog tas posto namelis. 1991 metų balandžio–birželio mėnesiais visa tai 
įgavo masišką pobūdį. Buvo apšaudytas Šalčininkų postas, o Druskininkų užkardos Va-
rėnos–Gardino kelio postas buvo apšaudytas iš automatų ir signalinėmis raketomis, ap-
mėtytas sprogstamaisiais paketais, padegtas posto namelis. Tuo metu Lietuvoje buvo apie 

30 veikiančių muitinės punktų, kurie stengėsi kon troliuoti prekių išvežimą iš Lietuvos 
teritorijos. SSRS prezidentas M. Gorbačiovas pareikalavo atšaukti Lietuvos sprendimus, 
kurie draudė už šalies ribų išvežti maisto produktus.115  

Lietuvos Respublikos prokuratūra (LR prokuratūra) dėl įvykių pasienio postuose iškel-
davo baudžiamąsias bylas. Taip 1991 m. balandžio 20 d. pradėta baudžiamoji byla Medinin-
kų muitinės posto užpuolikams. Nusiaubti postai buvo skubiai atstatomi ir vėl dirbdavo.116  

Per užpuolimus buvo sprogdinami ir 
deginami postų nameliai, žalojami pasie-
niečiai, gro biamas ir naikinamas asmeninis 
bei valstybės turtas. Lietuvos Respublikos 
pasienio postus užpuldinėjo ir naikino Vil-
niaus ir Rygos omonininkai, kurie teisinda-
miesi pareiškė, kad vykdė SSRS prezidento 
M. Gorbačiovo įsaką dėl neteisėtų ginkluo-
tų formuočių nuginklavimo. 1991 metų 
gegužės 4-osios naktį į Tabariškių muitinės 
postą atvažiavo apie 20 omonininkų, kurie 
grasino, sumušė du darbuotojus ir pareika-
lavo palikti postą. Gegužės 16-osios naktį OMONAS užpuolė ir apšaudė muitinės postą 
prie Druskininkų, ten dirbęs tarnautojas M. Šimkonis buvo sužeistas. Gegužės 18-osios 
naktį apie 30 SSRS kareivių užpuolė Kalvarijos muitinės postą, du darbuotojus sumušė, 
o postą sudegino. Vidurdienį Šalčininkų pasienio kontrolės punkte civiliškai apsirengęs 
Baltarusijos milicijos pareigūnas ėmė šaudyti į posto darbuotojus, kurie taip pat atsakė 
šūviu iš medžioklinio šautuvo, ir baltarusį mirtinai sužeidė.  Buvo sudaryta bendra dvišalė 
lietuvių–baltarusių tyrimo komisija įvykiui ištirti.117   

LR Vyriausybė paskelbė pareiškimą, kad stebimas Lietuvai priešiškų jėgų suakty-
vėjimas, tai yra SSRS vidaus reikalų ministerijos OMONO būriai ir SSRS vidaus rei-
kalų ministerijos kariuomenė nesiliauja puldinėti Lietuvos pasienio kontrolės postų ir 
muitinės punktų, norėdama didinti įtampą, įbauginti žmones, provokuoti ginkluotus 
susidūrimus.118  

1991 m. gegužės 23 d. 3 val. Lietuvos–Latvijos pasienyje į Akmenės pasienio užkar-
dos Vegerių pasienio kontrolės postą iš Latvijos Respublikos teritorijos automobiliu UAZ 
469 atvažiavo ginkluoti šeši desantininkų uniforma apsirengę kariškiai, kurie grasindami 
privertė nusirengti viršutinius rūbus penkis užkardos darbuotojus, juos pririšo prie už-
kardo ir, sudeginę  namelį, nuvažiavo. Įvykio vietoje buvo rasti du automato šoviniai su 
išcentrinėmis kulkomis.85 4 val. 30 min. užpultas ir sudegintas Biržų rajono Germaniškių 
pasienio kontrolės postas, jo viršininkas D. Kaulinis sužeistas. 5 val. 35 min. užpultas ir 
sunaikintas Pasvalio rajono Saločių pasienio kontrolės postas, o jo darbuotojai sumušti. 7 
val. 30 min. užpultas Zarasų rajono Smėlynės pasienio kontrolės postas, namelis sudegin-

Pasienyje sudeginti posto vagonėliai. Aut. A. Kairys 
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tas, pasienietis B. Burkauskas sužeistas. Siautėjo apie 20–30 automatais ginkluotų SSRS 
vidaus reikalų ministerijos kariuome nės omonininkų ir desantininkų. Omonininkai rytą 
užpuolė ir padegė penkis prie Lietuvos sienos esančius Latvijos pasienio kontrolės punk-
tus, iš pareigūnų atėmė ginklus, šaudmenis, dokumentus, peršovė tarnybinių automobi-
lių padangas. Šiuose užpuolimuose dalyvavo skandalingai pagarsėjęs ir faktus iškraipantis 
Leningrado televizijos žurnalistas A. Nevzorovas.119  

LR Vyriausybė l99l m. gegužės 22 d. potvarkiu Nr. 330p120 įpareigojo VRM sugriež-
tinti viešosios tvarkos apsaugą, įvesti Lietuvos miestuose ir pasienio rajonuose iki l99l m. 
birželio l d. nuolatinį patruliavimą. Tomis dienomis pasienio rajonuose buvo vykdomos 
provokacijos, perdislokuojami SSRS kariuomenės junginiai, todėl reikėjo sugriežtinti vie-
šosios tvarkos apsaugą ir užtikrinti gyventojų saugumą. 

1991 m. gegužės 22 d. OMONAS sudegino Mažeikių rajono Laižuvos muitinės 
postą.121  

Po kiekvieno SSRS kariškių ar OMO-
NO ginkluoto pasienio postų užpuolimo 
buvo reikalaujama apginkluoti pasieniečius 
ir muitininkus. LR Vyriausybė nutarė ne 
pasieniečius apginkluoti, o jiems į pagalbą 
komandiruoti ginkluotus policininkus.122  

LR Vyriausybė 1991 m. gegužės 23 d. 
potvarkiu Nr. 333p123 įpareigojo VRM 
nedelsiant muitinės   postuose organizuo-
ti nuolatinį budėjimą dėl autotransporto 

priemonių vagysčių ir neteisėto materialinių vertybių išvežimo iš Lietuvos Respublikos. 
Šalčininkų rajono taryba priėmė sprendimą nutraukti muitinių veiklą savo rajono te-

ritorijoje, todėl LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. gegužės 23 d.124 panaikino tokį rajono 
Tarybos sprendimą kaip neteisėtą.   

Naktį iš gegužės 23-osios į 24-ąją buvo užpultas, apšaudytas iš granatsvaidžių ir 
sudegintas Latvijos pasienio su Lietuva Elėjos kontrolės postas, tarnautojai sumušti. 
Apie 20 val. užpulta Kalvių muitinė netoli Joniškio ir apšaudyta granatsvaidžiais. 
20 val. 40 min. užpultas Pasvalio rajono Saločių pasienio kontrolės punktas, muiti-
nės tarnautojai buvo priversti nusirengti, o punktas sudegintas. Užpulta ir sunaikin-
ta muitinė Lavoriškėse, iš tarnautojų atimti dokumentai, pinigai, išvežta aparatūra, 
sumuštas posto tarnautojas Vladas Česiūnas, kuris buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau 
buvo užpultas Medininkų postas. Puolant Šumsko postą, buvo panaudotos ašarinės 
dujos. Darbuotojai buvo išrengti ir sumušti, postai sudeginti. Užpuolimai buvo fil-
muojami. Jau gegužės 24 dieną Leningrado televizija parodė A. Nevzorovo filmą apie 
tai, kaip buvo deginami Lietuvos ir Latvijos pasienio kontrolės postai ir sakoma, kad 
greitai tų postų neliks.125  

LR vidaus reikalų ministro pavaduoto-
jas 1991 m. gegužės 24 d. pasirašė įsakymą 
Nr. 193 „Dėl policijos kontrolės postų su-
darymo“ ir tą pačią dieną policijos komisa-
riatai gavo policijos vyriausiojo komisaro 
L. Vasiliausko telefonogramą126, kurioje 
nurodyta komisariatų vadovams organi-
zuoti budėtojų dalies papildomą apsaugą 
ir papildomas reagavimo į įvykius grupes. 
Kiekviename poste iki atskiro nurodymo 
buvo nustatytas dviejų policijos darbuoto-
jų budėjimas ištisą parą. Komisariatų vadovai įpareigoti sudaryti nuolatines postą prižiū-
rinčių darbuotojų grupes. Policijos kontrolės postas privalėjo vykdyti policines kontrolės 
priemones, tai yra užtikrinti viešąją tvarką, kontroliuoti ir reguliuoti eismą, kontroliuoti 
krovinių pervežimo pagrįstumą, organizuoti pavogtų transporto priemonių ir pagrobtų 
gyvulių paiešką bei asmenų, įtariamų nusikaltimų įvykdymu, paiešką.  

LR Ministrų Tarybos pirmininkas G. Vagnorius gegužės 24 dieną SSRS preziden-
tui M. Gorbačiovui, SSRS vidaus reikalų ministrui B. Pugo ir SSRS gynybos ministrui 
D. Jazovui pasiuntė telegramą, kurioje buvo protestuojama dėl pasienio kontrolės pos-
tų užpuolimų, nes tai vedė prie ginkluoto susirėmimo. SSRS vidaus reikalų ministras 
B. Pugo atmetė kaltinimus, kad ministerijai pavaldūs kariniai daliniai puldinėja pa-
sienio punktus, tačiau, pamatęs Leningrado televizijos laidą apie niokojamus pasienio 
punktus, pripažino, kad tai įvykdė OMONAS. SSRS vidaus reikalų ministras B. Pugo, 
1991 m. gegužės 25 d. kalbėdamas telefonu, patvirtino, kad jis žino, kas vyksta Lietu-
vos pasienyje, tačiau pabrėžė, kad OMONAS veikia be jo įsakymo. Gegužės 27 dieną 
SSRS vidaus reikalų ministras B. Pugo pareiškė, kad OMONO veiksmai prieš pasienio 
postus atitinka uždavinius, kurie yra nustatyti teisėtvarkos organams ginant SSRS pilie-
čių ir valstybės interesus, nors pripažino, kad OMONAS veikė be SSRS vidaus reikalų 
ministerijos žinios. SSRS vidaus reikalų ministras B. Pugo SSRS Aukščiausiajai Tarybai 
išplatino pareiškimą, kad pasienio punktų puolimais mėginta priversti Lietuvą gerbti 
SSRS įstatymus, nors pripažino, kad tai buvo Lietuvos pareigūnų užpuolimas ir turto 
naikinimas. Buvo žadama sudaryti komisiją ir kaltininkus nubausti. SSRS generalinis 
prokuroras N. Turbinas nurodė pradėti tyrimą, tai yra iškelti baudžiamąją bylą OMO-
NO vadams dėl pasienio punktų užpuolimo ir turto naikinimo, nors pabrėžė, kad Res-
publika negali kontroliuoti savo sienų ir muitinių punktai yra neteisėti, nes prieštarauja 
SSRS Konstitucijai. SSRS vidaus reikalų ministras B. Pugo, duodamas interviu Italijos 
laikraščiui „L‘Unita“, pasakė, kad OMONAS peržengė leistinas ribas, nes nebuvo duo-
tas ministerijos sutikimas pulti muitines, be to, prieš puldamas turėjo iš anksto įspėti ir 
tik po to pradėti akciją.127  

Sudeginta Akmenės pasienio užkarda. Aut. A. Kairys

Sudeginti Medininkų pasienio posto vagonėliai
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Dėl nesiliaujančių OMONO išpuolių LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. gegužės 27 
d. nutarimu128 LR Vyriausybei pavedė iš esmės sustiprinti valstybės sienos apsaugą.  

1991 m. gegužės 29 d. 14 val. 10 min. policijos komisariatų vadovai gavo vyriausiojo 
komisaro L. Vasiliausko telefonogramą (Cirkuliaras A)129, kurioje rašoma: „Paaštrėjus kri-
minogeninei situacijai dėl armijos junginių perdislokavimo bei provokacijų pasienio rajo-
nuose, LR Vyriausybė š. m. gegužės 22 ir 23 d. priėmė potvarkius Nr. 330, Nr. 333, kuriais 
įpareigojo VRM sugriežtinti viešosios tvarkos apsaugą bei užtikrinti gyventojų saugumą, 
organizuoti septyniuose muitinės postuose nuolatinį policijos pareigūnų budėjimą. Nuo 
1991 m. birželio 1 d., įvertinus policijos pajėgų galimybes, organizuoti nuolatinį patrulia-
vimą ir pasienio rajonuose, atitinkamai ekipiruojant patrulines tarnybas.“ Toliau besąly-
giškai nurodyta vykdyti gegužės 24 dienos VRM nurodymus, išdėstytus teletaipogramo-
je Nr. 187/2026: „Nedelsiant komandiruoti pareigūnus į pasienio rajonus pagal atskirą 
VRM grafiką. Imtis papildomų ypatingų priemonių dėl ginklų saugojimo vietų kontrolės, 
užtikrinti, kad ginklai nebūtų perduoti kitiems padaliniams ir apsaugos tarnyboms be 
ministro ar Policijos departamento generalinio komisaro įsakymo.“130  

LR Aukščiausiosios Tarybos pirminin-
kas V. Landsbergis 1991 m. gegužės 29 d. 
pareiškė131, kad nei SSRS karinės vadovy-
bės grasinimai, nei nuolatiniai pasienio 
kontrolės postų užpuldinėjimai nepadeda 
sukurti sąlygų deryboms tarp šalių.   

Birželį pasienio postų užpuolimai dar 
padažnėjo ir tai buvo daroma vos ne kie-
kvieną dieną. Birželio ir liepos mėnesiais 
OMONO buvo užpulti Saločių, Germa-
niškių, Medininkų, Lavoriškių, Smėlynės, 
Šumsko postai. Skandalingai pagarsėjęs 
SSRS televizijos korespondentas A. Nev-

zorovas 1991 m. birželio 3 d. net filmavo Smėlynės posto užpuolimą.132  
Kai 1991 metų vasarą Rygos OMONAS susprogdino Kalvių pasienio postą, apsaugą 

perėmė policijos pareigūnai. Buvęs Šiaulių m. VRS pareigūnas A. Vaidanavičius prisime-
na, kad budėjo jis, Saulius Petreikis, Remigijus Kalasauskas ir Jonas Pliuskus bei Joniškio 
r. PK policijos pareigūnai ir krašto apsaugos savanoriai. Apsauga buvo vykdoma tris ar 
keturias savaites, pamainos keitėsi kas 12 valandų.133  

VAI pareigūno Vytauto Pliuskaus asmeninių kontaktų dėka iš Jelgavos autoinspek-
cijos buvo gauta informacija, kad pro Jelgavą Kalvių posto link juda Rygos OMONO 
automobiliai. Operatyviai informacija buvo perduota į Joniškio policiją ir visi esantys 
ginkluoti pareigūnai organizavo pasalą. Iš Šiaulių atvažiavo du ar trys automobiliai  su 
pareigūnais. Remigijus Kalasauskas ir Jonas Pliuskus tuo metu ginkluoti budėjo pasaloje. 

OMONO pareigūnai, pastebėję jų ginkluotas pajėgas, nenorėdami veltis į didelį konflik-
tą, apsisuko ir nuvažiavo Jelgavos miesto link. Po kelių valandų buvo gauta informacija, 
kad tas pats OMONAS pasityčiojo iš Soločių pasienio punktą saugančių pareigūnų, pri-
versdami praryti nupjautas nuo uniformos sagas su tautiniu Vyčiu.134  

LR Ministrų Tarybos pirmininkas G. Vagnorius 1991 m. birželio 14 d. telegramoje 
SSRS Ministrų Tarybai išreiškė susirūpinimą dėl daugelio užpuolimų, įvykdytų OMO-
NO Lietuvos–Latvijos pasienio kontrolės punktuose. SSRS vidaus reikalų ministras B. 
Pugo teigė, kad jis kontroliuoja OMONĄ.  

1991 m. birželio 14 d. buvo užpulti Germaniškių ir Saločių pasienio kontrolės postai, 
esantys Biržų ir Pasvalio rajonuose. Pareigūnai buvo sumušti, muitinės postai sudeginti.  
Panemunės kontrolės postas Šilutės rajone buvo užpultas dieną, jo tarnautojai sumušti. 
Mažeikių rajone dienos metu sudeginta „Vytenio“ pasienio patikrinimo būstinė. Tą pačią 
dieną užpultas Akmenės rajono Vegerių postas, sumušti, apiplėšti tarnautojai, priversti 
nusirengti, o posto būstinė sudeginta. Birželio 21-osios naktį buvo užpultas Pasvalio ra-
jono Saločių pasienio kontrolės postas ir sudegintas posto namelis. Birželio 22 dieną į 
Vilniaus muitinės namelį, esantį oro uoste, įsiveržė omonininkai, išvarė muitininkus, rau-
sėsi dokumentuose. Tai jau buvo 22-asis Lietuvos pasienio apsaugos ir muitinių punktų 
užpuolimas.135  

1991 m. gegužės 19 d. nušautas Šalčininkų užkardos Krakūnų posto pamainos virši-
ninkas, KAD darbuotojas Gintaras Žagūnis. Tą pačią dieną vidaus reikalų ministras M. 
Misiukonis informavo, kad yra sudaryta valstybinė komisija tragiškiems įvykiams pasie-
nio postuose tirti.  Liepos mėnesį net tris kartus užpulti Saločių, Šumsko postai.136  

LR Vyriausybė 1991 m. birželio 28 d. patvirtino Lietuvos Respublikos muitų laikiną-
sias taisykles, kurios įsigaliojo nuo 1991 m. liepos 1 d.137   

Vilniaus ir Rygos OMONAS 1991 m. birželio 18 d. užpuolė ir sudegino Akmenės 
rajono Vegerių muitinės punktą ir sumušė ten buvusius 6 muitinės tarnautojus. Tuo 
buvo siekiama įbauginti Lietuvos žmones, sukelti nepasitikėjimą valstybe, išprovokuoti 
konfliktus.138  

1991 m. birželio 26 d. buvo gauta VRM teletaipograma139, kurioje generalinis komi-
saras P. Liubertas nurodė Šiaulių m. PK pratęsti policijos komandiruotę pasienio kon-
trolės postuose užtikrinant ten dirbančių pareigūnų apsaugą. Šiaulių m. PK vyresnysis 
komisaras užrašė rezoliuciją: „A. Vilbikui – sudaryti grafiką.“ Buvo sudarytas komisariato 
darbuotojų sąrašas darbui pasienio kontrolės postuose.  

Policijos komisariatai 1991 m. liepos 17 d. 16 val. 30 min. gavo VRM Policijos de-
partamento Respublikinės policijos vyriausiojo komisaro L. Vasiliausko teletaipogra-
mą (Cirkuliaras A)140, kuria buvo papildoma 1991 m. gegužės 24 d. teletaipograma Nr. 
187/2026: „Pranešu, kad pirmosios siūlomų priemonių dalies vykdymas baigtas. Komi-
sariatų vadovams savo nuožiūra spręsti budėtojų dalies papildomos apsaugos ir reagavimo 
grupių darbo organizavimo klausimus. Kitas priemones tęsti iki atskiro nurodymo. At-

Teletaipograma policijos komandiruotei pasienio 
kontrolės postuose pratęsti
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kreipiu pasienio komisariatų vadovų dėmesį, kad pasikeitimas informacija apie ginkluotų 
gaujų siautėjimus bei judėjimo spėjamus maršrutus yra itin žemo lygio. Jūs personaliai 
atsakote už ryšius su pasienio kaimyninių respublikų vidaus reikalų organais ir savalaikio 
reagavimo užtikrinimą.“ Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras užrašė rezoliuciją: „A. Vilbi-
kui – darbuotojų komandiravimą pristabdyti.“  

1991 m. liepos 30 d. VRM kolegijoje Respublikinės policijos vyriausiasis komisaras 
L. Vasiliauskas replikavo: „Grįžtu prie klausimo – policija ir muitinė. Siūlau policijos jų 
apsaugai nenaudoti.“141  

1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio poste specialioji SSRS VRM karinių pa-
jėgų grupė OMONAS nužudė septynis nepriklausomos Lietuvos pareigūnus: keturis 
policijos pareigūnus – policijos greitojo reagavimo rinktinės ,,Aras“ pareigūnus Algi-
mantą Juozaką, Mindaugą Balavaką, Kelių policijos pareigūnus – Juozą Janonį, Algirdą 
Kazlauską, tris Muitinės departamento darbuotojus. Vėliau ligoninėje mirė policinin-
kas Ričardas Rabavičius. Tik Vilniaus muitinės inspektorius Tomas Šernas, nors buvo 
sunkiai sužeistas, liko gyvas. Visi už laisvą, nepriklausomą Lietuvą Medininkuose žuvę 
pareigūnai buvo apdovanoti 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu (po mirties). Para-
doksalu, kad šios žudynės pasienyje vyko SSRS vadovo M. Gor bačiovo ir JAV vadovo 
Dž. Bušo susitikimo Maskvoje metu.142  

Šį nusikaltimą įvykdė pagal 
gerai parengtą planą veikę 7 Rygos 
OMONO kariškiai, kurių  pavar-
dės buvo nustatytos. Jų pagalbinin-
kas buvo Vilniaus OMONAS.143   

LR Vyriausybė 1991 m. liepos 
31 d. potvarkiu Nr. 490p144 sudarė 
Vyriausybės komisiją 1991 m. lie-
pos 31 d. incidentui, per kurį žuvo 
ir buvo sužaloti Lietuvos muitinės 
bei policijos darbuotojai, budėję 
Medininkų pasienio poste, aplin-
kybėms ištirti. Komisijos pirmi-

ninkas buvo Z. Vaišvila, nariai – V. Bruzgys, A. Butiškis, A. Butkevičius, P. Liubertas, J. 
Matonis, A. Paulauskas, V. Valickas.  

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas paskelbė pareiškimą pasaulio visuomenei 
konstatuodamas, kad SSRS tęsia 1991 m. sausio 13 d. pradėtą agresiją. Lietuvos Respu-
blikos ministras pirmininkas (LR ministras pirmininkas) G. Vagnorius kreipėsi į SSRS 
vadovus, reikalaudamas išvesti SSRS vidaus reikalų ministerijos OMONO būrius iš 
Lietuvos, o įvykdžiusius nusikaltimus SSRS kariškius griežtai nubausti ir grąžinti už-
grobtus pastatus.145    

LR Vyriausybė 1991 m. liepos 31 d. potvarkiu Nr. 493p146 įpareigojo VRM skubiai 
įvesti sugriežtintą pasienio kontrolės režimą. VRM buvo įpareigota organizuoti laikinąją 
Lietuvos Respublikos svarbiausių muitinės postų apsaugą: suformuoti sustiprintas mobi-
liąsias grupes, komplektuojamas savanoriškumo principu iš geriausiųjų policijos pareigū-
nų, pasitelkus policijos rezervą. Šias policijos grupes VRM turėjo aprūpinti ginklais, ap-
saugos, ryšių ir kitomis priemonėmis, kurios buvo būtinos darbui ypatingomis sąlygomis.  

VRM 1991 m. rugpjūčio 1 d. priėmė kreipimąsi į Lietuvos policijos ir vidaus tarnybos 
pareigūnus, visus Lietuvos žmones. Kreipimesi buvo sakoma: 

„Lietuvoje vėl pralietas kraujas. Šių metų liepos 31 dieną Medininkų kontrolės poste 
nužudyti (sušaudyti) policijos ir muitinės pareigūnai.

Lietuva neteko ištikimų sūnų, kurie sunkiu jai metu prisiekė dorai tarnauti Tėvynei ir 
žmonėms ir iki galo šventai atliko savo pareigą.

Nusikaltėliai dar neįvardyti, tačiau žudikų vardai anksčiau ar vėliai taps žinomi ir jie 
neišvengiamai ir pelnytai bus nubausti.

Kokių tikslų besiektų žmonių ar Tėvynės priešai, jiems nepavyks įbauginti Lietuvos 
žmonių ir pareigūnų, stojusių ginti laisvės, demokratijos ir teisingumo.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kreipiasi į savo darbuotojus, į visus 
Lietuvos žmones išlaikyti rimtį, susikaupimą ir būti budriems.

Mes tikime, kad šviesus atminimas žuvusių tarnybos poste policijos pareigūnų – Min-
daugo Balavako, Algimanto Juozako, Juozo Janonio ir Algirdo Kazlausko – bus ištikimy-
bės priesaikai ir pareigai pavyzdys.“147

TASS žinių agentūra paskelbė, kad Vilniaus OMONAS nevykdė žudynių Medinin-
kuose. Pabaltijo karinė apygarda išplatino pareiškimą, kad SSRS vidaus reikalų ir Gyny-
bos ministerijų atstovai nedalyvavo Medininkų žudynėse. SSRS vidaus reikalų ministe-
rijos, KGB ir Gynybos ministerija 1991 m. rugpjūčio 7 d. pareiškė, kad jų vadovai prie 
Medininkų žudynių neprisidėjo.148  

1991 m. rugpjūčio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės atstovai, žmonės iš įstaigų, organi-
zacijų, įmonių vyko į Medininkų aukų laidotuves Vilniuje. Į Medininkų aukų laidotuves 
vykstančios autobusų kolonos sau-
gumą užtikrino Šiaulių policijos 
komisariato darbuotojai A. Vaida-
navičius, R. Baubinas, R. Kalasaus-
kas ir K. Žemaitis. Vilniuje buvo 
palaidoti 7 Medininkuose nužudy-
ti muitinės darbuotojai, o laidotu-
vėse dalyvavo dešimtys tūkstančių 
žmonių iš visos Lietuvos.149  

Medininkų žudynes tuo metu 
tyrė Lietuvos Respublikos proku-

Medininkų pasienio poste – žudynės. Aut. G. Svitojus

Medininkų aukų laidotuvės
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ratūra, taip pat LSSR prokuratūra, pavaldi Maskvai, ir 1991 m. rugpjūčio 14 d. į Lietuvą 
atvykę SSRS prokuratūros darbuotojai.150  

Postų užpuldinėjimai baigėsi, tačiau pučo Maskvoje dienomis jie vėl buvo atnaujinti. 
Pučui nepavykus, užpuldinėjimai liovėsi. 1991 m. rugpjūčio 22 d. paskutinis buvo užpul-
tas Kybartų pos tas.151

Po pučo SSRS ir Lietuva susitarė kartu dirbti pasienio ir muitinių postuose iki su-
tarties tarp Lietuvos Respublikos ir SSRS pasirašymo. 1991 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos 
Respublikai buvo perduotos visos SSRS muitinės, įvesta Lietuvos Respublikos vizų siste-

ma. Lietuvos krašto apsaugos departa-
mento tarnautojai, dirbantys sienų ir 
muitinių apsaugos sistemoje, pradėti 
apginkluoti. LR Vyriausybė 1991 m. 
rugsėjo 3 d. potvarkiu įpareigojo Lie-
tuvos krašto apsaugos departamentą 
įsteigti Pasienio apsaugos tarnybos 
Pasų kontrolės padalinį.152 

1992 m. liepos 31 d. Lietuva pa-
minėjo Medininkų tragedijos metines. 
Gedulo rikiuote žuvusiuosius pagerbė 
policininkai, muitininkai. Buvo duotas 

bėgimo maršrutu Medininkai–Antakalnio 
kapinės startas. Pagerbiant Medininkų tragedijos aukas, dalyvavo LR ministras pirmininkas 
Aleksandras Abišala, parlameno deputatai, ministrai, Lietuvoje akredituotų užsienio šalių 
diplomatinių misijų vadovai. Šis tragedijos aukų paminėjimas tapo tradicija.153  

1993 m. lapkričio 5 d. 14 val. Vilniaus muitinės Medininkų poste buvo atidengtas 
paminklas žiauriai nužudytiems muitinės ir policijos pareigūnams, įvyko iškilminga ce-
remonija.154  

Išvados. Jei 1990 metų kovo 11-ąją Vilniuje nebūtų atkurta nepriklausoma Lietuvos 
Respublika, SSRS įvykiai galėjo vystytis visiškai kitaip. Sąjunginės respublikos nebūtų 
skelbusios nepriklausomybės deklaracijų, o Rusijos TFSR parlamentas nebūtų atsisakęs 
klausyti Kremliaus. Tokio vieningumo kaip kovo 11-ąją niekada anksčiau nebuvo, to-
dėl ir pasiektas tikslas, apie kurį svajojome – tapome laisvi ir galime gyventi, kaip apsi-
sprendėme. Po 1990 m. kovo 11 d. SSRS Lietuvos teritorijoje palaipsniui neteko savo 
įtakos, ji perėjo Lietuvos Respublikos valdžios struktūroms. SSRS nepajėgė kontroliuo-
ti pagrindinių trijų nepriklausomos valstybės valdžių: Lietuvos Respublikos įstatymų 
leidybos, vykdomosios valdžios ir teisminės valdžios, mėgino pakeisti kai kurias struk-
tūras tarybinėmis, kaip tai atsitiko su vienintele teisine institucija – Prokuratūra, tačiau 
ji buvo ignoruojama daugumos Lietuvos gyventojų. SSRS ginkluotosios pajėgos, dislo-

kuotos Lietuvos teritorijoje, stengėsi destabilizuoti padėtį Lietuvoje, trukdyti Lietuvos 
Respublikos institucijoms, tačiau Lietuvos valstybės institucijų veikla nesutriko ir jos 
funkcionavo įtvirtindamos Lietuvos nepriklausomybę.   

Parduotuvėse ėmė masiškai trūkti maisto produktų, mėsos. Augo nusikalstamumas. 
Lietuvoje ir Šiauliuose padažnėjo šūvių. Ginklą dažniau panaudodavo ir milicijos dar-
buotojai.  

Paminklas žuvusiems Medininkų poste
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III.  SVETIMA  
 KARIUOMENĖ

1. Apie SSRS karinę prievolę

Lietuvos jaunuolių tarnavimas SSRS kariuomenėje. SSRS kariuomenėje tarnau-
jantis Vytautas Naudžiūnas 1988 metų birželio mėnesį atsisakė priimti karinę priesaiką 
ir  SSRS gynybos ministrui D. Jazovui tai motyvavo tuo, kad SSRS kariuomenė okupavo 
Lietuvą, trėmė ir žudė Lietuvos gyventojus.1

1989 metais Lietuvos jaunuolių tarnavimas SSRS kariuomenėje darėsi vis opesnis, ne-
suderinamas su Lietuvos laisvės siekiais. Ši problema buvo aktuali ir šiauliečiams. Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio pastangomis vasario 2 dieną „Palydovo“ kino teatre suorganizuo-
tas Sąjūdžio aktyvistų ir visuomenės susitikimas su Šiaulių kariniu komisaru I. Gliznuca. 
Pasipiktinę šiauliečiai kalbėjo apie SSRS kariuomenėje esančią netvarką, jaunuolių mirtį. 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos narys K. Alminas išdėstė tuome-
tinę Sąjūdžio poziciją: „Sąjūdis yra už tai, kad būtų atgaivintos lietuviškos karinių dalinių 
tradicijos, tautinės karininkijos rengimo institucijos. Privalomas karinės tarnybos laikas 
turi būti sutrumpintas.“2  Buvo kalbėta, kad tiems jaunuoliams, kurie dėl savo įsitikinimų 
negali tarnauti kariuomenėje, kaip alternatyvi tarnyba būtų įvesta darbo prievolė. 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis kartu su Lietuvos moterų organizacija 1989 m. kovo 
19 d. kreipėsi į SSRS Aukščiausiąją Tarybą ir pareikalavo atidėti pavasarinį naujokų šauki-
mą iki balandžio 21 dienos, kol bus išspręstas Lietuvos jaunuolių karinės tarnybos atliki-
mo Lietuvoje, o išimtiniais atvejais Pabaltijo respublikose, klausimas, kitu atveju naujokų 
motinos organizuos protestus prieš savo sūnų tarnybą SSRS kariuomenėje. Vėliau Lietu-
vos moterų sąjunga rinko parašus po SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatų suvažiavi-
mui adresuota peticija, kurioje buvo reikalaujama, kad Lietuvos jaunuoliai karinę tarnybą 
atliktų tik Lietuvos teritorijoje, kad būtų galima atlikti alternatyvią civilinę tarnybą ir kad 
būtų sudaryta parlamentinė komisija kareivių teisėms ginti. Peticiją palaikė ir Lietuvos 
komjaunimo organizacija. 

1989 m. balandžio 2 d. Vilniuje, Kalnų parke, Lietuvos moterų sąjunga suorgani-
zavo mitingą SSRS kariuomenėje tarnaujančių Lietuvos jaunuolių ir būsimų naujokų 
problemai aptarti. Iš Lietuvos valdžios buvo pareikalauta sukurti parlamentinę komisiją, 
ginančią kareivių teises Lietuvoje ir už jos ribų, kad kareiviai, patiriantys fizinį ar psicho-
loginį smurtą, būtų perkelti į tarnauti į Lietuvą. Lietuvos KP CK pirmasis sekretorius 
A. Brazauskas, balandžio mėnesį būdamas Maskvoje, gynybos ministrui D. Jazovui įtei-
kė lietuvių motinų skundus apie nestatutinius santykius SSRS kariuomenėje ir pasiūlė, 

kad lietuviai karinę tarnybą atliktų arčiau namų. Ministras tai pažadėjo. Rugsėjo mėnesio 
duomenimis, tik ketvirtadalis iš 36 tūkst. Lietuvos vyrų, kurie tarnavo SSRS kariuome-
nėje, tarnavo Lietuvoje. Išėjusį tarnauti į SSRS kariuomenę, bet atsisakiusį priimti karinę 
priesaiką Kęstutį Jasiulevičių Kaliningrado karinis tribunolas nuteisė.3    

1989 m. rugpjūčio 3 d. Vilniuje, Gedimino aikštėje, LLL ir „Jaunoji Lietuva“ pa-
kvietė jaunuolius protestuoti prieš tarnybą SSRS kariuomenėje. Dalis protestuotojų 
per renginį atsisakė tarnauti SSRS kariuomenėje ir vieni karinius bilietus grąžino į ka-
rinį komisariatą, o kiti viešai išmetė juos į šiukšliadėžes. Renginyje buvo konstatuota, 
kad jaunuolių ėmimas į SSRS kariuomenę – neteisėtas, nes Lietuva SSRS buvo oku-
puota. Kaune taip pat buvo vykdoma karinių bilietų bei prirašymo liudijimų grąžinimo 
akcija, per kurią buvo grąžinta apie 200 dokumentų. Tokie mitingai vyko Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Marijampolėje ir Mažeikiuose. Spalio 20 dieną prie Vilniaus miesto Lenino 
rajono karinio komisariato Lietuvos moterų sąjūdis surengė piketą ir eitynes, kurios pa-
sibaigė prie Respublikinio šaukiamųjų paskirstymo punkto, o spalio 23–27 dienomis 
prie jo buvo organizuojami rytiniai ir vakariniai moterų budėjimai. Tuo buvo siekiama, 
kad šaukiamieji prieš savo valią nebūtų išvežami tarnauti už Lietuvos ribų. Spalio 22 
dieną Vilniuje, Kalnų parke surengto mitingo dalyviai patraukė į Lenino rajono karinį 
komisariatą ir Respublikinį šaukiamųjų paskirstymo punktą. Ten mitingo dalyviai grą-
žino 26 karinius bilietus ir prirašymo liudijimus. LSSR Ministrų Tarybos pirmininkas 
V. Sakalauskas, spalio 30 dieną susitikęs su SSRS gynybos ministru D. Jazovu, sprendė 
šauktinių į karinę tarnybą klausimą ir buvo nutarta tarnaujančių Lietuvos jaunuolių 
skaičių Pabaltijyje padidinti 8 proc., tačiau pageidavimo atkurti lietuviškus karinius 
junginius buvo atsakyta.4    

Susitikime su Šiaulių kariniu komisaru dalyvavo ir Šiaulių miesto prokuroras A. Mir-
nyj, Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas. Informuota, kad bus baudžiami jaunuo-
liai, atsisakę tarnauti SSRS ginkluotose pajėgose, ir administracine, ir baudžiamąją tvar-
ka. I. Gliznuca nubaudė 10 Rb bauda jaunuolius, kurie grąžino savo karinius bilietus ir 
prirašymo liudijimus.5

Pabaltijo karinė prokuratūra lapkričio mėnesį jau buvo iškėlusi 18 baudžiamųjų bylų 
Lietuvos jaunuoliams, kurie atsisakė karinės tarnybos, tarp jų buvo ir Šiaulių miesto gy-
ventojai Bulota, Ruzgys, Ivanovičius ir Miuzas. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių 
miesto tarybos valdyba gruodžio 7 dieną priėmė pareiškimą, kuriame buvo sakoma, kad 
Sąjūdis jaunuolius gins visomis galimomis politinėmis priemonėmis.6 

Lietuvos KP CK pirmasis sekretorius A. Brazauskas 1990 metų sausio mėnesį krei-
pėsi į   M. Gorbačiovą7 prašydamas leisti Lietuvos gyventojams karinę tarnybą atlikti Lie-
tuvoje, o  tarnaujančius Užkaukazėje kareivius perkelti tarnauti į Lietuvos teritoriją. Taip 
pat pateikė pasiūlymą SSRS turėti samdomą kariuomenę. 

1990 m. vasario 13 d. 307-osios Alytaus technikos mokyklos šaukiamojo amžiaus 
moksleiviai pareiškė, kad jie atsisako tarnauti SSRS kariuomenėje.8  
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Dar iki kovo 11 dienos į jaunimą kreipėsi „LK-Ženeva 49“, LLL ir LTJS „Jaunoji Lie-
tuva“: „Nuo tos dienos Jūs tapsite įsipareigoję tarnauti okupacinėje kariuomenėje „laisva-
noriškai“, pažeidžiant Ženevos konvencijos 51 straipsnį, kuris neleidžia okupuotos teri-
torijos piliečių kviesti tarnauti į okupacinę armiją. <...> Prie šios pilietinio nepaklusnumo 
akcijos galite prisijungti ir Jūs boikotuodami šaukimus į karinius komisariatus prirašymo 
liudijimams gauti. Neįsipareigokite dokumentui ir Jūs būsite teisūs šventoje kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę.“9 Lietuvoje apie 1000 jaunuolių apsisprendė grąžinti prirašy-
mo liudijimus ir karinius bilietus.  

Panaikinta SSRS visuotinė karinė prievolė. Jau kitą dieną po 1990 metų kovo 
11-osios LR Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl 1967 m. spalio 12 d. SSRS vi-
suotinės karinės prievolės įstatymo negaliojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje“10, ku-
riame išaiškino, kad 1967 m. spalio 12 d. SSRS visuotinės karinės prievolės įstatymas 
Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgiu negalioja. 

Kovo 13 dieną LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsber gis kreipėsi į 
SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininką M. Gorbačiovą ir pareiškė11, kad nuo 1940 
m. birželio 15 d. SSRS ginkluotųjų pajėgų dalinių buvimas Lietuvos teritorijoje neturi 
teisinio pagrindo. Jo nuomone, Lietuvos Respublikos piliečiai – kareiviai, karininkai, tar-
naujantys SSRS teritorijoje, turėtų būti  nedelsiant sugrąžinti į Lietuvą.   

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 14 d. nutarimu12 įpareigojo miestų ir rajonų 
vykdomuosius komitetus nutraukti veiklą, susijusią su naujokų šaukimu į SSRS kariuo-
menę, ir karinių komisariatų ūkinį aptarnavimą. 

Vadovaudamiesi šiuo nutarimu ir sužinoję apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbi-
mą, šaukiamojo amžiaus jaunuoliai pradėjo neiti į SSRS kariuomenę, kai kurie, tarnau-
jantys joje, bėgo iš jos ir išvykdavo į namus. SSRS karinės apygardos vadovai LR VRM 
reikalavo, kad milicija padėtų jiems gaudyti nenorinčius SSRS kariuomenėje tarnauti ir 
pasitraukusius iš jos jaunuolius. VRM vadovai atsisakė talkininkauti kariškiams. Nuosta-
ta dėl jaunuolių, pabėgusių iš SSRS kariuomenės, buvo bendra – jų negaudyti. Milicija 
užėmė tvirtą poziciją – nedalyvauti renkant jaunuolius į SSRS kariuomenę, nors ne kartą 
buvo apkaltinta, kad padėjo SSRS ginkluotosioms pajėgoms ieškoti pabėgusių jaunuo-
lių.13  

Valstybės vadovai įvairių šaltinių nuolat buvo informuojami apie susidariusią padėtį 
Lietuvoje, tačiau ne visada tai atitiko tikrovę. Ne visiems tuo metu patiko VRM, tuome-
tinės milicijos darbuotojai ir tarp jų nuolat buvo ieškoma priešų. Šios institucijos buvo 
nuolat kaltinamos jaunuolių, kurie pasitraukė iš tarnybos SSRS kariuomenėje ar vengė 
šaukimo į ją ir slapstėsi, gaudymu. Z. Džavachišvilio žodžiais, vykdomi okupacinės val-
džios nurodymai, kolaboruojamasi su nepriklausomybės priešais14. Iš tikrųjų tuomet Lie-
tuvoje (manoma, Šiauliuose – aut. pastaba) buvo sulaikyti du besislapstantys nuo karinės 
tarnybos jaunuoliai, tačiau ne dėl vengimo tarnauti SSRS, o dėl konkrečių kriminalinių 

nusikaltimų (vagysčių, plėšimų), įvykdytų kaip tik tuo metu. Omonininkai (kalbama 
apie tuos, kurie liko ištikimi Lietuvos nepriklausomybei – aut. pastaba), kurių ne kartą 
SSRS  kariškiai prašė pagalbos, kategoriškai atsisakė gaudyti Lietuvos jaunuolius, pabė-
gusius iš SSRS kariuomenės.15 

Visi kaltinimai dėl jaunuolių gaudymo subliūkšdavo, kai reikėdavo pateikti konkre-
čius faktus, nes jų neatsirasdavo. Be milicijos pagalbos SSRS kariuomenės pastangos gau-
dyti jaunuolius buvo beviltiškos.16 

Užfiksuoti visiškai priešingi atvejai. 1990 m. rugpjūčio 8 d. Šiaulių m. VRV (buvo 
Šiaulių m. VRS – aut. pastaba) gavo pranešimą, kad keli kariškiai iš Kaliningrado srities 
ketina suimti kareivį Gediminą Bubliauską. Jo adresu skubiai išvyko VRV viršininko pa-
vaduotojas B. Lazutka ir kuopos vadas V. Janavičius. Įkalbėję kariškius nesiimti vietoje 
drastiškų veiksmų, pareigūnai kartu su jais ir sulaikytuoju nuvyko į karinę komendantūrą. 
Kol B. Lazutka derėjosi su kariškiais, prie vartų ,,pamirštas“ (su milicininkais) kareivis 
ramiausiai pabėgo. Tiksliau‚ jam buvo patarta tai padaryti.17 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 17 d. priėmė kreipimąsi į Lietuvos Respubli-
kos piliečius18, tarnaujančius SSRS ginkluotose pajėgose. Jie kreipimesi buvo kviečiami 
pasilikti tarnybos vietose, kol derybose su SSRS Vyriausybe bus išspręstas jų sugrąžinimo į 
Lietuvą klausimas, savo elgesiu nesudaryti priežasties konfliktams. Taip pat buvo prašoma 
apie savo tarnybos vietą ir sąlygas pranešti LR Aukščiausiajai Tarybai.  

Priverstinis jaunuolių gaudymas. Lietuvos jaunuoliai, tarnaujantys SSRS kariuo-
menėje, pradėjo palikti karinius dalinius ir grįžti į Lietuvą. Karinės Pabaltijo apygardos va-
dovybės reakcijos nereikėjo ilgai laukti. 1990 m. kovo 21 d. SSRS Baltijos karinės apygar-
dos vadas generolas pulkininkas Fiodoras Kuzminas įsakė visiems Lietuvos „dezertyrams 
sugrįžti į savo dalinius per 4 dienas“. Jam buvo nurodyta iš Maskvos imtis kuo griežtesnių 
priemonių prieš šauktinio amžiaus jaunuolius, kurie atsisako eiti į SSRS kariuomenę,  ir 
pabėgusius iš SSRS kariuomenės. Įsakyme teigiama, kad nepaklusę įsakymui po 4 dienų 
jie visi bus sugrąžinti jėga.19  Taip pat karinės Pabaltijo apygardos vadovai kategoriškai pa-
reikalavo VRM vadovų dalyvauti sulaikant ir pristatant jaunuolius, atsisakiusius tarnauti 
SSRS kariuomenėje.20  

1990 m. kovo 22 d. Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninėje buvo įsteigtas Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos Globos skyrius, kurio tikslas buvo padėti ten paguldy-
tiems 38 Lietuvos jaunuoliams, pabėgusiems iš SSRS kariuomenės.21 

SSRS prezidento M. Gorbačiovo 1990 m. kovo 24 d. nurodymu apie 1 500 lietuvių 
jaunuolių, pasitraukusių iš savo karinių dalinių, buvo įsakyta grįžti atgal.22  

Baltijos karinės apygardos vado grasinimas buvo įvykdytas.23 1990 m. kovo 27-osios 
naktį (kituose šaltiniuose –  kovo 28-ąją – aut. pastaba) į Naujosios Vilnios psichiatrinę 
ligoninę, kurioje su Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus organizacijos žinia buvo paguldyti 
jaunuoliai, pasitraukę iš SSRS kariuomenės ir atsisakę tarnauti SSRS ginkluotosiose pa-
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jėgose, įsiveržė apie 60 ginkluotų desantininkų, kurie ligoninės personalą suvarė į atskirą 
patalpą ir ėmė ieškoti iš SSRS kariuomenės pasitraukusių lietuvių. Iškviesti milicijos pa-
reigūnai į ligoninę įleisti nebuvo, o vienas jų buvo sumuštas. Pagrobti 14 jaunuolių buvo 
desantininkų žiauriai sumušti ir, panaudojant jėgą, išvežti nežinoma kryptimi. Ligoninės 
patalpos desantininkų buvo nusiaubtos, matėsi ir jaunuolių kraujo.  Dėl tų pačių priežas-
čių buvo užpulta ir Žiegždrių ligoninė, iš kurios desantininkai pagrobė du tikrus ligonius, 
tačiau vėliau juos paleido. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija pareiškė griežtą protes-
tą SSRS Vyriausybei ir pakartotinai kreipėsi į Tarptautinę Raudonojo Kryžiaus organiza-
ciją prašydama atsiųsti į Lietuvą tarptautinius ekspertus. Sveikatos apsaugos ministerijos 
Raudonojo Kryžiaus klinikos darbuotojai ir Lietuvos gydytojų sąjunga protestuodami 
pareiškė: „Mes, Lietuvos gydytojai, nežinome tokio okupacinės kariuomenės elgesio li-
gonių ir medicinos darbuotojų atžvilgiu atvejo net karo metu.“24  

SSRS gynybos ministerija kovo pabaigoje pažadėjo amnestiją tiems lietuviams, kurie 
savavališkai pasitraukė iš savo karinių dalinių ir sugrįš į juos, ir įspėjo, kad kitu atveju jie 
bus surasti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.25  

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. kovo 31 d. priėmė pareiškimą dėl 
neteisėto jaunuolių šaukimo į SSRS ginkluotąsias pajėgas.26 Jame buvo pabrėžta, kad Lie-
tuvos Respublikos valdžia nedraudžia Lietuvos piliečiams tarnauti kitos valstybės kariuo-
menėje. Tačiau prievartos aplinkybėmis duota priesaika jaunuolių niekuo neįpareigoja. 
Lietuvos Respublika visais įmanomais būdais siekia ir sieks išspręsti šią primestą jai sunkią 
problemą, tačiau ji palieka kiekvienam jaunuoliui galimybę pačiam spręsti, kaip pasielgti 
– likti Lietuvoje ar paklusti okupacinių įstatymų reikalavimams.

Tą pačią dieną LR Vyriausybė priėmė potvarkį Nr. 99p,27 kuriame, vadovaujantis LR 
Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. nutarimu „Dėl SSRS gynybos ministerijos 
karinių komisariatų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, veiklos nutraukimo“, Lie-
tuvos ministerijos, žinybos, įmonės, įstaigos, organizacijos, miestų ir rajonų vykdomieji 
komitetai buvo įpareigoti nebeteikti jiems priklausančių transporto priemonių SSRS gy-
nybos ministerijai, tai yra vietiniams kariniams komisariatams.

1990 metų balandžio mėnesį Šiaulių miesto savivaldybė nutraukė ryšius su kariniu 
komisariatu.28 Komisariato veikla Lietuvoje įstatymų buvo uždrausta, tačiau jis ir toliau 
veikė kaip neteisėta, nelegali karinė struktūra. 

LR Vyriausybė 1990 m. balandžio 3 d. priėmė potvarkį Nr. 105p29, kuriuo įpareigojo 
miestų ir rajonų vykdomuosius komitetus nedalyvauti vykdant 1990 metais šaukimą į SSRS 
kariuomenę, nutraukti komisariatų ūkinį aptarnavimą ir su tuo susijusį finansavimą. 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. balandžio 4 d. priėmė kreipimąsi į Lietuvos jaunuo-
lius ir pabrėžė, kad, neidami tarnauti į svetimos valstybės kariuomenę, jie stiprins Lietuvos 
nepriklausomybę. Visuotinis Lietuvos piliečių atsisakymas tarnauti būtų dar vienas žygis 
Lietuvos nepriklausomybės labui. LR Aukščiausioji Taryba siūlė šaukiamojo amžiaus jau-
nuoliams registruotis punktuose prie savivaldybių, kad būtų žinomas jų nusistatymas ir 

pasiryžimas beginkliam pasipriešinimui. „Kiekvienas iš Jūsų, prievarta paimtas į SSRS 
ginkluotąsias pajėgas, taptų ne tik tėvų, artimųjų, bet ir visų mūsų skausmu ir rūpesčiu.“30  

LR Vyriausybė 1990 m. balandžio 4 d. nusiuntė SSRS gynybos ministrui D. Jazo-
vui telegramą, kurioje pranešė, kad LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 12 d. priėmė 
nutarimą31, kuriuo sustabdė visuotinės karinės prievolės įstatymo Lietuvos teritorijoje 
galiojimą.  

LR Vyriausybė 1990 m. balandžio 6 d. priėmė potvarkį Nr. 110p32, kuriuo Lietuvos 
įmonės, įstaigos, organizacijos ir vykdomieji komitetai įpareigoti sustabdyti karinės įs-
kaitos vedimą, neteikti kariniams komisariatams jaunuolių, turinčių registruotis šaukimo 
apylinkėse, sąrašų ir kitų duomenų, taip pat neteikti patalpų.

Šiaulių m. LDT 1990 m. balandžio 5 d. priėmė sprendimą33  sudaryti Šiaulių miesto 
jaunuolių tarnybos reikalų komisiją, kurios pirmininku paskyrė Petrą Vaitkų,  deputatą, 
4-osios profesinės technikos mokyklos direktorių; pavaduotoju – Zigfridą Orentą, Šiau-
lių autobusų parko direktoriaus pavaduotoją; nariais: Vytautą Dūdą – deputatą, juridinės  
konsultacijos advokatą; Kazimierą Ščeponavičių – deputatą, Šiaulių centrinės ligoninės 
vyriausiąjį gydytoją; Antaną Lukošaitį – Centrinės poliklinikos nervų ligų kabineto ve-
dėją; Vilmantą Plioterį – inžinierių; Petrą Daujotą – inžinierių. 

Sudaryta komisija iš karto išplatino šaukiamojo amžiaus jaunuoliams tokią informa-
ciją: „Jaunuolių reikalų komisija dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį, Šiaulių 
miesto vykdomojo komiteto patalpose, Vasario l6-osios g. 62, trečias aukštas, 62 kab., nuo 
9.00 val. iki 18.00 val. Telefonas 35778.“34 Pasirašė Jaunuolių tarnybos reikalų komisijos 
pirmininkas P. Vaitkus. 

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu patvirtintoje Respublikos jaunuolių 
karinės tarnybos reikalų komisijoje taip pat buvo sudaromi vaikinų, kurie atsisako eiti į ka-
riuomenę 1990 metų pavasarį, sąrašai. Jaunuoliams buvo išduodami specialūs pažymėjimai. 
LR parlamentas ėmėsi globoti šiuos vaikinus. Buvo tikimasi, kad taip neatsitiks, kaip atsi-
tiko su Tarptautine Raudonojo Kryžiaus organizacija, kuri Lietuvoje pabėgėlius iš SSRS 
kariuomenės įstengė globoti vos kelias dienas.35 

Šiaulių gydytojai atsisakė dirbti Šaukiamųjų jaunuolių sveikatos tikrinimo komisijoje. 
Į jų vietą buvo pakviesti gydytojai iš Leningrado (dabar Sankt Peterburgas – aut. pastaba). 
Daug jaunuolių nėjo tarnauti į SSRS  kariuomenę, slapstėsi. Šiaulių miesto savivaldybė ir 
Sąjūdžio Šiaulių miesto taryba tais jaunuoliais rūpinosi. Balandžio mėnesį Sąjūdžio mies-
to konferencija kreipėsi į šaukiamojo amžiaus jaunuolius ir siūlė atsisakyti tarnauti SSRS 
kariuomenėje, pasiimti Lietuvos piliečio pažymėjimus, o tarnaujantiems kariuomenėje 
atsisakyti tarnybos ir grąžinti karinius bilietus.36 

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. balandžio 9 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respu-
blikos piliečių šaukimo į SSRS ginkluotąsias pajėgas“ buvo pabrėžta, kad „Lietuvos Res-
publikos piliečių paėmimas ir pristatymas į SSRS karines įstaigas karinei tarnybai atlikti 
pažeidžia ne tik Lietuvos Respublikos ir SSRS įstatymus, bet ir tarptautinės teisės aktuose 
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įtvirtintas žmogaus ir piliečio teises“.37 Balandžio 15 dieną Lietuvoje prasidėjus šaukimui 
į SSRS kariuomenę, LR Aukščiausioji Taryba kreipėsi į Lietuvos gyventojus prašydama 
padėti slapstytis šaukiamojo amžiaus jaunuoliams, atsisakiusiems tarnauti okupacinėje 
kariuomenėje. SSRS gynybos ministerija apkaltino LR Vyriausybę, kad ji nesilaiko SSRS 
įstatymų ir trukdo vykdyti naujokų šaukimą į SSRS kariuomenę.38  

Vilniuje balandžio 27 dieną įvyko mitingas prieš SSRS kariuomenę Lietuvoje ir Lie-
tuvos jaunuolių tarnybą joje. Iš 250 Šilutės rajono jaunuolių, pašauktų į SSRS kariuo-
menę, tarnauti išėjo tik šeši, iš kurių vienas pabėgo. Iš Šalčininkų rajono tarnauti išėjo 
tik vienas jaunuolis. Per du pavasarinio šaukimo mėnesius į SSRS kariuomenę šauktinių 
planas Lietuvoje buvo įvykdytas 19 proc., Latvijoje – 13 proc., Estijoje – 8 proc., visoje 
SSRS – 26 proc. Iš pašauktų 5 800 šaukiamojo amžiaus jaunuolių tarnauti SSRS kariuo-
menėje atsiliepė tik 40 proc., Kauno rajone – 6, o Šilutės rajone – 1. LR ministrė pirmi-
ninkė Kazimira Danutė Prunskienė ir vicepremjeras Algirdas Mykolas Brazauskas 1990 
m. birželio 13 d. susitiko su SSRS ministru pirmininku N. Ryžkovu. Derybose buvo kal-
bama ir apie Lietuvos jaunuolių šaukimo į SSRS kariuomenę problemą.39 Liepos mėnesį 
SSRS kariuomenėje tarnavo 38 tūkst. lietuvių. Rugpjūčio mėnesį pasitraukusiųjų iš SSRS 
kariuomenės buvo apie 700 Lietuvos jaunuolių. Liepos mėnesio pabaigoje SSRS kariuo-
menė, vykdydama SSRS gynybos ministro 1990 m. liepos 27 d. įsakymą, pradėjo gaudyti 
lietuvius, kurie pasitraukė iš SSRS kariuomenės.40  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. liepos 17 d. priėmė įstatymą, kuris nustatė, kad 
tie, kurie dėl sąžinės ar religinių įsitikinimų atsisako tarnauti kariniuose daliniuose, bus 
pašaukti tarnauti Lietuvos pasienio apsaugos, VRM, gaisrininkų daliniuose, o atsisakę 
karinės tarnybos, atliks 12 mėnesių prievolę Lietuvos valstybiniuose darbo ir žmonių pa-
galbos daliniuose. LR Aukščiausioji Taryba ir Vyriausybė 1990 m. rugpjūčio 7 d. priėmė 
pareiškimą SSRS prezidentui M. Gorbačiovui ir Ministrų Tarybos pirmininkui N. Ryž-
kovui protestuodama prieš pasitraukusių iš SSRS kariuomenės lietuvių jaunuolių gau-
dymą. Taip pat buvo reikalaujama nutraukti smurtą, o tarnaujančiuosius SSRS kariuo-
menėje grąžinti į Lietuvą, nes vien tik 1990 metais 16 Lietuvos jaunuolių žuvo atlikdami 
karinę tarnybą.41   

LR Aukščiausiosios Tarybos posėdyje 1990 m. rugpjūčio 22 d. Krašto ap saugos ir 
vidaus reikalų komisijos pirmininkas Z. Vaišvila apkaltino LR VRM dėl pabėgusių jau-
nuolių iš SSRS kariuomenės gaudymo, todėl LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis pasakė: „Yra Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų bendradarbiavimas su 
kari nėmis Tarybų Sąjungos žinybomis ieškant pasitraukusių iš karinės tarnybos kareivių, 
Lietuvos piliečių.“42   

Šiaulių m. VRS 1990 m. rugpjūčio 23 d. buvo gautas generalinio prokuroro A. Pau-
lausko ir vidaus reikalų ministro M. Misiukonio nurodymas, kad visais atvejais prokurorai 
ir milicijos organų vadovai privalo iškelti baudžiamąsias bylas dėl Lietuvoje SSRS kariškių 
pagrobtų, nužudytų ar sužalotų Lietuvos jaunuolių, kurie pasitraukė iš tarnybos vietos.43   

Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas „Liaudies sargybos“ korespondentui pa-
brėžė: „Mes turime sulaukti, kada pagaliau pradės funkcionuoti teisinis mechanizmas. 
O kol kas kuriame anarchinę valstybę, kurioje galioja pusiniai įstatymai. Pavyzdžiui, kad 
tie kareivėliai! Dalinius palieka juk ne patys geriausi, jie nepaiso ne tik svetimos valstybės 
įstatymų, jie nepaiso ir savos.“44  

LR VRM vadovybė 1990 m. rugsėjo 6 d. LR Aukščiausiajai Tarybai, Vyriausybei ir 
Prokuratūrai parengė pažymą ,,Dėl jaunuolių, pasišalinusių iš SSRS ginkluotųjų pajė-
gų“45, kurioje buvo patvirtinta, kad nuo kovo 11 dienos milicija nesulaikė ir neperdavė 
SSRS kariškiams nė vieno jaunuolio, palikusio karinę tarnybą. 

Buvęs vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1995 metų pabaigoje prisiminė, kad 
1990 metais „buvo dirbtinai pučiamas ka reivių gaudymo klausimas, nors nė vienas karei-
vis nebuvo pagau tas tuometinės mūsų milicijos ran komis“.46  

1990 m. spalio 8 d. Vilniuje buvo įkurtas Jaunuolių karinės tarnybos koordinacinis 
centras, kuriame iki 1990 m. liepos 31 d. užsiregistravo 78 vaikinai, pasitraukę iš SSRS 
kariuomenės, 4 iš jų grįžo atgal.47     

1990 metų spalio mėnesį Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatai: J. Bagdonas, 
E. Civilka, A. Grakavinas, V. Greičiūnas, P. Ivoškus, B. Krištaponis, S. Kupstys, A. Martu-
sevičius,  A. Pniauskas, A. Puklevičius, V. Puronas, J. Zolubas, A. Žigunis, parašė pareiš-
kimą48, kuriuo protestavo prieš SSRS karinio komisariato neteisėtą veikimą Šiauliuose, 
atsisakė SSRS karinių laipsnių ir karinių bilietų, kvietė jaunuolius nekreipti dėmesio į 
karinio komisariato šaukimus.  

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Vyriausybė 1990 m. lapkričio 5 d. priėmė 
pareiškimą49 dėl SSRS kariuomenės veiksmų ir savivalės, grobiant jaunuolius į SSRS ka-
riuomenę. 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. lapkričio 8 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Res-
publikos gyventojų tarnybos SSRS ginkluotosiose pajėgose“.50 Lietuvos Respublikos gy-
ventojai, nutarę atlikti karinę tarnybą SSRS ginkluotosiose pajėgose, privalėjo apie tai 
pranešti Krašto apsaugos departamento teritoriniams skyriams. Nustatyta, kad asme-
nims, kurie savo valia eina tarnauti į SSRS ginkluotąsias pajėgas, netaikomos įstatymų 
nustatytos lengvatos bei garantijos, tačiau tai negalioja jėga priverstiems tarnauti SSRS 
ginkluotosiose pajėgose.  

Lietuvoje nesėkmingai du kartus mėginta organizuoti šaukimus į SSRS kariuomenę, 
tačiau buvo paimta tik 4,7 proc. planuoto šaukimo jaunuolių, todėl galima teigti, kad 
1990 metų pavasarį ir rudenį šaukimai į SSRS kariuomenę buvo sužlugdyti.51 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. spalio 30 d. paskelbė pareiškimą, kuriame sako-
ma, kad Lietuvos Respublikos piliečiams neprivaloma tarnauti kitos šalies, tai yra SSRS,  
kariuomenėje, todėl Lietuvos jaunuoliams patariama nepaklusti rudeniniam šaukimui.52   

Laikraštyje ,,Lietuvos aidas“ 1990 m. lapkričio 21 d. paskelbtas ir ,,Valstiečių lai-
kraštyje“ 1990 m. lapkričio 24 d. perspausdintas sutrumpintas straipsnis kritikavo mi-
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liciją, kad ji nesugeba apginti žmogaus, nes banditams gaudyti nelabai turi laiko, mat 
užsiėmusi daug rimtesniais darbais, tai yra gaudo jaunuolius, pasitraukusius iš SSRS 
karinės tarnybos. Patariama jaunuoliams saugotis ne tik VRM darbuotojų su į kepurę 
įsegta raudona žvaigžde, bet ir į kepurę įsegtu  lietuvišku Vyčiu. Apie LR VRM su SSRS 
VRM santykius rašoma, kad „abi ministerijos meiliai mirkčioja viena kitai, žadėdamos 
amžiną draugystę“.53  

1990 m. lapkričio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos prezidiumo posėdyje buvo 
nagrinėjamas klausimas dėl jaunuolių komisijos darbo atnaujinimo ir dėl jaunuolių ėmimo 
į SSRS ginkluotąsias pajėgas. Deputatas P. Vaitkus teigė, kad su Krašto apsaugos skyriumi 
dirbama normaliai, o su kariniu komisariatu kontaktai nutrūkę, tačiau jie gali kviestis de-
santininkus ir prievarta gaudyti šauktinio amžiaus jaunuolius. Deputatas teiravosi, kodėl 
nevykdomi įstatymai ir potvarkiai dėl karinių komisariatų veiklos nutraukimo. S. Kaunec-
kas pranešė, kad Krašto apsaugos skyrius inicijavo, jog kariniam komisariatui būtų atjung-
tos komunikacijos, bet to padaryti nebuvo galimybių ir galbūt netikslinga. Deputatas L. 
Guzevičius pritarė minčiai kad, jei karinis komisariatas negaudys kareivių, tai nereikėtų jam 
ir komunikacijų atjungti. Deputato A. Puklevičiaus nuomone,  jei įstatymų vykdymas bus 
taip toleruojamas‚ tai nėra prasmės tuos įstatymus priimti. Buvo nutarta įpareigoti merą per 
savaitę pasidomėti ir informuoti Tarybos prezidiumą apie iškeltas problemas.54  

1990 m. gruodžio 1 d. pasirašytas SSRS prezidento įsakas „Dėl kai kurių sąjunginėse 
respublikose priimtų gynybos reikalus liečiančių aktų“55, kuriuo buvo atrištos rankos gy-
nybos ministrui D. Jazovui, kad jis, vykdydamas įsaką, galėtų panaudoti desantininkus 
gaudant jaunuolius į kariuomenę. Buvo numatyta sugaudyti 9400 Lietuvos jaunuolių.  

1990 metų gruodžio mėnesį įvairiose Lietuvos vietose SSRS kariai, ieškodami jau-
nuolių, vengiančių tarnybos, naktį veržėsi į gyvenamąsias patalpas ir jas apieškodavo išlau-
žę duris. 1990 metais rudeninio šaukimo prievolininkų iš LSSRS kariuomenėje tarnavo 
tik 12,5 proc.56  

Kada grobs vaikinus? SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1991 m. sausio 4 d. pa-
skelbė įsaką, kuriuo turėjo būti užtikrintas 1990 metais vyksiančio jaunuolių šaukimo į 
SSRS kariuomenę vykdymas, taip pat ir Lietuvos Respublikoje.57 

1991 metų sausis prasidėjo pavojaus nuojauta: „Kada grobs vaikinus?“ Buvo laukia-
ma, kada vėl  prasidės SSRS desantininkų ataka prieš tarnauti SSRS kariuomenėje atsisa-
kiusius ar iš kariuomenės pasitraukusius jaunuolius.58  

Iš KGB pranešimų apie operatyvinę padėtį žinoma, kad Šiaulių miesto karinis komisari-
atas 1991 metų pavasarį išsiuntė 300 šaukimų, bet atėjo tik 5 rusų tautybės jaunuoliai.59 Nė 
viena miesto įmonė, organizacija ar mokykla kariniam komisariatui informacijos nebeteikė. 

LR Aukščiausioji Taryba panaikino prievolę tarnauti SSRS kariuomenėje, 1990 m. 
kovo 14 d. įstatymu uždraudė karinių komisariatų veiklą60, tačiau SSRS norėjo reanimuo-
ti Lietuvoje buvusį mobilizacinį mechanizmą. 

Lietuvos didžiuosiuose miestuose 1991 m. sausio 7 d. pradėtos telkti SSRS karinės 
pajėgos. Pabaltijo karinės apygardos vadas Fiodoras Kuzminas LR Aukščiausiosios Tary-
bos pirmininkui Vytautui Landsbergiui telefonu pranešė61, kad SSRS gynybos ministro 
D. Jazovo įsakymu bus įvesta specialiosios paskirties desantininkų divizija, kuri jaunuo-
lius prievarta ims į SSRS kariuomenę Lietuvoje. 

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1991 m. sausio 8 d. paskelbė pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad „Lietuvos Respublika gins savo piliečius visais politiniais ir teisi-
niais būdais, kreipsis į žmogaus teisių gynimo ir kitas tarptautines organizacijas, kad nauja 
sovietų agresija prieš laisvės siekiančią Lietuvą būtų ryžtingai pasmerkta“.62   

LR ministrė pirmininkė D. Prunskienė 1991 m. sausio 8 d. kreipėsi į M. Gorbačio-
vą63, kad nebūtų vykdomas paskelbtas priverstinis Lietuvos jaunuolių ėmimas į SSRS 
kariuomenę. 

1991 m. sausio 7 d. per Lietuvos radiją buvo paskelbta informacija, kad į Pabaltijį 
permesti dideli desantininkų daliniai gaudyti jaunuolių, pasitraukusių iš karinės tarnybos 
SSRS ginkluotose pajėgose, taip pat ir šaukiamųjų. Straipsnio autorius V. Gaižauskas tei-
gia: „Pagal nepatikrintus gyventojų pranešimus sausio 8-ąją apie 9 valandą ryto į Zoknius 
iš nežinia kur atvažiavo vienuolika tankečių ir aštuoni sunkvežimiai, pilni kareivių desan-
tininkų uniformomis.“ Tą pačią dieną Šiaulių miesto savivaldybėje įvyko Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos pirmininko Jono Tručinsko ir mero Kazimiero Šavinio susitikimas 
su Šiaulių kariniu komisaru I. Gliznuca ir pulkininku iš Pabaltijo karinės apygardos štabo. 
Susitikime dalyvavo ir tuometis Šiaulių m. VRS viršininkas Romasis Vaitekūnas. Buvo 
kalbėta apie šaukimą. Įsakymą naudoti jėgą desantininkai turėjo ir patvirtino, kad tai vyk-
dys ne vietiniai daliniai. Buvo susitarta, kad karinio komisaro interviu bus išspausdintas 
„Šiaulių naujienose“, o komisaras kalbės Tarybos sesijoje, jeigu leis deputatai. Meras teigė, 
kad „susidarė įspūdis, jog šaukiamųjų atžvilgiu prievarta nebus taikoma, bet garantuoti, 
aišku, negalima“.64 

Daug jaunuolių nėjo tarnauti į SSRS kariuomenę, slapstėsi. Tuo metu kiekvienas 
pasitraukęs ar šaukiamojo amžiaus jaunuolis privalėjo pats apsispręsti, kaip jam elgtis, 
nes Lietuvos Respublika negalėjo pasipriešinti ginkluotai jėgai, o kariuomenė buvo sve-
timos šalies.65 

Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas Vladimiras Uschopčikas 1991 m. sausio 
10 d. 11 val. 45 min. informavo LR Aukščiausiąją Tarybą66 apie Vilniuje prasidedančius 
karinius „manevrus“ ir pabėgusių iš kariuomenės kareivių gaudymą. 

1991 m. sausio 12 d. Kaune desantininkai gaudė jaunuolius į SSRS kariuomenę.67

Po sausio 13-osios įvykių Lietuvoje jaunų vyrų gaudymas į SSRS kariuomenę suinten-
syvėjo, ypač Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Prienuose.68  

SSRS kariškiai, pasinaudodami pretekstu, kad gaudomi pasitraukę iš SSRS kariuome-
nės jaunuoliai, 1991 m. sausio 17 d. Vilniuje pagrobė 11 jaunuolių. 1991 m. sausio 18 d. 
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ties pagrindiniais išvažiavimais iš Vilniaus ir pagrindinėse miesto sankryžose buvo stab-
domi automobiliai, tikrinami važiuojančiųjų dokumentai ir tarp jų ieškoma šaukiamojo 
amžiaus bei pasitraukusių iš SSRS kariuomenės jaunuolių. Buvo tikrinami ir greitosios 
pagalbos automobiliai bei žmonės troleibusuose. Per šias akcijas nuo SSRS kariškių Lie-
tuvoje nukentėjo dar 12 žmonių.69 

1991 metų sausio pradžioje į Šiaulius atvyko SSRS kariuomenės desantininkai, kurie 
turėjo gaudyti šaukiamojo amžiaus jaunuolius tarnybai kariuomenėje ir užimti strategiš-
kai svarbius miesto objektus.70 Netrukus Šiaulių miesto valdyboje buvo aptarta dėl SSRS 
agresyvios politikos susidariusi įtempta padėtis, numatyta, kaip elgtis, kad jaunuoliai 
prievarta nebūtų paimti į SSRS kariuomenę. Jiems patarta keisti gyvenamąją vietą, įmo-
nės, organizacijos įparei gotos saugoti jaunuolius, apie juos kariniam komisariatui neteikti 
jokios informacijos. Kad SSRS kariuomenės veiksmai nebūtų drastiški, netikėti, svetimą 
kariuomenę pradėta stebėti, gyventojai perspėti neįsileisti SSRS karininkų ir kareivių į 
namus. Šiaulių miesto savivaldybėje vėl pradėjo budėti deputatai. 

Šiaulių m. VRS darbuotojas V. Maskolenka prisimena71, kad po sausio įvykių patru-
liuodamas Šiaulių mieste gavo iškvietimą į pietiniame miesto rajone esančios Rasos g. 
butą, kur įsiveržė SSRS kariškiai. Nuvykę ten rado SSRS kariuomenės karininkus, majo-
rą, kapitoną ir dar vieną vyrą, kurie atvyko vaikino paimti į SSRS kariuomenę. Milicijos 
pareigūnai susitarė su kariškiais, kad vaikiną atiduotų milicininkams, o šie pristatysią jį į 
VRS, iš kur karininkai galės vaikiną pasiimti. Milicijos pareigūnai vaikiną įsodino į auto-
mobilį ir greitai išvažiavo, kad karininkai jų nepasivytų, o miesto centre vaikiną paleido, 
liepdami kol kas nesirodyti namuose. Atvykę į Šiaulių m. VRS, karininkai vaikino nerado. 
Jiems buvo atsakyta, kad automobiliui sustojus prie šviesoforo vaikinas iššoko ir pabėgo.  

1991 metų balandžio mėnesį LSSR karinio komisariato politinio skyriaus viršinin-
ko Konstantino Golubevo retorika šiek tiek sušvelnėjo, jis kalbėjo, kad naujokų šau-
kimas į SSRS kariuomenę bus savanoriškas ir komisija su kiekvienu jaunuoliu norės 
kalbėtis asmeniškai, be to, jis informavo, kad nors 1990 metų rudens šaukimas buvo 
pratęstas iki 1991 m. vasario 1 d., po sausio 11–13 įvykių buvo pasigendama jaunuolių 
ir jų tėvų aktyvumo ir todėl nevykdomas SSRS prezidento įsakas dėl šaukimo į SSRS 
ginkluotąsias pajėgas.  Jo žodžiais, yra jaunuolių, kurie savo noru ėjo tarnauti, tačiau 
skaičiaus pasakyti negalėjo. Apie priverstinį jaunuolių gaudymą K. Golubevas pasakė, 
esą tai Lietuvos „tamsiųjų jėgų“ prasimanymai ir provokacijos Jonavoje, Šiauliuose, Ro-
kiškyje, Kelmėje, kai persirengę kariškiais nenustatyti asmenys tyčia gąsdino jaunuo-
lius, kurstė žmonių neapykantą SSRS kariuomenei, o tikri kariškiai visiškai nesikiša į 
karinių komisariatų veiklą.72  

1991 metų rudenį SSRS gynybos ministerija planavo iš Lietuvos paimti 11 630 jau-
nuolių, iš viso per metus 29 600 žmonių.73   

Krašto apsaugos departamento Šiaulių zonos viršininkas Z. Orentas 1991 m. sausio 
22 d. kreipėsi į vaikinus: „Dabar, kai Lietuvos žemė vėl aplaistyta jos sūnų ir dukterų krau-

ju, dabar, kai mūsų žemę trypia okupantų tankų vikšrai <...>, tarnauti į šią žmogžudžių 
kariuomenę gali eiti tik paskutiniai bailiai ir tautos išdavikai.“74  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininkas J. Tručinskas prisimena, kad rusų 
kariškiai važinėdavo po namus, butus, ieškodavo jaunuolių, vengiančių tarnauti SSRS ka-
riuomenėje: „Tada gyvenau viename Vytauto gatvės daugiabutyje. Kartą ateina pas mane 
kaimynas ir sako: padėk. Mat to namo vieno gyventojo sūnus jau medžiojamas. Aš – į 
miliciją. Sakau, vyrai, negalima tokiu laiku atiduoti lietuvio į rusų armiją. Ilgai derėjomės 
dėl jaunuolio. Per tą laiką vaikinukas buvo paslėptas. Kitą dieną mano kabinete dėl šio 
atvejo vyko karštos žodžių grumtynės. Kariškiai išėjo nieko nepešę.“75 

Visi kariškių ketinimai gaudyti bėgančius iš SSRS kariuomenės jaunuolius nedavė jo-
kių rezultatų, nes milicija suteikti pagalbą kariškiams kategoriškai atsisakė. 

Kalbėdamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sesijoje, karinis komisaras pulkinin-
kas I. Gliznuca sakė, kad išpuoliai prieš kariuomenę jau vyksta pusantrų metų, todėl jau-
nuoliai nenori eiti tarnauti: pavasarį išėjo 38 proc., o rudenį – tik 12,5 proc. šaukiamųjų. 
Dalis jaunuolių dezertyruoja, savavališkai pasitraukia iš karinių dalinių. Pasak komisaro, 
tokių iš Šiaulių 1991 metų sausio mėnesį yra 49, ir tik dėl šių jaunuolių į Šiaulius atvyko 
desantininkai, kurie turi įsakymą gaudyti. I. Gliznuca patvirtino, kad šaukiamieji nebus 
gaudomi, nes jiems negalioja kariniai įsakymai.76 Pagal tuo metu SSRS galiojusius įstaty-
mus šaukiamųjų negalėjo gaudyti pati SSRS kariuomenė, neinančius tarnauti turėjo teisę 
teisti tik vietos civi liniai teismai.  

Dienraštis „Respublika“77 informavo, kad 1991 m. sausio 13 d. apie pietus užfiksuoti 
pirmieji jaunuolių gaudymo atvejai Šiauliuose: yra žinių, kad mieste tarnaujantys kariš-
kiai gavo įsakymą 1991 m. sausio 14 d. apsirengti civiliškai. 

SSRS kariuomenės kariai 1991 m. balandžio 25 d. 6 val. ryto pakartotinai užėmė 
sporto ir technikos susivienijimui „Vytis“ priklausančią Šiaulių technikos mokyklą (vadi-
namąją DOSAAF – aut. pastaba). Krašto apsaugos Šiaulių zonos viršininkas Z. Orentas 
taip pakomentavo situaciją: „Kariškiai „dirba“ savo stiliumi, staigumo efektas jiems dabar 
vėl labai rūpi. Norima paaštrinti situaciją pavasarinio šaukimo į SSRS kariuomenę metu. 
Taip buvo ir rudenį. Noriu pasakyti, jog iki šiol Šiauliuose nebuvo nė vieno pagrobto į 
kariuomenę jaunuolio. Jie rašo šaukimus, kviečia į komisariatą. Mūsų vaikinai turi aiškiai 
pasakyti, jog jie nieko bendra neturi su kitos valstybės kariuomene, yra Lietuvos piliečiai. 
Jokios juridinės teisės prievartai kariškiai neturi.“78

Tauragėje 1991 metų kovo 14-osios naktį trys civiliniais rūbais apsirengę SSRS ka-
riškiai, išdaužę durų stiklą, įsibrovė į E. Š. butą, kur ieškojo iš kariuomenės pasitraukusio 
jos žento, o neradę išėjo. Kaune 1991 m. balandžio 3 d. keturi civiliniais rūbais apsirengę 
SSRS kariškiai pagrobė M. G., kuris iš SSRS kariuomenės pasitraukė 1990 metais. Pasva-
lyje 1991 metų birželio 18-osios vidurnaktį SSRS kariškiai įsiveržė į V. T. butą ir pagrobė 
sūnų S., kuris atsisakė tarnauti SSRS kariuomenėje.79  

SSRS gynybos ministro pavaduotojas ir generalinio štabo viršininkas M. Moisejevas 
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1991 m. gegužės 24 d. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui V. Landsbergiui atsiuntė 
ultimatyvų laišką, kuriame sakoma, kad, jei Lietuvos Vyriausybė už kiekvieną šauktinį su-
mokės tam tikrą mokestį, Lietuvos jaunuoliai bus atleisti nuo būtinosios karinės tarnybos. 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 1991 m. gegužės 29 d. atmetė SSRS 
reikalavimus sumokėti už kiekvieną šauktinį jaunuolį.80  

Per 1991 metų pavasarinį šaukimą į SSRS kariuomenę išėjo tarnauti 1 037 Lietuvos 
jaunuoliai, ir tai sudarė tik 4,7 proc. visų šauktinių, iš jų 611 vilniečių, 113 klaipėdiečių, 
kiti – iš Šalčininkų ir Vilniaus rajonų. Per 1991 metų penkis mėnesius SSRS karinius 
dalinius paliko 66 Lietuvos jaunuoliai. Pabaltijo karinės-politinės apygardos viršinin-
ko pavaduotojas generolas A. Vodopjanovas 1991 m. birželio 4 d. pranešė, kad SSRS 
kareiviai Vilniuje ir toliau gaudys pasitraukusius iš SSRS kariuomenės jaunuolius. LR 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 1991 m. rugpjūčio 9 d. įspėjo, 
kad SSRS kariuomenėje tarnaujantys lietuviai neturi dalyvauti jokiose baudžiamosiose 
akcijose prieš bet kurią SSRS tautą ar respubliką. SSRS kariuomenėje per rugpjūčio 
perversmą tarnavo 16–18 tūkst. Lietuvos gyventojų, iš jų daugiau kaip 10 tūkst. kari-
ninkų. Po pučo rugsėjo mėnesį LR Vyriausybė kreipėsi į Lietuvos Respublikos piliečius 
– SSRS ginkluotosiose pajėgose tarnaujančius karininkus ir praporščikus – kviesdama 
grįžti į Lietuvą ir tarnauti jai.81   

2. Vietos gyventojų ir SSRS kariuomenės priešprieša 

Slaptas nutarimas. Anot tuometinio vidaus 
reikalų ministro Marijono Misiukonio, dar 1988 
metų pabaigoje SSRS VRM priėmė slaptą nutari-
mą, kuris numatė galimybę įvesti į Lietuvos teritoriją 
14,5 tūkst. vidaus kariuomenės ar milicijos pajėgų, 
ir šias pajėgas ne kartą buvo grasinama panaudoti.82

KGB greitojo reagavimo grupės. KGB daly-
vavo sekant ir fiksuojant visus su nepriklausomybės 
atkūrimu susijusius veiksmus Lietuvoje, taip pat ir 
Šiauliuose, sudarinėjo operatyvinio reagavimo į be-
sikeičiančius įvykius veiksmų planus ir apie tai infor-
mavo Maskvą. Prieš pat Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą 1990 m. kovo 10 d. LSSR VSK (KGB – 
aut. pastaba) pirmininkas pasirašė slaptą įsakymą 
ir sudarė greitojo reagavimo grupes didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose: Šiauliuose sudaryta 10 KGB 

karininkų, Vilniuje  – 50, Kaune ir Klaipėdoje – 20, Panevėžyje – 10  karininkų grupės.83   
1991 m. kovo 28 d. į Lietuvą buvo papildomai atsiųsta 100 SSRS KGB karininkų.84  

Suaktyvėjo kariškių judėjimas. Po nepriklausomybės paskelbimo 1990 m. kovo 11 
d. nepaprastai suaktyvėjo kariškių agresyvūs veiksmai – Vilniuje kiekvieną dieną skraidė 
kariniai sraigtasparniai, gatvėmis demonstratyviai zujo kovinės mašinos ir karinė techni-
ka, į Lietuvos teritoriją buvo įvedami papildomi kariniai daliniai, ypač desantiniai.85 

1990 m. kovo 23 d. į Kėdainių aerodromą kariniais transporto lėktuvais buvo atga-
benta apie 3 tūkst. SSRS desantininkų. Prieš keletą dienų į Lietuvą buvo atskraidinti apie 
2 tūkst. SSRS kariškių. Naktį iš kovo 23-iosios į 24-ąją pro LR Aukščiausiosios Tarybos 
rūmus gatve pravažiavo apie 50 karinių sunkvežimių su 1500–2000 desantininkų ir apie 
60 lengvųjų tankų. Tą pačią dieną LR Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą, kuriame 
konstatavo, kad į Lietuvą permetami nauji SSRS kariuomenės daliniai, kurie at vira i  de-
monstruoja ginklus, ir taip SSRS siekia Lietuvoje sukurti įtampą.86    

Pastebėta, kad Šiauliuose, Gagarino kariniame miestelyje, intensyviai statomos ka-
reivinės. Vykdomojo komiteto pirmininkas telegrama apie tai informavo LR Ministrų 
Tarybą.87

SSRS gynybos ministras D. Jazovas ir SSKP CK politinio biuro narys J. Ligačio-
vas 1990 metų kovo pabaigoje tvirtino, kad karinė jėga Lietuvoje naudojama nebus. 
Tačiau Lietuvoje esančių SSRS kariuomenės pajėgų vadas 1990 metų gegužės mėnesį 
kreipėsi į SSRS Vyriausybę prašydamas, kad Lietuva būtų valdoma tiesiogiai iš Mas-
kvos M. Gorbačiovo. Lietuvoje dislokuotų SSRS kariuomenės dalinių kontržvalgybos 
viršininkas pulkininkas V. Išinas 1990 metų birželio mėnesį kalbėjo, kad judėjimas dėl 
nepriklausomybės Lietuvoje įgavo tokį mastą, jog jo neįmanoma sustabdyti, ir jeigu 
būtų panaudota jėga, judėjimas pereitų į pogrindį, o dialogas su juo taptų neįmanomas. 
Lietuvai tai nenaudinga, nes mažas incidentas gali išprovokuoti konfliktą, kuriame gali 
dalyvauti visos Lietuvoje esančios SSRS kariuomenės dalys.88  

1990 metų gruodžio mėnesį Sniečkuje buvo formuojama specialiosios paskirties 
SSRS kariuomenės divizija. Gruodžio 16 dieną į Dūkšto geležinkelio stotį atvyko trau-
kinys su kovine technika, ant geležinkelio platformų sukrautais šarvuotais transporte-
riais, kurie iškrauti išvyko į Sniečkuje formuojamą karinį junginį. Į Ignaliną atvyko ir 
įsikūrė apie 2 tūkst. SSRS kareivių. JAV žvalgybos duomenimis, 1990 metų gruodžio 
mėnesio pabaigoje buvo pastebėtas didelis SSRS kariuomenės aktyvumas Lietuvoje ir 
Latvijoje, o tai leido daryti išvadas, kad gali prasidėti karinio pobūdžio veiksmai. Prieš 
1990 metų Kalėdas iš Kaliningrado srities atvyko 157 šarvuočiai ir apsistojo Šilutės 
miškuose, po to patraukė Klaipėdos link. SSRS kariuomenės daliniai buvo telkiami ir 
Pabradėje, Vilniuje, Sniečkuje, miškuose tarp Gardino ir Druskininkų. Pabaltijo karinė 
apygarda pranešė, kad nuo vasario 10 iki 20 dienos Pabaltijo respublikose bus organi-

1990 m. kovo 10 d.  LSSR VSK 
pirmininko įsakymas Nr. 002
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zuoti SSRS kariuomenės manevrai. Trakų geležinkelio stotyje 1991 metų kovo mėnesį 
traukiniu atvyko ir buvo iškrauta 60 karinių automobilių. 1991 m. kovo 13 d. į Pabra-
dės geležinkelio stotį traukiniu atvyko ir buvo iškrauta apie 200 šarvuočių, o į Klaipėdą 
atvažiavo 200 automobilių su kareiviais iš Leningrado. Į Alytuje esantį SSRS desanti-
ninkų pulką atvyko apie 200 karininkų, kurie dvidešimčia šarvuočių ir tiek pat sunkve-
žimių su kareiviais išvyko į Vilnių. Didelės kariškių pajėgos buvo sukauptos Vilniuje ir 
Kaune. Iš Porečės-Gožos miškų 1991 m. kovo 14 d. išvažiavo kilometro ilgio karinių 
automobilių kolona į Vilniaus pusę. Lietuvoje 1991 m. kovo 6 ir 7 dienomis SSRS 
karinė technika demonstratyviai važinėjo gatvėmis šalia LR Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų, kovo 3 ir 14 dienomis Vilniaus mieste buvo susprogdintos bombos, kratomi ir 
sulaikomi praeiviai, iš Lietuvos policininkų grobiami jų tarnybiniai ginklai. 1991 m. 
gegužės 15 d. penkiose Lietuvos vietose buvo įrengti desantininkų postai, kurie gegužės 
16 dieną pradėjo kontroliuoti penkis didžiuosius Lietuvos kelius. 1991 metų gegužės 
mėnesį į Lietuvą atvyko ir buvo dislokuoti Pskovo divizijos desantininkų daliniai, o 
Alytuje dislokuoti desantininkai išvyko Vilniaus kryptimi. 1991 m. gegužės 22 d. LR 
Ministrų Tarybos pirmininkas G. Vagnorius susirūpinimą dėl Pskovo desantininkų da-
linių dislokavimo Lietuvoje išreiškė telegramoje, kurią išsiuntė SSRS prezidentui M. 
Gorbačiovui ir SSRS gynybos ministrui D. Jazovui. Du Pskovo divizijos desantininkų 
batalionai 1991 m. gegužės 22 d. įsikūrė Pariečėje (Baltarusijoje – aut. pastaba), prie 
Lietuvos sienos, o dvi jos kuopos apsistojo prie Ratnyčios upelio, kur 1939 metais ėjo 
demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos.89   

Vilniuje 1991 m. birželio 3 d. apie 21 val. 30 min. SSRS kareiviai, atvykę automobi-
liais ir sunkvežimiais prie LR Aukščiausiosios Tarybos, blokavo tris gatves, vedančias į 
rūmus, ir įrengė ten patikrinimo postus, kur stabdė vyrus ir tikrino jų asmens dokumen-
tus. Tokie postai buvo įrengti ir netoli VRM, Ministrų Tarybos, taip pat ir kitose miesto 
vietose. Apie 23 val. visi postai buvo panaikinti. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis per Lietuvos televiziją pakvietė žmones rinktis prie Aukščiausiosios Ta-
rybos rūmų. Per trumpą laiką ten susirinko didelė žmonių minia. Automatais ginkluoti 
SSRS kareiviai patruliavo svarbiausiose Vilniaus gatvėse, geležinkelio stotyje, prie tiltų, 
aerouoste ir prie LR Vyriausybės rūmų. SSRS gynybos ministerija paaiškino, kad Vilniuje 
vyksta įprastinis karinis patruliavimas. 1991 m. birželio 4-ąją 2 val. nakties patruliavimas 
Vilniuje buvo atšauktas, tačiau apie 10 tūkst. vilniečių pasiliko saugoti Parlamento. Pa-
bradės apylinkėje 1991 m. birželio 6 d. SSRS kareiviai ir toliau stabdė pravažiuojančius 
automobilius ir tikrino žmonių dokumentus.90   

Buvęs SSRS vidaus reikalų ministras V. Bakatinas 1991 m. birželio 10 d. patvirtino, 
kad OMONO daliniai, dislokuoti Pabaltijo respublikose, yra SSRS vidaus reikalų mi-
nistro B. Pugo žinioje, nors jis to ir nepripažįsta. Nuo 1991 metų balandžio Vilniaus ir 
Rygos OMONO būriai buvo perduoti SSRS VRM Vyriausiosios viešosios tvarkos apsau-
gos valdybos pavaldumui. Jos viršininkas generolas E. Kalačiovas griežtai įspėjo Vilniaus 

OMONO vadą majorą B. Makutinovičių, taip pat ir Rygos OMONO vadą dėl jų vykdo-
mų išpuolių Lietuvoje ir Latvijoje.91   

Aštrėjo santykiai su Lietuvoje dislokuota SSRS kariuomene. Paskelbus nepri-
klausomybę, buvę kariškiai laiškais ir telegramomis užvertė Maskvą. Neatsiliko ir šiaulie-
čiai. „Panoramoje“ 1990 m. kovo 14 d. buvo parodytas III SSRS liaudies deputatų suva-
žiavimui adresuotas laiškas, kurį pasirašė V. Bariševas.92 Šiauliečiai karo ir dar bo veteranai 
skundėsi blogomis gyvenimo sąlygomis ir reikalavo įvesti tvarką.

1990 metais ėmė aštrėti santykiai su Lietuvoje dislokuota SSRS kariuomene. Provo-
kuojama buvo ir vienos, ir kitos pusės.

Pavyzdžiui, 1990 m. kovo 17 d. Šiauliuose sulaikant buvo nušautas čia dislokuoto 
karinio dalinio girtas majoras Olegas Frolovas, ginkluotas automatu ir pistoletu. Pasipik-
tinęs paskelbta Lietuvos nepriklausomybe, majoras bandė užgrobti taksi ir vykti į Vilnių 
,,daryti tvarkos“.

1990 m. vasario 17 d. 17 val. Šiauliuose prie „Aido“ prekybos centro grupė asmenų 
sumušė (lūžo dešinysis skruostikaulis – aut. pastaba) vyresnįjį leitenantą B. Kačanovskį 
tik už tai, kad jis, vilkįs karine uniforma, atsakė lietuviškai. 

1990 m. kovo 23 d. apie 17 val. 30 min. Šiaulių miesto13-ojo maršruto autobuse lie-
tuvių tautybės asmenų grupė žodžiais įžeidinėjo kapitoną E. Tkačiovą ir praporščiką A. 
Pinkų‚ vykusius į karinį dalinį budėti.

1990 m. kovo 26 d. 7 val. 50 min. Šiauliuose, ,,Mildos“ autobusų stotelėje, žodžiais 
buvo įžeidinėjamas kuopos vadas kapitonas J. Zoninas. Jam buvo pareikšta, kad po pen-
kių dienų kariškius šaudys iš medžioklinių šautuvų. 

1990 m. kovo 28 d. SSRS vidaus kariuomenės divizijos vadas kreipėsi į LR Aukščiau-
siosios Tarybos pirmininką V. Landsbergį ir Ministrų Tarybos pirmininkę K. Prunskienę 
ir informavo, kad padažnėjo atvejų, kai lietuvių tautybės asmenys užpuola ar įžeidinėja 
vidaus kariuomenės kariškius. Jis pabrėžė, kad tai ypač dažnas reiškinys Šiauliuose, nors 
pasitaikantis ir Vilniuje, ir Kaune.93 

Į šį raštą 1990 m. balandžio 10 d. atsakė vidaus reikalų ministras M. Misiukonis. Jis 
informavo, kad VRM ir jos vidaus reikalų organai nedelsdami reaguoja į visus gaunamus 
signalus apie konfliktines situacijas tarp kariškių ir civilinių asmenų. Tačiau kariškiai ne 
visada kreipiasi į vietos vidaus reikalų organus, todėl visapusiškai ir objektyviai ištirti visas 
panašių įvykių aplinkybes tampa neįmanoma. 

Apie vyresniajam leitenantui B. Kačanovskiui 1990 m. vasario 17 d. padarytą kūno 
sužalojimą dalinio vadovybė pranešė Šiaulių m. VRS tik po penkių dienų. Pats nukentė-
jusysis į miliciją nesikreipė. 1990 m. kovo 7 d. apklaustas vyresnysis leitenantas B. Kača-
novskis pareiškė, kad dėl įvykio pretenzijų niekam neturi ir atsisakė vykti į teismo medici-
nos ekspertizę. Dėl šio fakto pagal Baudžiamojo kodekso 112 str. iškelta baudžiamoji byla 
ir buvo atliekamas parengtinis tardymas.
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Rašte išvardyti kariškiai E. Tkačiovas, A. Pinkus ir J. Zoninas iš Šiaulių miesto, taip 
pat A. Trikozas, V. Kliušnikovas ir K. Proidinas iš Vilniaus ir Kauno į miestų vidaus reika-
lų organus nesikreipė. Dėl to milicijos darbuotojai neturėjo galimybės nustatyti asmenų, 
sukėlusių konfliktines situacijas, ir patraukti kaltųjų atsakomybėn.94 Vietos policijos įstai-
goms buvo nurodyta kruopščiai tikrinti pranešimus, gaunamus iš kariškių.

Šiaulių miesto vadovai ir VRS pareigūnai buvo susitikę su kariškiais Zokniuose. Ka-
riškiai domėjosi, ar mieste situacija kontroliuojama. Buvo patvirtinta, kad situacija kon-
troliuojama. Didelių nusikaltimų mieste nebuvo. Smulkių buitinių užgauliojimų, chu-
liganizmo, chamizmo atvejų pasitaikydavo. „Šiaulių krašto“ vyriausiasis redaktorius V. 
Vertelis rašė: „Tai ne fonas, oficiali valdžia nekursto tokių veiksmų, o atvirkščiai, visomis 
jėgomis stengiasi užkirsti kelią nors mažiausiam incidentui. Yra chuliganizmo pavyzdžių. 
Kariškių šeimai išdaužė langus, antrai ant durų nupiešė svastiką – bet tai chuliganizmas. 
Labai svarbu, kaip pats nukentėjusysis priima tokius veiksmus. Kad ir toks pavyzdys. 
Šiauliuose neseniai kareivėlis padarė avariją. Sužeistas žmogus. Kariškiai iš Pabaltijo ka-
rinės apygardos klausė, kaip traktuojamas šis įvykis. Juk matome, kada traiško žmones 
specialiai. O Šiauliuose – tik neatsargumas, nelaimė.“95 

Kalbėdamas apie konfliktus su SSRS kariuomene, vidaus reikalų ministras M. Misiu-
konis perspėjo, kad konfliktų gali būti ir daugiau. „O ar mūsų milicija šiandien gali realiai 
atsakyti jėga į jėgą? Visiems mums derėtų vadovautis Aukščiausiosios Tarybos nutarimu 
dėl SSRS kariuomenės Lietuvoje. Ieškoti konfliktų su kariškiais – ne tik neprotinga, bet 
ir trumparegiška politika“96, – kalbėjo ministras M. Misiukonis.

Rygoje 1990 m. gruodžio 21 d. įvyko Pabaltijo karinės apygardos karininkų atstovų, 
dislokuotų Pabaltijo respublikose ir Kaliningrado srityje, suvažiavimas, per kurį jie priė-
mė pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad „jei Aukščiausiosios Tarybos (SSRS – aut. pastaba) 
deputatų suvažiavimas, <...> nesiims konkrečių priemonių krašto tvarkai ir politiniam 
stabilumui išlaikyti, tai jie Pabaltijo respublikose imsis visų galimų priemonių, įskaitant 
ir karinės padėties įvedimą, savo teisėms ir garbei apsaugoti“. Pabaltijo karinės apygardos 
viršininkas pareiškė, kad „kariuomenė yra vienintelė jėga, kuri išsaugos Tarybų Sąjungą“.97  

Nuo 1991 m. sausio 20 d. įvairiose Lietuvos vietovėse SSRS kareiviai peršovė du vy-
rus, vienas iš jų sausio 30 dieną mirė, 11 žmonių buvo sužaloti, 9 buvo gydomi dėl sunkių 
galvos smegenų traumų. 1991 m. sausio 16–20 d. SSRS kareiviai Vilniuje, Ukmergėje, 
Šiauliuose, Alytuje ir Mažeikių rajone panaudojo jėgą prieš valdžios pareigūnus ir civili-
nius asmenis. SSRS  VRM kareiviai 1991 m. kovo 18 d. sulaikė dvylikai valandų Lietuvos 
krašto apsaugos departamento direktorių Audrių Butkevičių ir jo vairuotoją. Vilniuje 
1991 m. kovo 20-osios vakare OMONO kareiviai apšaudė autobusą, peršovė autobuso, 
kuriuo važiavo Krašto apsaugos departamento darbuotojai, padangas. Penki darbuotojai 
pabėgo, o du buvo sumušti ir pristatyti į karinę komendantūrą. Trys buvo sužeisti, vienam 
peršautos kojos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1991 m. kovo 21 d. 
įteikė SSRS užsienio reikalų ministerijai notą, kurioje buvo pareikštas griežtas protestas 

prieš OMONO nusikalstamus veiksmus Vilniuje kovo 20 dieną. Netoli LR Aukščiausio-
sios Tarybos rūmų 1991 m. kovo 27 d. SSRS kareiviai pagrobė Krašto apsaugos departa-
mento apsaugos tarnybos kareivį E. Ž. Iki 1991 m. kovo 19 d. Lietuvos generalinė pro-
kuratūra buvo iškėlusi 37 baudžiamąsias bylas dėl SSRS kariškių įvykdytų nusikaltimų.98 

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. balandžio 11 d. nutarimu sustabdė trijų skaičių te-
lefonų linijų veikimą Lietuvoje, išskyrus teisėtų valdžios institucijų ryšį (specialusis ryšys, 
skirtas aukščiausiosios valdžios pareigūnams, maksimaliai apsaugotas nuo pasiklausymų 
– aut. pastaba). Ryšių ministrui K. Biruliui SSRS generolas A. Visockis pagrasino, kad, 
jei nebus atnaujintos specialiosios linijos, jis atvyks su 100 kareivių įvesti tvarkos. Grįžęs 
iš Vašingtono, SSRS generalinio štabo viršininkas generolas M. Moisejevas Ministrų Ta-
rybos pirmininkui G. Vagnoriui 1991 m. liepos 17 d. telegrama pasiūlė sudaryti bendrą 
komisiją, kuri kontroliuotų kariškių bei c ivi l ių  tarpusavio santykius, ir būtų pašalinta 
įtampa tarp SSRS kariškių ir Lietuvos žmonių. Tokio paties turinio telegramas gavo La-
tvijos ir Estijos vyriausybės.99   

Lietuvos reakcija dėl santykių su SSRS kariuomene. LR Aukščiausioji Taryba 
1990 m. kovo 19 d. priėmė pareiškimą dėl SSRS ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvoje, 

kuriame buvo konstatuota100, kad SSRS kariuomenės buvimas Lietuvoje žalingas ekono-
miniu, ekologiniu, psichologiniu ir politiniu  požiūriu, nes ji be reikiamų susitarimų su 
LR Vyriausybe naudojasi Lietuvos Respublikos teritorija bei oro erdve, o tai yra abiejų 
vyriausybių problema, kuri, tikimasi, netrukus  bus sprendžiama. Patys kariškiai ir jų šei-
mos čia niekuo dėtos. Jų nedera įžeidinėti, užkabinėti, puoselėti priešiškumą. Siūloma 
būti jiems draugiškiems ir mandagiems, tada ir išsiskyrus keliams vieniems kitų nereikės 
minėti bloguoju.      

M. Misiukonis LR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje kalbėjo: „Jeigu iškils kokių nors 
nesusipratimų arba netgi užpuolimų, šaudymų ir panašiai iš karinių dalinių, kurie dislo-
kuoti Lietuvoje, mums galėtų leisti tirti šiuos įvykius. Kad nebūtų vienpusiško tyrimo ir 
nebūtų padarytos subjektyvios išvados.“101

Ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė nusiuntė SSRS prezidentui Michailui 
Gorbačiovui ir SSRS Ministrų Tarybos pirmininkui Nikolajui Ryžkovui telegramą, 
kurioje sakoma: „Lietuvos visuomenė labai susirūpinusi tarybinių ginkluotųjų pajėgų 
veiksmais: intensyviu šarvuočių ir tankų dalių perdislokavimu, padažnėjusiais karinių 
oro pajėgų lėktuvų skridimais, desantininkų grupių žvalgybinio pobūdžio reidais. Karinė 
valdžia aiškina, jog tai yra bendrosios eilinių manevrų programos sudėtinė dalis, tačiau 
nei apie manevrų pradžią, nei apie jų pabaigą Lietuvos Respublikos Vyriausybei nebuvo 
pranešta. Iki šiol jokiu bendru dokumentu nėra nustatytas ir Lietuvos Respublikos teri-
torijoje esančios SSRS armijos statusas.“102 Šios telegramos nuorašas buvo nusiųstas SSRS 
gynybos ministrui Dmitrijui Jazovui.

LR Aukščiausioji Taryba ir Ministrų Taryba 1990 m. lapkričio 5 d. padarė bendrą 
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pareiškimą, kad SSRS kariuomenė Lietuvoje ignoruoja Lietuvos įstatymus ir valdžios 
potvarkius, savivaliauja, naujais prievartos aktais nori išprovokuoti atsakomuosius Lie-
tuvos piliečių veiksmus. LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. gruodžio 
20 d. paskelbė, kad SSRS kariniai vadovai sąmoningai didina įtampą. LR Vyriausybės 
spaudos biuras 1991 m. gegužės 14 d. paskelbė pareiškimą, kad „jeigu SSRS vidaus rei-
kalų ir ginkluotųjų pajėgų vadovybė ir toliau toleruos jiems pavaldžių sukarintų būrių 
nusikalstamus veiksmus, jie bus vertinami kaip tarptautinis terorizmas“.103  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. balandžio 18 d. išplatino pareiškimą, skirtą 
Lietuvoje dislokuotų SSRS ginkluotųjų pajėgų bei SSRS VRM ir VSK kariuomenių 
karininkams bei kareiviams, kuriems buvo siūloma atsisakyti dalyvauti karinėse akci-
jose prieš Lietuvos žmones. LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. gegužės 27 d. priėmė 
nutarimą „Dėl SSRS vidaus reikalų ministerijos OMONO bei kitų SSRS formuočių 
ir jų veiksmų prieš Lietuvos Respubliką ir jos gyventojus“, kuriame konstatavo, kad 
visa tai yra nusikalstami veiksmai ir kiekvienas Lietuvos gyventojas turi teisę priešin-
tis bet kuriam užpuolimui. LR Vyriausybė 1991 metų gegužės mėnesį kreipėsi į SSRS 
vidaus reikalų ministrą B. Pugo ir SSRS gynybos ministrą D. Jazovą ir pabrėžė, kad 
SSRS nesiima jokių priemonių užkirsti SSRS kariuomenės ir vidaus reikalų padali-
nių veiksmams Lietuvoje. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsber gis 
1991 metų rugpjūčio mėnesį SSRS prezidento M. Gorbačiovo pareikalavo išvesti 
OMONĄ iš Lietuvos.104  

SSRS kariuomenė ir LR VRM. SSRS VRM Vidaus kariuomenės daliniai Lietuvos 
vidaus reikalų ministrui buvo operatyviai pavaldūs tik iki 1990 m. kovo 26 d., kol įsigalio-
jo įstatymas dėl SSRS VRM Vidaus kariuomenės teisių ir pareigų.105 Vadovavimas vidaus 
kariuomenės daliniams perduotas tik SSRS vidaus reikalų ministrui.

SSRS kariškiai visais būdais mėgino į savo pusę patraukti milicijos ir VRM darbuo-
tojus, tačiau tai jiems nesisekė. Net SSRS generolas V. Varenikovas laikraščiui ,,Pravda“ 
skundėsi, kad ,,Lietuvoje be VRM pagalbos kariškiai tvarkos neįves, o VRM su kariškiais 
nebendradarbiauja“.106

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis pasakojo, kad 1991 metų pradžioje Pabaltijo 
karinės apygardos vadas generolas pulkininkas F. Kuzminas LR Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko kabinete jam tiesiai pasakė, „jog sutryps 3 tūkstančius ginkluotų mano mili-
cininkų, jeigu jie pasikėsins nors į vieną jo apygardos kareivį“.107

Vilniuje 1991 metų kovo 11-osios naktį keturis VRM Greitojo reagavimo pa-
dalinio pareigūnus sulaikė OMONO kareiviai. Vėliau tą pačią naktį buvo sulaikyti 
dar du milicijos seržantai, taip pat ir Krašto apsaugos departamento darbuotojai. Vi-
daus reikalų ministras M. Misiukonis kreipėsi į SSRS vidaus reikalų ministrą B. Pugo 
prašydamas sutramdyti OMONO siautėjimą Lietuvoje. 1991 metų liepos 23-osios 
naktį apie 30 SSRS kareivių įsibrovė į VRM Priešgaisrinės apsaugos departamento 

nuomojamus garažus, esančius Vilniaus rajono Nemėžio kolūkyje, ir iš ten pagrobė 
10 transporto priemonių bei kitokios technikos. Vidaus reikalų ministro pareigas 
einantis M. Misiukonis Pabaltijo karinės apygardos vadui dėl šio įvykio perdavė ofi-
cialų protestą.108  

Santykiai su kariškiais Šiauliuose. Anot R. Vaitekūno109, santykiai Šiauliuose 
su kariškių vadovybe buvo geri. Jam teko dalyvauti keliuose susitikimuose su kariškiais 
Zokniuose. Kariškių šeimos rašė į policiją ir prašė apginti juos, nes prieš juos būdavo įvai-
rių išsišokimų. Kariškiams buvo aiškinama, kad reikia tarpusavio santykius grįsti pasiti-
kėjimu, ir milicija pasiryžusi apginti visus nuo neteisėtų išpuolių, bet ir kariškiams reikia 
vengti konfrontacijų su vietiniais žmonėmis. Kariškių ir šiauliečių normalūs santykiai 
lėmė, kad vietiniai kariškiai nedalyvavo 1991 metų sausio įvykiuose Lietuvoje.

1990 m. gegužės 5 d. Zokniuose nusileido lėktuvai su SSRS desantininkais. Zoknių 
kariškiai apie tai informavo Šiaulių miesto valdžią. Su bataliono vadu A. Ivaško susiti-
ko Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininkas J. Tručinskas ir kiti miesto politikai, 
kuriems pavyko įtikinti, kad mieste ramu ir kariškių įsikišimo nereikia. Užantspauduoti 
vokai su karine užduotimi nebuvo atplėšti.  

Su SSRS kariškiais Šiaulių miesto valdžiai tekdavo susitikti ir spręsti įvairius miestui 
aktualius klausimus. Tarybos pirmininkas Jonas Tručinskas prisimena: „Įsirėžė atmintin 
ir darbas su tarybiniais kariškiais Šiauliuose. Nuvažiavau į Zoknius – buvome susitarę 
pasikalbėti. Salėje sėdėjo bene 400 karininkų. Teko kalbėtis apie 3,5 valandos. Salėje 
triukšmas, didžiulis kariškių puolimas. Niekam nelinkėčiau stovėti prieš tokią auditori-
ją. Bet pavyko. Įtampa slūgo, slūgo. Su karininku, pavarde Sabuk, po to palaikydavome 
kontaktus.“110

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 1990 m. rugpjūčio 9 d. kreipėsi į SSRS gynybos mi-
nistrą D. Jazovą ir ministrą pirmininką N. Ryžkovą ir pareikalavo nutraukti karo lėktuvų 
skraidymus virš miesto. 

Reaguodama į Tarybos deputatų kreipi-
mąsi, 1990 metų rugsėjo pradžioje į mero 
K. Šavinio kabinetą atvyko SSRS karinin-
kų delegacija, vadovaujama Šiaulių karinės 
įgulos vado, tarp jų buvo ir du generolai. 
Derybos vyko sunkiai, tačiau pavyko su-
sitarti, kad nors naktį lėktuvai virš Šiaulių 
miesto neskraidytų. Iš esmės SSRS karinin-
kų delegacija pažadą ištesėjo, nors pavienių atvejų dar pasitaikydavo.111 

K. Šavinis sakė, kad kol Šiauliuose dar tebebuvo SSRS kariuomenės dalinių, buvo 
svarbu išlaikyti pusiausvyrą, palaikyti gerus santykius.112

Lanksti miesto vadovų politika ir palyginti neblogi ryšiai su SSRS karinės įgulos Šiau-

SSRS karinis Zoknių aerodromas. Aut. R. Lazdynas
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liuose vadovybe padėjo ne tik išvengti konfliktų su SSRS kariuomene, bet ir susilaukti tų 
karininkų moralinės paramos, už kurią Šiaulių miesto savivaldybės vadovai jiems padėko-
jo.113  Zoknių kariškiai šiauliečių kraujo nepraliejo.

Šiaulių universiteto profesorius, miesto garbės pilietis Vytenis Rimkus pasakojo: 
„1990-aisiais ėjo į laisvę ir buvusieji valdžioje, ir tikrieji sąjūdininkai. Visiems buvo svarbu 
išvengti kraujo. Nors Šiauliuose buvo vos ne pati stipriausia sovietų karinė įgula, grubaus 
konflikto buvo išvengta. Ir ne be naujosios valdžios pastangų. Buvo pasiektas sutarimas 
žodžiu. Pasakyčiau, gal net jausmų lygio sutarimas. Stichinio pobūdžio.“114

Šiaulių įgulos specialiųjų dalių Karinio politinio skyriaus viršininkas pulkininkas V. 
Nikitčenka į klausimą, ar Šiauliuose gyvenantys kariškiai nesiskundžia, kad kas nors gre-
sia jiems ar jų šeimų saugumui, sakė: „Aiškių išpuolių prieš kariškius paskutiniuoju metu 
nebuvo. Nieko nesumušė, nieko neužpuolė. Buvo nedidelis incidentas prie karinio komi-
sariato (1991 m. sausio 15 d. vakare girtas šiaulietis daužė kirviu komisariato duris – aut. 
pastaba), bet tai pavienis poelgis, padarytas girto žmogaus. Išpūsti šito incidento niekas 
nenorėjo.“115 

Šiaulių m. VRS darbuotojas A. Kvietkauskas prisimena116, kad buvo skiriamas didelis 
dėmesys vietinių gyventojų ir SSRS karininkų saugumui mieste, siekiant išvengti tarp jų 
incidentų ir konfrontacijos, nes pasekmės galiojo būti tragiškos.  

Šiauliuose nušautas SSRS VRM kariuomenės majoras. 1990 m. kovo 17 d. 
Vygantui Maskolenkai ir Vytautui Grigaliūnui, patruliuojantiems mieste automobiliu 
VAZ-2106, buvo įprasta diena. Apie 21 val. 30 min. skambučio sulaukė Šiaulių m. VRS 
budėtojas, kuriam iš karinio dalinio Nr. 5204 skambino kariškai ir prašė pagalbos: 
„Milicija, prašome jūsų pagalbos, kol neįvyko nepataisoma nelaimė! Mūsų majoras 
Olegas Frolovas pagrasino susidoroti su draugu Landsbergiu, pagrobė automatą ir 
išvyko į Vilnių. Majoras jau įsėdęs į taksi, jei delsime, jis išvyks iš miesto ir, pasiekęs 
Vilnių, pridarys rimtų bėdų!“ Budėtojas apie 22 val. sulaukė skambučio ir iš miesto 
gyventojų, kurie pranešė, kad pietiniame miesto rajone ties Gardino ir Architektų 
gatvių sankryža siautėja automatu ginkluotas kariškis. Privažiavę milicininkai pamatė, 
kad automatą rankose laikantis majoras į taksi automobilį, kurį vairavo Vilius Valteris, 
sodina moterį. Milicininkai greitai pasivijo taksi. Už milicijos automobilio pasislėpę 
milicininkai matė, kaip skubiai iš taksi iššoko ir pabėgo moteris. Išlipęs iš automobilio, 
majoras kažką pasakė ir, pasidėjęs automatą AKS-74 ant taksi stogo, iššovė į milicijos 
automobilį. Kulka pataikė į šviesomis plieskiančio automobilio radiatorių. Šiaulių 
milicijos vyresnieji seržantai V. Grigaliūnas ir V. Maskolenka atsakė šūviais iš 
tarnybinių pistoletų „Makarov“. Į galvą mirtinai sužeistas O. Frolovas sukniubo greta 
automobilio.117 

O. Frolovas buvo žinomas kaip  ištikimas Komunistų partijos narys. Jis dalyvavo 
ir Mykolo Burokevičiaus vadovaujamos LKP XXI suva žiavime. Tarp rusakalbių tuo 

metu sklandė gandai, kad po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje gyvenan-
tys kitataučiai bus išmesti iš darbo, negaus pilietybės ir privalės emigruoti, pirmiausia 
kariškiai ir jų šeimų nariai. Viena iš versijų buvo ta, kad viskas prasidėjo nuo O. Frolovo 
išgertuvių 1990 m. kovo 17 d. su kitais karininkais. Majoro O. Frolovo nervai atlaikė 
vos savaitę. Priežastis, dėl kurios majoras už siplieskė, liko nežinoma. Gerokai išgėręs 
majoras O. Frolovas atėjo į dalinio štabą ir pareikalavo, kad eili nis kareivis atrakintų 
ginklinę ir paduotų automatą „Kalašnikov“ bei pistoletą „Makarov“ su dviem apka-
bomis šovinių. Neturėdamas galimybių prieštarauti majorui, kareivis įsakymą įvykdė, 
tačiau, pamatęs, kad O. Frolovas, lydimas sugyventinės – dalinyje dirbančios prekybi-
ninkės, išėjo iš karinio dalinio į miestą, pranešė apie tai dalinio vadovybei. Dalinio va-
dovybė suprato, kad majoras O. Frolovas gali būti savo sugyventinės tėvų bute Šiaulių 
pakraštyje, Kosmonautų gatvėje (dabar Gegužių g. – aut. pastaba). Dalinio vadai, atvy-
kę į butą, sutiko išeinantį O. Frolovą su savo sugyventine ir pareikalavo, kad jis atiduotų 
ginklus, tačiau  bandy mas nuginkluoti O. Frolovą jo draugės bute baigėsi ne sėkme. O. 
Frolovas nesutiko atiduoti ginklų, jo neišgąsdino net vadų grasinimai kariniu tribuno-
lu. Majoras buvo susijaudinęs ir įniršęs koneveikė V. Landsbergį, žadėdamas nuvykti 
pas jį ir su juo susidoroti. Buvę kartu kariškiai dar kartą bandė majorą nuginkluoti, bet 
vėl nesėkmingai, todėl tik stebėjo, kaip jų ginkluotas kolega išėjo į gatvę. O. Frolovas 
vieną po kito sustabdė tris taksi automobilius reikalaudamas jį nuvežti į Vilnių. Dvie-
jų pirmųjų taksi automobilių vairuotojai išsisuko pareikšdami, kad kelionei neužteks  
benzino.118  

Taksi vairuotojas šiaulietis Vilius Valteris prisimena119, kad apie 22 val. jis vežė ke-
leivį. Pervažiavus Architektų ir Gardino gatvių sankryžą, staiga prieš automobilį išdy-
go uniformuotas, ginkluotas girtas rusų majoras su moterimi ir nukreipė automatą į 
automobilį. Supratęs apie gresiantį pavojų, taksistas sustojo. Tada kariškis su moterimi 
atsisėdo ant užpakalinės automobilio sėdynės ir, taksistui į nugarą įrėmęs automato 
vamzdį, pareikalavo: „Žmi priamo“ (liet. spausk tiesiai – aut. pastaba). Taksi už grobęs 
automatu ginkluotas kariškis neleido vairuotojui  gręžiotis ir pareikalavo vežti į Vilnių, 
grasindamas sušaudyti Aukščiausiosios Tarybos pirmininką V. Landsbergį. Kartu su 
kariškiu buvusi moteris tylėjo, o vežamas keleivis prarado žadą. Artėdamas prie Archi-
tektų ir Dubijos gatvių sankryžos, V. Valteris per galinio vaizdo veidrodį pamatė, kad 
juos vejasi milicijos automobilis ir mirksėdamas šviesomis reikalauja sustoti. Tuo metu 
taksi keleivis ėmė maldauti jį išleisti. Pastebėjęs milicininkus, majoras paliepė sustoti. 
Lipdamas iš automobilio, rusiškai pasakė: „Aš jus, niekšai, pamokysiu.“ O. Frolovas 
atsitūpė už automobilio kampo ir iš  automato ėmė šaudyti į milicijos automobilį „Ži-
guli“. Milicijos automobiliu važiavę milicijos seržantai V. Grigaliūnas ir V. Maskolenka, 
iššokę iš automobilio, pasislėpė už jo ir iš pistoletų ėmė šaudyti į kariškį. Viena kulka 
pataikė O. Frolovui tiesiai į tarpuakį ir buvo mirtina. Kieno kulka patai kė į majorą, 
nustatyta nebu vo.    
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  V. Valteris ir kiti taksi vairuotojai sakė matę, kad kariškiai vaikėsi automatu ginkluotą 
majorą po visą miestą, o šis, mėginamas sulaikyti tarnybos draugų, šaudė į orą. V. Valterio 
liudijimu, majoras nebuvo smarkiai girtas, nes nesvirduliavo.120 

Po susišaudymo su majoru milicininkai pateikė raštiškus parodymus, o Prokuratūra 
labai greitai, per kelias dienas baigė tyrimą ir kaltu pripažino ugnį į pareigūnus atidengusį 
O. Frolovą, nes tiesa buvo akivaizdi. 

Sujudimas buvo didelis, nes tais laikais šūvis tikrai buvo retenybė. Ir dar į SSRS kari-
ninką. Ši Šiauliuose mirtimi pasibaigusi istorija galėjo būti pretekstas SSRS valdžiai im-
tis karinių veiksmų prieš Lietuvą, kuri buvo ką tik atkūrusi nepriklausomybę. Nors dėl 
Šiaulių milicininkų mirtinai sužeisto majoro O. Frolovo sumaištis kilo net pačiuose aukš-
čiausiuose valdžios sluoksniuose, skandalas greitai nuslopo. Tą pačią dieną į LKP Šiaulių 
miesto komitetą atvyko karinio dalinio Nr. 5204 delegacija su SSRS Šiaurės–Vakarų ir 
Pabaltijo vidaus ka riuomenės vado pavaduotoju po litiniam darbui generolu majoru Vik-
toru Petrovu. Generolas oficialiai atsiprašė miesto gyventojų dėl nukauto pavaldinio iš-
puolio ir sakė: „Šį nusikaltimą reikėtų laikyti chuliganišku girto žmogaus išpuoliu, kurį 
padiktavo asmeninio gyvenimo aplinkybės. Teiginys, kad O. Frolovas norėjo važiuoti į 
Vilnių, neatitinka tikrovės. Iki nusikaltimo jis buvo geras karininkas, dėl politinės padė-
ties Lietuvoje niekam nepasitenkinimo nėra pareiškęs.“121 Tačiau ši versija kelia didelių 
abejonių.

Iš mirtiname susišaudyme dalyvavusių tuometinių milicininkų V. Maskolenkos ir V. 
Grigaliūno apie tą dramą gali papasakoti tik V. Maskolenka. Jis prisimena: „Rusiškai šau-
kėme, kad mestų automatą, bet karininkas šovė į mus. Mudu paleidome po šūvį, bet nie-
kas nenustatė, kuris buvome taiklus. Patys viską apskaičiavome pagal kulkos trajektoriją, 
bet ši paslaptis liko tarp mūsų su Virginijumi.“122 

Antrasis šio įvykio dalyvis milicininkas V. Grigaliūnas praėjus keleriems metams po 
susišaudymo pasitraukė iš gyvenimo – nusišovė tarnybiniame automobilyje. 

V. Maskolenka, paklaustas, ar po įvykio jam buvo baisu, pripažino: „Aišku, buvo bai-
mės, kad kariškiai nebandytų keršyti tiek mums, tiek šeimos nariams.“123 

VRS viršininkas R. Vaitekūnas pasakojo: „Dėl susišaudymo iš tiesų buvo kilęs labai 
didelis ažiotažas. Bet padėtis buvo labai rimta, nes įtampa tvyrojo dėl neseniai atkur-
tos nepriklausomybės. Galėjo būti dar blogiau, jeigu O. Frolovas būtų pasiekęs Vilnių. 
Niekas negali pasakyti, kas tada būtų įvykę. Tada SSRS kariuomenės pulko vadovybė 
labai normaliai reagavo į akivaizdų faktą: girtas karininkas savavališkai pasiėmė ginklą 
su dviem apkabomis, užgrobė taksi, reikalavo vežti į Vilnių, į Aukščiausiąją Tarybą. Be 
to, jis pirmas ėmė šaudyti į milicininkus. Manau, iš dalies gelbėjo ir geri santykiai su ka-
riškiais. Mes iki tol puikiai sutarėme, todėl po susišaudymo pulko vadai netgi atsiprašė 
dėl O. Frolovo išpuolio. Nukovus O. Frolovą, SSRS armijos vadovybė buvo nurodžiusi 
kariškiams patruliuoti dalinio teritorijoje kartu su milicija. Mes šį klausimą išspren-

dėme diplomatiškai – jų gyvenamajame rajone patruliavo tik kariškiai, o ataskaitoje 
vadovybei parašė, kad vyksta mišrus patruliavimas.“124 

R. Vaitekūno vertinimu, milicijos pareigūnai pasielgė teisingai ir principingai, bet šis in-
cidentas galėjo baigtis skaudžiai, nes galėjo nukentėti taksi automobiliu važiavę žmonės.125  

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis prisimena: „Dėl majoro Olego Frolovo žūties 
man, vadovavusiam VRM 1990 metais, teko atlaikyti spaudimą iš aukščiausiųjų Maskvos 
sluoksnių. Tomis neramiomis dienomis buvo prisiminti ir 1940-ieji, kai dėl raudonar-
miečių karininko Gadžibalo Butajevo tariamo nužudymo sovietai okupavo Lietuvą. 
Neslėpsiu, iš pradžių Maskvos reakcija buvo itin audringa. Teko kalbėti ir su SSRS vidaus 
reikalų ministru Vadimu Bakatinu, ir su Vilniuje dislokuotos divizijos generolais. Visų 
prašiau palaukti, kol bus pabaigtas tyrimas. Šiek tiek gelbėjo ir asmeninės pažintys. V. Ba-
katiną gerai pažinojau, todėl prašiau neskubėti, sulaukti visapusiško situacijos įvertinimo. 
Grėsmė buvo labai didelė, nes Maskvoje dar 1988 metais buvo patvirtintas planas, kaip 
elgtis, jei prieš kariškius būtų panaudotas šaunamasis ginklas. Pagal šį planą netgi galėjo 
būti įvesta ypatingoji padėtis, o į Lietuvą išsyk būtų atsiųsti papildomi kariniai daliniai. 
Tiesa, tuo metu Lietuvoje sovietų kariškių ir taip buvo labai daug, o po kovo 11-osios 
papildomai buvo įvestos ir Baltarusijos „juodųjų berečių“ pajėgos. Tačiau tyrimo išvados 
nepali ko peno politinėms potekstėms. Mes ir patys buvome sutarę, kad būtina užgniaužti 
šį faktą.“126 

Šiaulių prokuratūra labai greitai baigė tyrimą. Buvo apklausti ir lietuviai milici ninkai, 
ir su majoru tądien girtavę rusų kariškiai. Pateiktos išvados, neigiama O. Frolovo cha-
rakteristika įtikino Vilniuje dislokuotos SSRS vidaus kariuomenės divizijos vadą generolą 
Aleksandrą Žitnikovą. Padėtį švelnino tai, kad faktai buvo labai akivaizdūs. Tačiau grės-
mė majorą O. Frolovą nušovusiems milicininkams, VRM vadovams buvo iškilusi išties di-
delė.92 Niekas negalėjo prognozuoti, kaip iš tikrųjų pasielgs Maskva. Pirmosiomis nepri-
klausomybės dienomis susišaudymas Šiauliuose buvo vienas rimčiausių incidentų šalyje. 

E. Gružas, atvykęs į Šiaulius kaip vidaus reikalų ministro atstovas, 1990 m. kovo 21 d. 
Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime informavo, kad papildoma jo atvykimo prie-
žastis – susišaudymas su SSRS VRM karininku, ir pabrėžė, kad įvykyje su Vidaus tarnybos 
majoru O. Frolovu visi milicijos darbuotojų veiksmai buvo teisėti ir profesionalūs.127 

Už viskam pasiryžusio ginkluoto nusikaltėlio neutralizavimą rizikavę gyvybe mili-
cijos darbuotojai Vytautas Grigaliūnas ir Vygantas Maskolenka VRM buvo premijuoti 
po 100 Rb. Leidinio „Liaudies sargyboje“ korespondentas R. Barauskas Šiaulių m. VRS 
Patrulinės tarnybos kuopos vado Vlado Janavičiaus pasiteiravo, ko verti nepriklausomoje 
Lietuvoje vyrai, kišę galvas po kulkomis? „Gal negali daugiau, gal...“,– pamąstė  V. Janavi-
čius, todėl nusprendė  kitokiu būdu pamėginti paskatinti savo vyrus. Pakalbėjo su virši-
ninku, šis paskambino į ministeriją, pasiteiravo, gal Palangos „Pušyno“ poilsio namuose ir 
jo vyrams kokia vietelė atsirastų. „Gerai, raportus rašykit“, – neprieštaravo ministerijoje. 
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Parašė raportus, išsiuntė. Atėjo diena, kada buvo sutarta pasiskambinti. „Negavom jokių 
jūsų raportų“, – nustebo ministerijoje. Viskas kaip į vandenį – dingo raportai. Antrą kar-
tą parašė, vėl išsiuntė. Pagaliau kelialapius paskyrė. Nuvažiavo V. Grigaliūnas su šeima 
rugpjūčio mėnesį į Palangą, o „Pušyno“ poilsio namų direktorė ir sako: „Kelialapiai jūsų 
neplaniniai. Vietų nėra. Jeigu norite, laukit, gal kas nors neatvažiuos.“ Tas žmogus susi-
jaudino, apsisuko ir išvažiavo...

Argi tai žmogiška? Tuo labiau, kad viskas prieš pusę metų buvo suderinta. Kaip dabar 
V. Janavičiui savo vyrams į akis žiūrėti? Jie juk viską mato, viską puikiai žino. Todėl nenu-
stebčiau, jeigu kitą kartą jie suabejotų, ar verta rizikuoti, ir, užuot gaudę majorą, palauktų, 
kol tas automatu į ministerijos duris pasibels. Štai tada gal vyresnybė juos ir prisimintų“,–  
reziumavo korespondentas R. Barauskas. Tiesa, V. Maskolenkai į Palangą pavyko nuva-
žiuoti, bet jau rugsėjo mėnesį, kai antplūdis iš Vilniaus buvo atslūgęs, o V. Grigaliūnas ir 
liko be nieko.128

Šiauliuose dislokuotas SSRS VRM Vidaus kariuomenės mokomojo pulko dalinys 
5204 (Purienų g. 48), kaip informavo LR Vyriausybę 1991 m. spalio 23 d. ministro par-
eigas einantis P. Liubertas, bus išvedamas iš Lietuvos Respublikos teritorijos 1991 m. lap-
kričio pabaigoje–gruodžio pradžioje.129 

1991 m. gruodžio pradžioje turėjo įvykti SSRS VRM vidaus kariuomenės Nr. 5204 
dalinio perdavimas Šiaulių m. PK. Jo vadovas R. Vaitekūnas buvo suderinęs pulkui pri-
klausančio turto perdavimą su jo vadu. 10 valandą,  kai dėl dalinio pastatų ir turto 
perdavimo jau viskas buvo suderinta,  atvykę 2 policijos ekipažai pamatė, kad nuo Pu-
rienų g. dalinio vartų KPP (rus. kontrolno propusknoj punkt, liet. kontrolinis praleidimo 
punktas – aut. pastaba) iki Žemaičių g. esančios autobusų stotelės stovi virtinė tuščių 
sunkvežimių. Prie vartų budintis kareivukas prikrautą sunkvežimį išleidžia, tuščią – 
įleidžia. Kad nebūtų  išvežtas visas karinio dalinio turtas,  šis procesas buvo sustabdytas, 
o turtas imtas saugoti.130  

Užgrobiami pastatai.  LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 
I-63 nutarta, kad Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti (SDAALR, rus.  
DOSAAF – aut. pastaba) ir jai pavaldžios įmonės bei organizacijos, esančios Lietuvoje, 
pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai. 1990 m. balandžio 2 d. LR Ministrų Tarybos 
potvarkiu Nr. 100p131 minėtoms institucijoms buvo uždrausta be atskiro LR Vyriausybės 
leidimo perduoti, parduoti, išnuomoti ar kitaip išvežti iš Lietuvos Respublikos pagrindi-
nes gamybos ir mokymo priemones, sportinius lėktuvus, transportą ir kitą turtą, išskyrus 
produkciją, numatytą valstybiniame užsakyme ar tiekimo sutartyse. 

SSRS kariškiai kartu su SSKP platformininkais 1990 m. kovo 22 d. užgrobė pastatą 
Vilniuje‚ Gedimino prospekte 36, taip pat buvo užimami pastatai ne tik Vilniuje, bet ir 
kituose miestuose ir rajonuose.132  

Vilniuje 1990 m. gruodžio 27 d. SSRS kareiviai užgrobė SDAALR Centro komite-

to patalpas. 1991 m. sausio 11 d. Alytuje SSRS desantininkai užgrobė buvusios SDA-
ALR  pastatus. Kaune jie 13 val. 30 min. užėmė Krašto apsaugos departamento Kauno 
skyriaus būstinę ir buvusį SDAALR pastatą. Vilniuje buvo užimta automatinė telefono 
stotis Viršuliškių rajone. Du tankai apsupo Krašto apsaugos departamento (buvusio 
SDAALR – aut. pastaba) pastatą ir jį užėmė. Sausio 12 dieną Vilniuje SSRS kareiviai 
užėmė Lietuvos sporto ir technikos susivienijimo „Vytis“ centrinį pastatą. Balandžio 9 
dieną desantininkai jėga užgrobė susivienijimo „Vytis“ automokyklą Vilniuje. Forma-
lus pretekstas – SSRS SDAALR turto apsauga.133 

Vykdydama LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo l990 m. spalio 3l d. nutarimą 
Nr. I-737 „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti reformos“ 
ir LR Aukščiausiosios Tarybos l990 m. lapkričio l5 d. nutarimą Nr. I-787 „Dėl Lietu-
vos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“, LR 
Vyriausybė l99l m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 145 perdavė turtą sporto ir technikos 
susivienijimui „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento, taip pat ir Šiaulių technikos 
sporto klubui. Tačiau vien pakeitus pavadinimus priežasčių nusiraminti nebuvo. Ba-
landžio 23 dieną atvykę į Kauno automokyklą, kareiviai pareikalavo parodyti, kur yra 
technika ir automobiliai, anksčiau priklausę SDAALR. „Šiaulių krašto“ korespondentė 
N. Veršinskienė taip aprašo SSRS kariškių pakartotinai užimtą sporto ir technikos susi-
vienijimo „Vytis“ Technikos mokyklą Šiauliuose: „1991 m. balandžio 25 dieną 6 valan-
dą ryto prie technikos mokyklos, anksčiau buvusios DOSAAF, o dabar priklausančios 
gamybinei technikos organizacijai „Vytis“, atvyko tarybinės armijos kariai. Kartu su 
jais atvyko apie 20 kariškų mašinų vilkikų. Iškviestam direktoriaus pavaduotojui buvo 
parodytas Pabaltijo karinės apygardos viršininko V. Čiausovo pasirašytas įsakymas, ku-
riuo kariai įpareigoti padaryti turto inventorizaciją ir karinei apygardai pristatyti čia 
esančią techniką.“134   

1991 m. balandžio 25 d. kariškiai užėmė valstybinės organizacijos sporto ir tech-
nikos susivienijimo „Vytis“ objektus – ne tik Šiaulių, bet ir Alytaus, Marijampolės, 
Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno technikos mokyklas, Alytaus viešbutį „Signalas“, Vil-
niaus valstybinę įmonę „Saulėtekis“, Prienų aviacijos gamyklą, Kyviškių ir Paluknio 
aeroklubus. Vadovaudamiesi Pabaltijo karinės apygardos viršininko įsakymu, kariškiai 
iš užimtų objektų pagrobė automobilius ir sunkiąją techniką, automobilių padangas, 
statybines medžiagas, įrankius ir kt.135 Dėl šių kariškių veiksmų LR Vyriausybė priėmė 
pareiškimą.   

LR užsienio reikalų ministerija pareiškė ryžtingą protestą prieš SSRS kariškių 
veiksmus užgrobiant pastatus. Maskvos „Izvestija“ apie balandžio 25 ir 26 dienomis 
įvykdytus pastatų užėmimus ir apiplėšimus rašė, kad tai atliko „juodosios beretės“ – 
OMONAS, kuriam vadovavo B. Makutinovičius. Pabaltijo karinės apygardos vadas 
V. Ovčinikovas balandžio 26 dieną sakė, kad SSRS kariuomenė atsiima tik SDAALR 
priklausantį turtą. Interviu Lietuvos radijui Vilniaus OMONO būrio vadas B. Maku-
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tinovičius birželio mėnesį patvirtino, kad jo būrys veikia pagal SSRS vidaus reikalų ir 
Gynybos ministerijų įsakymus.136    

Paskutiniai kariniai paradai ir veteranų eitynės. 1989 m. lapkričio 7 d. Vilniaus 
Gedimino prospekte įvyko karinis paradas, skirtas 72-osioms Spalio revoliucijos meti-
nėms. Jame apie 50 radikaliai nusiteikusių žmonių, prasiveržusių pro milicijos užtvaras, 
paradui užtvėrė kelią ir dėl to trumpam buvo sustabdytas karinės technikos judėjimas. 
Milicijos, saugumo ir „Jedinstvo“ draugovininkų panaudota jėga jie buvo nustumti nuo 
grindinio ir karinė technika vėl pajudėjo, tačiau ją jau lydėjo susirinkusių žmonių šūkiai 
„Okupantai – lauk!“, „Raudonoji armija – namo!“ 1990 m. gegužės 9 d. per karinį para-
dą Vilniuje keli šimtai jaunuolių, nekreipdami dėmesio į Sąjūdžio ir LR Aukščiausiosios 
Tarybos rekomendaciją nekliudyti renginiui,  užstojo kelią karinei technikai, tačiau de-
santininkų buvo nustumti į šalį. Visa tai buvo lydima šūkių „Okupantai, nešdinkitės!“, 
„Šalin okupantus!“137  

Į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininką 1990 m. balandžio 29 d. kreipėsi 
Šiaulių įgulos Politinio skyriaus viršininkas su prašymu leisti 1990 m. gegužės 9 d. orga-
nizuoti dirbančiųjų bei karo veteranų eitynes ir padėti gėlių prie paminklų tarybiniams 
kariams, kurie, skyriaus viršininko žodžiais, „žuvo už mūsų daugianacionalinės tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę“. Paskutinį kartą buvo leista rengti eitynes ir uždaryti gatves. 
Tai buvo savotiškas miesto valdžios ir kariškių taikus dialogas, vėliau, esant įtemptai ir 
sudėtingai situacijai Lietuvoje, davęs teigiamų rezultatų: kariškiais, dislokuotais Šiau-
liuose, jų vadovybė nepasitikėjo.138 

SSRS kariškiai, minėdami Pergalės dieną, 1990 m. gegužės 9 d. Šiaulių miesto centre 
organizavo SSRS karių paradą, padėjo gėlių prie nežinomo kareivio kapo ir prie amži-
nosios ugnies. 1990 metų lapkričio 11-osios naktį Šiauliuose nenustatyti asmenys prie 
nežinomo kareivio kapo cementu užgesino amžinąją ugnį.139   

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. 
spalio 23 d. nustatė, kad kariniai paradai 
Lietuvos Respublikos teritorijoje gali  būti 
rengiami  tik  LR Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo leidimu pagal miestų ir rajonų 
valdybų teikimus.140 Analogiškus nutari-
mus priėmė ir Latvija bei Estija.    

Artėjant lapkričio 7 dienai, Pabaltijo 
karinės apygardos vadas generolas pulki-
ninkas F. Kuzminas paskelbė, kad nebus 
paisoma Baltijos respublikų parlamentų sprendimų ir, vykdant SSRS prezidento įsaką, 
Vilniuje, Rygoje ir Taline lapkričio 7 dieną įvyks kariniai paradai. 1990 m. lapkričio 7 
d. (tarybiniais laikais tai Didžiosios spalio socialistinės revoliucijos diena – aut. pastaba) 
Lukiškių aikštėje SSRS kariuomenė surengė Vilniuje paskutinį karinį paradą Lietuvoje. 
Vyravo nuolatinė įtampa tarp patriotiškai nusiteikusių asmenų ir kariškių. Buvo ir inci-
dentų. Vilniečiai eisenos dalyvius apmėtė kiaušiniais, kapeikomis, dažais ir akmenimis. 
Konservatorijos studentai su L. Brežnevo kauke išėjo į balkoną ir „atidavė pagarbą“ (ka-
butės autoriaus) paradui. Dėl to į konservatoriją įsiveržę desantininkai guminėmis lazdo-
mis sumušė studentus, kai kurie iš jų buvo paguldyti į ligoninę. Ministras M. Misiukonis 
1990 m. lapkričio 8 d. LR Aukščiausiojoje Taryboje paaiškino šio susidūrimo aplinkybes: 
„Dėl menko konflikto gali būti pralieta daug kraujo. Mano žmonės siekė išsaugoti rimtį, 
išvengti riaušių, susidūrimų. Antraip mūsų visų nebūtų. Valstybės irgi.“141 

  Karingai nusiteikę žurnalistai Vilniaus miesto VRV viršininko V. Leipaus tiesiai klau-
sė, kodėl jie nesišaudo su kariuomene.142  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. lapkričio 8 d. paskelbė pareiškimą, kad SSRS ka-
riuomenės daliniai, neturėdami leidimo, surengė Vilniuje karinį paradą, o įsiveržę į Lie-
tuvos konservatoriją desantininkai sumušė studentus. 

1991 m. vasario 23 d. Vilniuje prie Sporto rūmų buvo paminėtos tarybinės armijos ir 
karinio jūrų laivyno įkūrimo metinės. Per renginį J. Jermalavičius sakė, kad jų pergalė yra 
neišvengiama.143   

Kariškių ir karo veteranų eitynės 
gegužės 9 d.

Paskutinis karinis paradas Šiauliuose. Aut. J. Bindokas

Desantininkai Šiauliuose. Aut. R. Struoga Gėlės prie amžinosios ugnies. Aut. R. Struoga

Antrojo pasaulinio karo karių kapai 
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Apie nupirktą iš kariškių automatą. 1990 m. lapkričio 30 d. septyniolikmetis šiau-
lietis D. S., tarpininkaujant šešiolikmečiui šiauliečiui S. P., už 1000 Rb įsigijo Kalašnikovo 
automatą. Automatą pardavė vieno iš Šiauliuose dislokuotų SSRS ginkluotųjų pajėgų da-
linių jaunesnysis seržantas devyniolikmetis V. Cimbaliukas. Automatui trūko ragelio ir 
šovinių. Kalašnikovo automatas tuo metu juodojoje rinkoje  kainavo apie 15 tūkst. Rb. D. 
S. iniciatyva jau nuo lapkričio 28 dienos prasidėjo derybos su V. Cimbaliuku dėl sandėrio. 
Dalinyje ginklo tuojau pasigedo ir greitai suprato, kur jis dingo, nes V. Cimbaliukas par-
davė savo asmeninį ginklą, be to, pas jį buvo rasti pinigai. Milicijai apie tai karinio dalinio 
atstovai pranešė tik praėjus porai dienų po sandėrio. Automatas buvo rastas ir D. S. patė-
vio perduotas milicijai.144  Abiem jaunuoliams pateiktas kaltinimas už neteisėtą šaunamo-
jo ginklo įsigijimą. V. Cimbaliuko bylą tyrė Karinė prokuratūra. Galima tik įsivaizduoti, 
kokia tvarka buvo Lietuvoje dislokuotuose kariniuose daliniuose ir kiek Lietuvoje liko 
ginklų bei sprogmenų, kurie buvo panaudoti darant nusikaltimus. 

LR Aukščiausiosios Tarybos deputato A. Sėjūno pareiškimas. LR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatas Algimantas Sėjūnas 1991 metų sausio mėnesį pa-
kvietė į susitikimą Šiaulių 15-ojoje vidurinėje mokykloje, kur pareiškė: „Dabartiniu 
metu nei policija (tuo metu buvo milicija – aut. pastaba), nei prokuratūra pareigų neat-
lieka, užtenka pareigūną „užkabinti“ mažame miestelyje, kaip keliai nuveda į Vilnių... 
KGB tinklas Lietuvoje tebeveikia, kelia didelį susirūpinimą dar esanti svetima kariuo-
menė. <...> Išeitį visada galima rasti, nes viskas priklausys nuo žmonių aktyvumo, kurio 
dabar, deja, nėra.“145 

1991 metų sausio mėnesio įvykiai išryškino Lietuvos skaudulius, nes teko taiks-
tytis su KGB ir SSRS kariuomenės neteisėtu buvimu nepriklausomoje Lietuvoje, kai 
kurių milicijos darbuotojų išdavyste, taip pat SSRS prokuratūra Lietuvoje.  

3. M. Gorbačiovo įsakas dėl bendro patruliavimo 
Šiaulių įgulos specialiųjų dalių Karinio politinio skyriaus viršininkas pulkininkas V. 

Nikitčenka informavo Šiaulių m. VRS, kad 1990 metų spalio mėnesį Šiaulių kariškiai 
gavo nurodymą suteikti vidaus reikalų organams pagalbą kovoje su nusikalstamumu ir 
taip vykdyti SSRS vadovo M. Gorbačiovo įsaką dėl karinio patruliavimo. Kol kas ka-
riškiai neskubėjo jo vykdyti, tačiau, anot V. Nikitčenkos, kai bus griežtai nustatyta, kas 
konkrečiai, kokios pajėgos turi tą įsaką vykdyti, jie, žinoma, nesvarstys, o vykdys. Ypač 
tuo atveju, jeigu pagalbos paprašys policija arba milicija. V. Nikitčenka kalbėjo, kad ka-
riškiai susitiko su miesto Savivaldybės atstovais, VRS vadovais ir sutarė, jog, jeigu bus 
būtinas reikalas, ši priemonė bus panaudota. Koks bus įsako vykdymo mechanizmas, kol 
kas negali pasakyti, nes konkrečių nurodymų dar neturi. Pačiame įsake kalbama ir apie 
tankečių panaudojimą, bet Šiauliuose tai neįmanoma, nes čia šiuo metu nėra nė vienos 
tanketės. Desantininkų dalinys, kuris atvyko čionai sausio pradžioje, jau kuris laikas iš-

vykęs iš miesto į savo dislokacijos vietą. V. Nikitčenka tęsė, kad iš miesto VRS viršininko 
R. Vaitekūno jis sužinojo, jog bendrų patrulių su kariškiais Šiaulių milicija nerengs, o iki 
vasario 10-osios kariniai patruliai veiks tokia tvarka, kokia patruliavo visada.146 

Pasak L. Eidinto147, 1990 metų rudenį jis nuvyko į iškvietimą Zoknių gyvenamajame 
rajone prie Radviliškio g. 10 namo ir susitiko 3 desantininkus su automatais, liemenėmis 
ir radijo stotimi. Paklausti, ką čia veikia, atsakė, jog patruliuoja, saugo savo piliečius, kad 
lietuviai neprimuštų. Desantininkų kuopa išbuvo iki 1991 metų rugpjūčio pučo. Kariš-
kiai patruliavo Zokniuose, norėdami apsaugoti savo šeimas, kareivius.

SSRS neatsisakė spaudimo Lietuvai, o Klaipėdoje SSRS  kariuomenės įgulos viršinin-
ko nurodymu 1990 m. gruodžio 19 d. pradėjo patruliuoti  ginkluoti kariškiai, patruliams 
suteikta teisė ne vien tikrinti kareivių dokumentus, bet ir suimti civilinius praeivius, su-
rašinėti aktus apie tų praeivių tariamai neteisėtą elgesį, o kokį nors veiksmą apibūdinus 
kaip ,,prievartą“ – naudoti ginklą. Taip buvo savavališkai pradėtas ginkluotų kariškių pa-
truliavimas ir jiems suteikta teisė suimti Lietuvos Respublikos piliečius savo nuožiūra. LR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. gruodžio 20 d. priėmė pareiškimą ir tokį 
nurodymą įvertino kaip „politinę provokaciją, kuria siekiama didinti įtampą ir sukurti 
konfliktais gresiančias pavojingas situacijas“.148  

SSRS gynybos ministras D. Jazovas ir vidaus reikalų ministras Borisas Pugo 1990 m. 
gruodžio 29 d. pasirašė įsakymą149 dėl bendro VRM darbuotojų ir SSRS kariuomenės 
kareivių patruliavimo dideliuose miestuose su BTR ir šaunamaisiais ginklais.

SSRS Vyriausybė, suderinusi su  SSRS prezidentu M. Gorbačiovu, 1991 m. sausio 5 d. 
įsakė milicijai kartu su SSRS VRM kariuomene nuo vasario 1 dienos patruliuoti didžiuo-
siuose šalies miestuose. Tai neigiamai įvertino LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis ir Estijos Respublikos Ministrų Tarybos pirmininkas E. Savisaaras. Nuo 
1991 m. vasario 1 d. pradėję patruliuoti SSRS kariuomenės patruliai Vilniuje stabdė ir 
tikrino žmonių dokumentus.151   

Kariškių ketinimai vykdyti Maskvos nurodymą dėl patruliavimo Lietuvos miestų ga-
tvėse nepasiteisino, milicija atsisakė kartu patruliuoti, todėl ir Maskvos nurodymas liko 
neįvykdytas.152

Išpuolių prieš kariškius tuo metu Šiau-
liuose nebuvo. Niekas nebuvo sumuštas ar 
užpultas.153 Šiaulių m. VRS rengti bendrus 
patruliavimus su kariškiais atsisakė. 

Šiaulių miesto savivaldybės taryboje 
1991 m. sausio 28 d. lankėsi mieste dislo-
kuotų karinių dalinių vadovai. Susitikimo 
metu buvo kalbama apie tai, kaip mieste 
rengiamasi vykdyti SSRS prezidento įsaką 
dėl bendro patruliavimo. Kariškių nuomo- SSRS kariškių patruliavimas. Aut. M. Kulbys



/ Svetima kariuomenė /

/ 227 // 226 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

ne, organizuoti patruliavimą nėra jokios būtinybės, nes mieste padėtis stabili, psichologi-
nė įtampa atslūgusi. Tačiau jei būtų daromas spaudimas dėl bendro patruliavimo, kaip pa-
sakė kariškiai, jie stengtųsi vykdyti šį įsaką savo pajėgomis, kad mieste nebūtų pa pildomai 
dislokuoti nauji kariuomenės daliniai.154 

Buvęs Šiaulių miesto milicijos ir policijos vadovas  R. Vaitekūnas prisimena155, kad po 
1990 metų kovo 11-osios Lietuvoje buvo jaučiama įtampa, padidėjo trintis tarp SSRS 
kariškių ir civilių, buvo ir smulkių incidentų.  Aršesni šiauliečiai  buvo pradėję terorizuo-
ti karininkus. Jie dažniausiai buvo užsipuolami viešosiose vietose – paprastai išplūstami 
miesto parduotuvėse ar autobusuose. Buvo užregistruota ir keletas buitinio teroro atvejų, 
anoniminių grasinimų. Išgąsdintos karininkų šeimos kviesdavo policiją ir prašydavo apgi-
namos, kai rytą atsikėlusios rasdavo ant buto durų nupieštą kryžių. Tačiau  konfrontacija 
nebuvo pasiekusi nei masiško pobūdžio, nei pavojingos ribos. Ir per 1991 metų sausio 
13-osios žudynes, ir per komunistinį rugpjūčio pučą vietiniai Šiaulių karininkai, nors tar-
pusavyje ir palaikė Maskvą, bet į politiką nesivėlė ir lemtinguose įvykiuose nedalyvavo.

Visų Pabaltijo respublikų vidaus reikalų ministerijos ir jų vietinių vidaus reikalų įstai-
gų vadovai atsisakė kalbėtis su SSRS kariškiais dėl bendro patruliavimo miestų gatvėse. 
Tačiau Pabaltijo karinė apygarda 1991 m. birželio 4 d. informavo, kad SSRS kareiviai 
patruliuoja Vilniaus gatvėse.156  

4. SSRS kariuomenės išvedimas, Lietuvos policija ir KAM 
LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 27 d. priėmė nutarimą „Dėl visiško SSRS 

ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos Respublikos“. LR Vyriausybė sudarė komisiją, 
kuriai buvo pavesta nutraukti SSRS karinių komisariatų veiklą.157   

     Lietuvos politikams tada vienas pagrindinių uždavinių buvo pasiekti, kad iš Lietu-
vos būtų išvesta kitos šalies kariuomenė. Nors ši karinė jėga jau priklausė Rusijai, o ne 
SSRS, bet tai esmės nekeitė, nes svetima kariuomenė visais laikais Lietuvoje sukeldavo 
nemažai problemų, sėjo nestabilumą ir, kol ji buvo, negalėjome tvirtinti, kad esame visiš-
kai laisvi.

LR Vyriausybė 1992 m. sausio 8 d. priėmė nutarimą Nr. 13158, kuriuo uždraudė  įvesti 
į Lietuvos Respubliką pašauktus karinėn tarnybon naujokus  ar kitą  papildomą buvusios  
SSRS  kariuomenės kontingentą be LR Vyriausybės leidimo. Krašto  apsaugos ministerija  
buvo įpareigota įspėti  buvusios  SSRS kariuomenės  dalinius apie galimas sankcijas už nu-
statytos tvarkos nesilaikymą, o Vidaus reikalų ministerija  ir  Krašto apsaugos  ministerija  
buvo atsakingos už šio nutarimo vykdomą.  

Maskvoje 1992 m. sausio 17 d. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir Rusijos Federacijos prezidentas Borisas Jelcinas pasirašė komunikatą dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos.159  Šios akcijos grafiką suderino Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Audrius Butkevičius ir Rusijos gynybos ministras Pavelas Gračiovas.160   

1992 m. rugsėjo 8 d. Maskvoje, 
Kremliaus rūmų Vladimiro salėje, Lietu-
vos Respublikos krašto apsaugos minis-
tras A. Butkevičius ir Rusijos Federacijos 
gynybos ministras P. Gračiovas parašais 
patvirtino Rusijos kariuomenės išvedi-
mo grafiką.

Operatyviniame pasitarime 1992 m. 
balandžio 27 d.161 buvo informuota, kad 
papildytas VRM raštas policijos komisa-
riatams dėl SSRS kariuomenės judėjimo 
Lietuvos teritorijoje, taip pat dėl policijos 
ir krašto apsaugos bendradarbiavimo esant ypatingoms situacijoms. Nustatyta, kad krašto 
apsaugos postai stebi kariškių judėjimą. Bet kuris kariškių automobilis turėjo turėti krašto 
apsaugos leidimą. Patrulinė tarnyba apie tai buvo informuota. Viešosios policijos komisa-
ras V. Janavičius sakė, kad dėl sąveikos su krašto apsauga kategoriškų nurodymų nebuvo. 
Yra galimybė sudaryti tik laikinąsias mišrias grupes, įvertinus dirbančių  žmonių kiekį, 
nes nuolatinėms grupėms neužtenka pajėgų. Ryšys buvo palaikomas per komendantūros 
budėtoją.  

LR VRM ir KAM 1992 m. gegužės 14 d. bendru įsakymu Nr. 313\311162 patvirtino 
Lietuvos Respublikoje dislokuotų ir Rusijos jurisdikcijoje esančių karinių dalinių auto-
transporto priemonių judėjimo laikinąsias taisykles.  

1992 m. birželio 14 d. įvyko referendumas163 dėl besąlygiško svetimos SSRS kariuo-
menės išvedimo iki 1992 metų pabaigos ir dėl okupacijos metais padarytos žalos atlygini-
mą. Šiauliuose referendume dalyvavo 75,5 proc. turinčių balso teisę gyventojų. Iš jų 94,3 
proc. balsavo už tai, kad SSRS kariuomenė pasitrauktų iš Lietuvos. 1992 m. birželio 14 d. 
referendumas Lietuvoje buvo laimėtas.  

 LR vidaus reikalų ministras P. Valiukas ir krašto apsaugos ministras A. Butkevičius 
1992 m. birželio 30 d. pasirašė bendrą įsakymą Nr.477/4l0 „Dėl priemonių viešajai tvar-
kai stiprinti, užkertant kelią neteisėtiems Rusijos jurisdikcijoje esančių kariškių veiks-
mams“.164  

L. e. krašto apsaugos ministro pareigas E. Nazelskis ir vidaus reikalų ministro 
pirmasis pavaduotojas J. Matonis 1992 m. spalio 29 d. pasirašė bendrą įsakymą Nr. 
784/627 „Dėl Rusijos kariuomenės karinių kolonų judėjimo kontrolės“165, kuriame 
buvo nurodyta  nuo 1992 m. spalio 31 d. miestų ir rajonų policijos komisarams or-
ganizuoti ir vykdyti Rusijos kariuomenės karinių kolonų judėjimo kontrolę. Miestų 
ir rajonų policijos komisarams nurodyta vykdyti kontrolę: išstatyti kolonų judėjimo 
maršrutu postus bei patrulius ir teikti informaciją apie Rusijos karinių kolonų judė-
jimo laiką ir maršrutus.  

Pasirašomas  Rusijos kariuomenės išvedimo 
grafikas. Aut. V. Gulevičius
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1993 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvoje 
dar buvo dislokuota apie  2500 Rusijos 
kariškių, Klaipėdoje daugiau kaip 1000, 
Kaune ir Gaižiūnuose po 300,  Vilniuje ir 
Šiauliuose po 130 ir  po kelias dešimtis Pa-
nevėžyje ir Linkaičiuose.166  

Lietuvą paliekantys SSRS kariškiai nu-
sikalstamoms struktūroms pusvelčiui par-
davė šaunamųjų ginklų, sprogmenų, mas-
kuojamųjų drabužių ir kitos įvairiausios 
ginkluotės.167  

1993 metais Rusijos kariuomenė kraus-
tėsi iš Lietuvos, iš Šiaulių išvyko apie 2000 
kariškių. 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietu-
vos pagal šalių pasirašytą grafiką Rusija iš-
vedė savo kariuomenę168, tai yra tą dieną iš 
Lietuvos išvyko paskutinis Rusijos karinio 
traukinio sąstatas, paskutinis rusų kareivis.   

Zokniuose sąjūdininkai 2005 m. rug-
pjūčio 31 d. pirmą kartą paminėjo SSRS 
kariuomenės išvedimą 1993 metais, kai 
Rusijos link pajudėjo paskutinis ešelonas 
su SSRS kareiviais.169

Išvados. Po nepriklausomybės pa-
skelbimo nepaprastai suaktyvėjo kariškių 
agresyvūs veiksmai ir ėmė aštrėti santykiai 
su Lietuvoje dislokuota SSRS kariuomene. 
Provokuojama buvo ir vienos, ir kitos pusės, 
o tai buvo vis labiau akcentuojama. Jau kitą 
dieną po kovo 11-osios LR Aukščiausioji   
Taryba priėmė nutarimą ir panaikino 
SSRS visuotinę karinę prievolę. Tai suži-
noję šaukiamojo amžiaus jaunuoliai pradė-
jo neiti į SSRS kariuomenę, o  tarnaujantys 
bėgo iš jos. Buvo užimta tvirta pozicija, 
kad milicija nedalyvaus ieškant jaunuolių 
į SSRS kariuomenę. Vietiniai  vykdomieji 
komitetai atsisakė dalyvauti vykdant 1990 
metų šaukimą į SSRS kariuomenę, nutrau-

119-asis oro desanto pulkas palieka Marijampolę. 
Aut. G. Svitojus

 Atminimo ženklas  už nuopelnus išvedant Rusijos 
kariuomenę iš Lietuvos teritorijos ir pažymėjimas   

kė komisariatų ūkinį aptarnavimą ir su tuo susijusį finansavimą, sustabdė karinės   įskaitos   
tvarkymą, neteikė kariniams   komisariatams   jaunuolių,   turinčių registruotis šaukimo 
apylinkėse, sąrašų, taip pat kitų duomenų, neskyrė kariniams komisariatams patalpų.  LR 
Aukščiausioji Taryba konstatavo, kad SSRS kariuomenės buvimas Lietuvoje žalingas eko-
nominiu, ekologiniu, psichologiniu ir politiniu  požiūriu, tačiau SSRS kariškiai ir jų šei-
mos čia niekuo dėtos. SSRS VRM vidaus kariuomenės daliniai, buvę pavaldūs Lietuvos 
vidaus reikalų ministrui, buvo perimti į visišką SSRS VRM pavaldumą. 1990 metų pa-
vasarį ir rudenį šaukimai į SSRS kariuomenę buvo sužlugdyti. Kaip atsakas į tai – SSRS 
gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo įsakymu įvesta specialiosios paskirties desantininkų 
divizija, kuri turėjo jaunuolius prievarta imti į SSRS kariuomenę Lietuvoje. Visi kariškių 
ketinimai gaudyti  bėgančius iš SSRS kariuomenės jaunuolius nedavė jokių rezultatų, nes 
milicija suteikti pagalbą kariškiams kategoriškai atsisakė. Reaguodamas į tai,  Pabaltijo 
karinės apygardos vadas generolas pulkininkas Kuzminas pasakė, jog sutryps 3 tūkstan-
čius ginkluotų Lietuvos milicininkų.  

Santykiai su kariškiais Šiauliuose buvo grįsti pasitikėjimu, o milicija buvo pasiryžusi  
apginti visus nuo neteisėtų išpuolių ir todėl vietiniais kariškiais nebuvo pasinaudota per 
1991 metų įvykius Lietuvoje, objektus užimdavo kariškiai, atvykę iš kitų įgulų. Lanksti 
miesto vadovų politika ir palyginti neblogi ryšiai su SSRS karinės įgulos Šiauliuose vado-
vybe padėjo ne tik išvengti konfliktų su ja, bet ir susilaukė karininkų moralinės paramos, 
už kurią Šiaulių miesto savivaldybės vadovai jiems padėkojo. Žlugo ir M. Gorbačiovo įsa-
kas dėl bendro patruliavimo, nes bendrų patrulių su kariš kiais Šiaulių milicija nerengė ir 
todėl Maskvos nurodymas liko neįvykdytas. Maskvoje 1992 m. sausio 17 d.  buvo  pasira-
šytas komunikatas dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos ir 1993 m. rugpjūčio 31 
d. iš Lietuvos pagal grafiką Rusija išvedė savo kariuomenę.
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IV. BLOKADA

1. Lietuvoje
Po 1990 m. kovo 11 d. priimtų sprendimų Lietuva 1990 m. balandžio 13 d. iš 

Michailo Gorbačiovo ir SSRS Ministrų Tarybos pirmininko Nikolajaus Ryžkovo 
sulaukė ultimatumo, kuriuo buvo reikalaujama per dvi dienas atšaukti priimtus įstatymus 
ir atkurti kovo 10 dieną buvusią padėtį bei priversti vykdyti SSRS politiką. Grasinta 
Lietuvos ekonomine blokada. Buvo įspėta, kad  Lietuvai neatšauks savo nepriklausomybės 
paskelbimo nutarimų, bus duoti nurodymai nebetiekti į Lietuvą tos produkcijos, kuri 
realizuojama užsienio rinkoje laisvai konvertuojamąja valiuta. Lietuva šio reikalavimo 
nevykdė. Buvo tikimasi sukelti socialinius neramumus. Prasidėjo Lietuvos ekonominė 
blokada. LR Vyriausybė 1990 m. balandžio 16 d. jau svarstė klausimą ,,Dėl SSRS 
prezidento M. Gorbačiovo ir SSRS Ministrų Tarybos pirmininko N. Ryžkovo paskelbtų 
produkcijos tiekimo į Lietuvos Respubliką apribojimų“.1 

1990 m. balandžio 18 d. SSRS paskelbė ekonominę blokadą Lietuvos Respublikai. 
Jokio oficialaus SSRS dokumento apie pradėtą blokadą nebuvo. Tą pačią dieną 21 val. 21 
min. SSRS nutraukė naftos tiekimą į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą, buvo apribotas 
degalų pardavimas, sustabdyti ešelonai su jau siunčiamomis prekėmis ir žaliavomis. 
Apribota apie 50 proc. įvairių žaliavų ir produktų tiekimo Lietuvai.2 

Iš LR Aukščiausiosios Tarybos Aukščiausiosios Tarybos deputatų ir Vyriausybės atstovų 
1990 m. balandžio 19 d. buvo sudaryta komisija3 Respublikoje iškylantiems blokados 
klausimams spręsti. LR Vyriausybėje taip pat buvo sudaryta priešblokadinė komisija 
Respublikos ūkio aprūpinimo kuru ir kitais energetiniais ištekliais klausimams koordinuoti. 
Komisijos pirmininku buvo paskirtas LR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas A. 
Brazauskas.  

1990 m. balandžio 19 d. SSRS nutraukė didžiosios dalies dujų tiekimą Lietuvai. 
Buvo tiekiama 3,5 mln. kubinių metrų dujų per parą, tai yra 18 proc. reikiamo 
Lietuvai kiekio. Taip pat buvo vykdoma diplomatinė Lietuvos izoliacija, Lietuvos 
bankų blokada. Už tiekiamus produktus pareikalauta mokėti tarptautinėmis kainomis 
ir valiuta. Ekonominė blokada grėsė ekonomikos paralyžiavimu, nes artėjo vasaros 
ir rudens žemės ūkio darbai. Buvo blokuojami geležinkeliai, jūros keliai, nutrūko 
reikalingiausių prekių tiekimas.4 

1990 m. balandžio 20 d. Rusijos TFSR Naftos produktų valstybinis komitetas išleido 
įsakymą5, kuriuo uždraudė pardavinėti benziną automobiliams iš Lietuvos, o SSRS 
valdžia gegužės mėnesį uždraudė automobiliams iš Lietuvos už jos ribų parduoti benziną.

1990 m. balandžio 20 d. per VRM 
pasitarimą buvo aptarta vidaus reikalų 
organų veikla ekonominės blokados 
sąlygomis. Esant kuro trūkumui, 
Lietuvoje reikėjo riboti jo naudojimą 
visoms transporto priemonėms. Priimtas 
sprendimas indivi dualiems automobiliams 
leisti įsigyti 30 litrų kuro per mėnesį, 
o apie išduotą kurą įrašyti į techninius 
automobilių pasus. VAI darbuoto-
jams pavesta sugriežtinti valstybinio ir 
visuomeninio transporto kontrolę, stebėti, 
kad juo nebūtų naudojamasi ne darbo 
laiku, uždrausti tuštiems sunkvežimiams 
išvažiuoti iš miesto be krovinio, atšaukti 
visas eks kursijas autobusais. Sumažinta 
rida visų VRM pavaldžių įstaigų, išskyrus 
budėtojų dalis, transportui. 6  

Dėl bendros SSRS ūkinės suirutės 
daug ką buvo galima įgyti nelegaliai,  tai 
yra nuvykti į kaimynines respublikas, 
degalus pirkti iš SSRS kariuomenės kariškių. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad kai 
kuriose kaimynų degalinėse pilti degalus automobiliams su lietuviškais numeriais buvo 
uždrausta, bet lietuviai buvo išradingi ir šias kliūtis apeidavo.7 

1990 m. balandžio 23 d. Lietuvosblokados fondui Socialinio banko Vilniaus 
skyriuje buvo atidaryta blokados sąskaita Nr. 4700715, kurioje 1990 m. gegužės 12 
d. buvo 2 mln. 400 tūkst. Rb. Lietuvoje priešblokadiniai ir pilietiniai komitetai rinko 
lėšas daugiavaikėms šeimoms, vienišiems seneliams ir invalidams. Maskviečiai iš savo 
santaupų ir pensijų taip pat aukojo Lietuvos blokados fondui. Lvovo miesto gyventojai 
iš Ukrainos atsiuntė 8 600 litrų benzino, kuris buvo perduotas Vilniaus autotransporto 
įmonei, išvežiojusiai maisto produktus. Ne visos aukos 
pasiekdavo blokadinę Lietuvą: birželio mėnesį Lietuvai siųsto 
10 tūkst. tonų benzino užstrigo Baltarusijoje. Maskvos miesto 
taryba nutarė siųsti Lietuvai benzino ir prašyti, kad mainais 
jiems būtų siunčiami maisto produktai.8 

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. balandžio 
30 d. priėmė nutarimą ,,Dėl Lietuvos valstybinio visuomeninio 
blokados fondo nuostatų ir šio fondo komisijos patvirtinimo“.9 

LR Vyriausybė 1990 m. balandžio 23 d. paskelbė komunikatą 

II Sąjūdžio suvažiavime 1990 m. balandžio 21 d. 
kanklininkas už laisvą Lietuvą. Aut. R. Struoga

Blokados fondui 
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,,Dė1 ekonominės padėties Respublikoje“10, kuriame numatė, kad apie susidariusią 
dėl ekonominės blokados padėtį Lietuvos Respublikos gyventojai būtų operatyviai 
informuojami kasdien per Lietuvos radiją 12 bei 21 val. ir Lietuvos televizijos laidoje 
„Panorama“.   

SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas 1990 m. birželio 24 d. Lietuvos vadovams 
pareiškė, kad Lietuva nepriklausoma galėtų tapti tik po dvejų metų, jei suspenduos 
nepriklausomybės paskelbimą.11

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. balandžio 24 d. priėmė nutarimą ,,Dėl valstybinės 
komisijos priešblokadinių priemonių planui paruošti ir vykdyti sudarymo“.12 Komisijos 
pirmininke paskirta LR Ministrų Tarybos pirmininkė K. Prunskienė.   

Tą pačią dieną Kultūros ir sporto rūmuose VRM susitikime su gyventojais ministras 
M. Misiukonis kalbėjo: „Šiuo metu Respublikoje susiklostė gan sudėtinga kriminologinė 
situacija. <...> Atsiliepia, beje, nusikalstamumo augimui ir ekonominė blokada. Šiandien 
baigiasi šeštoji blokados diena, o kiek problemų, visiškai netikėtų, staiga iškilo ir mums, 
milicijos darbuotojams, įaudrinta Lietuvoje visuomenė, nėra tikrumo rytdiena. Antai tik 
benzino stygius kiek papildomų rūpesčių mums sukėlė!“13 

Valstybinės priešblokadinių priemonių komisijos pirmininkas A. Brazauskas 1990 
m. balandžio 25 d. nurodė, kad dėl blokados Lietuvoje gaminamų maisto produktų yra 
pakankamai, tačiau įvežtinių maisto produktų atsargų liko dviem mėnesiams – balandžiui 
ir gegužei.14 

Apsukrūs verslininkai surado nemažai būdų apeiti blokadą, todėl Lietuva ir tuo 
laikotarpiu neliko be naftos produktų. Iš Lietuvos į Rusiją buvo vežami lagaminai, 
prikimšti dolerių, kurių sumos už naftos produktus siekė milijoną dolerių grynaisiais. 
Deja, pasibaigus blokadai, šis biznis dar labiau suklestėjo.15 

1990 m. balandžio 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. I-160 „Dėl 
laikinųjų priemonių SSRS vykdomos ekonominės blokados są lygomis“.16 LR Vyriausybei 
buvo suteiktos tokios teisės: leidžiama keisti valstybinių ir koo peratinių įmonių ir 
organizacijų gamybos ir produkcijos tiekimo planus, panaikinti arba sustabdyti ūkines 
sutartis, keisti organizacijų darbo režimą, rūpintis darbuotojų aprūpinimu darbu, 
apriboti darbuotojų atlei dimą iš darbo, spręsti jų įdarbi nimo, socialinės rūpybos bei 
ki tus klausimus, centralizuotai panaudoti vietos savivaldybių, įmo nių mate rialinius 
ir finansinius  resursus, įvesti normuotą būtiniau sių prekių pardavimą, tarp jų ir pagal 
korteles.  Lietuvoje buvo įvestas būtiniausių prekių pardavimo normavimas  ir  kortelės. 
Uždrausta be LR Vyriausybės leidimo iš vežti už Lietuvos ribų produk ciją ir žaliavas. Visi 
žaliavų realizavimo klausimai pavesti LR Vyriausybės kompetencijai. LR Vyriausybė 
nusprendė, kad, kol tęsis blokada, Lietuva nesilaikys savo įsipareigojimų dėl maisto 
produktų realizavimo SSRS teritorijoje, kurie galiojo iki to laiko. Maisto produktų 
siuntimas į SSRS buvo sumažintas 10 proc. Įstatymas nustatė tam tikras administracines ir 
baudžiamąsias sankcijas: Lietuvos Respublikos ad ministracinių teisės pažeidimų kodekso 

171 straipsnyje (neteisėtas benzino ar kitokių degalų bei tepalų išdavimas arba įsigi jimas) 
numatyti pažeidimai užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų rublių su 
ne teisėtai įgytų benzino, kitokių degalų ar tepalų konfiskavimu; Lietuvos Respublikos 
bau džiamojo kodekso 160/4 (netei sėtas benzino ar kitų degalų ir tepalų išdavimas) 
straipsnio pir mojoje dalyje numatytas nusikal timas baudžiamas pataisos darbais iki dvejų 
metų arba bauda nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių rublių su atėmimu teisės 
eiti tam tikras pareigas arba   dirbti   tam   tikrą   darbą. Šio straipsnio antrojoje dalyje 
numatyti veiksmai baudžiami laisvės atėmimu iki trejų metų arba bauda nuo vieno iki de-
šimties tūkstančių rublių su at ėmimu teisės eiti tam tikras pa reigas arba dirbti tam tikrą 
darbą. Išvežama produkcija ir žaliavos neatlygintinai paimamos valstybės   nuosavybėn. 
Išaiškinta, kad tyčinis kliu dymas įgyvendinti šio įstatymo straipsniuose nustatytas 
priemones kvalifikuotinas kaip kenkimas pagal Lietuvos Respublikos baudžia mojo 
kodekso 67 straipsnį (ken kimas). Šio įstatymo pažeidimai, užtraukiantys administracinę 
ar baudžiamąją atsakomybę, laikytini padaryti atsakomybę sunki nančiomis aplinkybėmis. 
Šis įstatymas galioja nuo jo priėmimo dienos iki atskiro LR Aukščiausiosios Tarybos 
sprendimo.      

LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, jo pavaduotojas 
Česlovas Stankevičius, LR Vyriausybės atstovas SSRS Egidijus Bičkauskas 1990 m. birželio 
26 d. Maskvoje susitiko su SSRS prezidentu Michailu Gorbačiovu.17 Per susitikimą buvo 
aptartos SSRS ir Lietuvos derybų galimybės, dvišaliai santykiai ir jų problemos. 

1990 m. balandžio 26 d., aštuntąją blokados dieną, įvyko Lietuvos valstybinės 
priešblokadinių priemonių komisijos ir Lietuvos vyriausybinės komisijos ekonominei 
padėčiai reguliuoti posėdžiai.18 Juose buvo sprendžiami klausimai, kaip įveikti ekonominę 
blokadą ir sušvelninti jos pasekmes. Nebuvo gaunama laikraštinio popieriaus, todėl 
išanalizuotos galimybės ir duoti pavedimai tą pačią savaitę organizuoti laikraštinio 
popieriaus gamybą iš vietinių žaliavų. 

Jau po dviejų blokados savaičių įmonės ir organizacijos ėmė ieškoti, kaip apsirūpinti 
pačioms tuo, ko reikia jų veiklai vykdyti. Buvo ieškoma tiesioginių kontaktų kitose 
respublikose. Netgi vaistus transportuoti į Lietuvą buvo uždrausta. Blokadai užsitęsus, 
žaliavų ir produkcijos rezervai sparčiai seko, ekonominė šalies būklė kasdien blogėjo. Iš 
SSRS gauti žaliavų ir medžiagų trukdė ir blokuojamas geležinkelis.19 

LR Vyriausybė 1990 m. balandžio 28 d. priėmė nutarimą „Dėl priemonių gyventojų 
aprūpinimui stabilizuoti ekonominės blokados sąlygomis“, kuriuo  įpareigojo  Lietuvos 
Respublikos bankus, miestų ir rajonų savivaldą  skatinti   gyventojų   pinigų laikymą 
Lietuvos taupomojo banko, taip pat kitų bankų  įstaigose.   Lietuvos  Respublika  garantavo  
savo  turtu Lietuvos gyventojams, kad jų indėliai nebus prarasti. Nurodyta riboti  grynųjų   
pinigų  išdavimą   indėlininkams  ir  vienam indėlininkui išduoti  per mėnesį  paprastai ne  
daugiau kaip  500 Rb, vienam perlaidos  gavėjui per  mėnesį grynaisiais pinigais išduoti ne 
daugiau kaip 200 Rb, be to, nutraukti   prekių pardavimą kreditan.20
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Protestuodami prieš SSRS vykdomą blokadą, 1990 m. balandžio 29 d. daugiau kaip 
tūkstantis dviratininkų išvažiavo į demonstraciją.21   

Per demonstraciją, vykusią 1990 m. gegužės 1 d. Maskvos Raudonojoje aikštėje, matėsi 
plakatų, smerkiančių Lietuvoje vykdomą blokadą: „Šiandien blokada Lietuvai, o rytoj 
– Maskvai!“, „Lietuvos blokada – M. Gorbačiovo gėda!“ M. Gorbačiovas, nesulaukęs 
demonstracijos pabaigos, išėjo iš tribūnos.22   

SSRS užsienio prekybos bankas uždraudė Lietuvos piliečiams, vykstantiems privačiai 
į užsienį, valiutos pardavimą.24   

Nuo 1990 m. gegužės 1 d. Lietuvoje pradėti normuoti ir kai kurie maisto produktai. 
LR Vyriausybė 1990 m. gegužės l7 d. dėl kai kurių Lietuvos valstybės biudžeto išlaidų 
apribojimo ekonominės blokados sąlygomis ministerijoms, žinyboms, susivienijimams, 
įmonėms ir organizacijoms 30 proc. sumažino Lietuvos valstybės biudžeto 1990 metų 
asignavimus, skirtus raštinės ir ūkio, komandiruočių, mokymo, kapitalinių įdėjimų, 
projektavimo, kelių tiesimo, remonto ir išlaikymo, operacinėms ir kitokioms išlaidoms, 
o inventoriaus bei įrengimų įsigijimo ir pastatų kapitalinio remonto išlaidoms – 50 proc. 
Savivaldybės buvo įpareigotos peržiūrėti miestų ir rajonų biudžetų išlaidas taip, kad būtų 
laiku ir be sutrikimų finansuojamos būtiniausios išlaidos.25 

1990 m. gegužės 17 d. Lietuvos pramonėje priverstinai nedirbo 10,7 tūkst. žmonių, 
žemės ūkyje – 7,5 tūkst. Sustojo 4 cukraus fabrikai, Klaipėdos celiuliozės ir kartono 
kombinatas, Mažeikių naftos perdirbimo gamykla. Į šalies biudžetą nebuvo surinkta 
57 mln. Rb. Sustojo Telšių mašinų gamykla, o dėl jos sustojo ir kai kurios gamyklos 
Leningrade ir Frunzėje (dabar Biškekas – aut. pastaba).26    

LR Aukščiausiosios Tarybos plenariniame posėdyje 1990 m. gegužės 22 d. A. 
Brazauskas pranešė27, kad nuo birželio 1 dienos benzino bus tik greitosios pagalbos, 
milicijos, priešgaisrinės apsaugos, pinigų inkasacijos, ritualinių paslaugų tarnybų ir 
maisto produktų išvežiotojų automobiliams. 

Dėl Lietuvos ekonominės blokados LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. gegužės 23 
d. pareiškimu28 kreipėsi į pasaulio tautas, nurodydama, kad blokada izoliuoja Lietuvą 
nuo pasaulio, trikdo tiekimo ir prekybos ryšius, griauna energetinę sistemą, blokuoja 
geležinkelio, uosto ir bankų veiklą, trukdo tarptautines komunikacijas.   

Negaudamos kartono, į beviltišką padėtį pateko 22 SSRS degtukų gamyklos, nemažai 
SSRS medikamentų ir maisto produktų fabrikų, kurie fasavo savo gaminius į Klaipėdos 
celiuliozės ir kartono kombinato gaminamas kartono dėžutes, todėl po dviejų savaičių 
blokados žaliavų tiekimas kombinatui buvo atnaujintas.29  

Lietuvoje dėl blokados gegužės mėnesį ėmė plisti gyvulių maras ir karvių leukozė.30   
Nuo balandžio 16 dienos – blokados pradžios – iki liepos mėnesio pabaigos dėl 

blokados pramonėje nedirbo 18 tūkst. 800, žemės ūkyje – 9 tūkst. žmonių, priverstinai 
atostogavo 22 tūkst. žmonių. Visiškai sustojo 10 pramonės įmonių gamyba: 4 cukraus 
fabrikų, Mažeikių naftos perdirbimo ir Kauno dirbtinio pluošto gamyklų, Klaipėdos 

ir Kauno kojinių fabrikų, Anykščių vėlimo fabriko, Kauno chemijos gamyklos. 415 
įmonių darbas vyko tik epizodiškai. Įmonių nuostoliai dėl blokados siekė 117 mln. Rb. 
Biudžetas negavo 68,2 mln. Rb apyvartos mokesčio. Nuo blokados pradžios pramonės 
įmonės nepagamino 453 mln. Rb vertės produkcijos. Gyvenamųjų namų pastatyta apie 
120 tūkst. kv. m bendro ploto mažiau negu ankstesniais metais. Taupomajame banke 
gyventojų indėlių sumažėjo 145 mln. Rb. Vyko prekių ir produkcijos mainai.31    

 2. Šiauliuose
Šiauliečiai ekonominę blokadą sutiko ramiai, jokios panikos mieste nebuvo matyti. 

Šiaulių miesto savivaldybės vadovai 1990 m. balandžio 21 d. apsvarstė sudėtingą padėtį, 
numatė, kaip reikia dirbti įmonėms, organizacijoms ir įstaigoms ekonominės blokados 
sąlygomis. Svarbiausia buvo aprūpinti miesto gyventojus kasdieninio vartojimo prekėmis, 
maistu, specialiąsias tarnybas – kuru, o įmones – žaliavomis. Savivaldybėje buvo sudaryta 
ir pradėjo veikti Operatyvinė koordinacinė komisija, vėliau pavadinta Antiblokados 
komisija, kuri sprendė dėl blokados atsiradusias problemas.32  

Tuo metu mero pareigas ėjęs K. Šavinis prisimena: „Pradėjau dirbti balandžio 
18 dieną, ir netrukus prasidėjo blokada. Užgriuvo problemos dėl kuro. Kiekvieną 
dieną rinkdavomės, skaičiuodavome, kiek litrų turim, kartu skirstydavome. Laimei, 
mūsų verslininkams tuo metu labai pagelbėjo kariškiai, be to, tuometis Lietuvos 
geležinkelių vadovas neoficialiu būdu sugebėjo iš Latvijos atvežti benzino. Tuo metu 
buvo įvesta kortelių sistema – kruopos, miltai gyventojams buvo dalijami pagal 
korteles.“33  

Dėl ekonominės blokados iškilo daug sunkumų, ypač dėl kuro, energijos trūkumo, 
tačiau dauguma šiauliečių kantriai sugebėjo iškęsti laikinus nepriteklius, neaimanavo, 
nesutriko. Per blokadą šiauliečiai dirbo racionaliau, labiau negu įprasta taupė energiją, 
kurą ir žaliavas. Meras K. Šavinis ir pavaduotojas ekonomikai H. Karpavičius nuolat 
informuodavo gyventojus apie situaciją šalyje ir mieste, tarėsi su Tarybos deputatais, 
Sąjūdžio, įmonių, organizacijų vadovais.34  

1990 m. gegužės 1 d. įvyko Šiaulių 
gyventojų solidarumo mitingas, 
kuriame priimtas kreipi masis į pasaulio 
tautas. Kreipimesi buvo sakoma: „Mes 
pasiryžome laisvei ir eisime tuo keliu, 
kuriuo eina visos pasaulio tautos. Mes 
norime būti kartu su jumis. Išgirskite 
mūsų pagalbos šauksmą ir visomis jums 
įmanomomis priemonėmis priverskite 
Sovietų Sąjungos vadovybę nutraukti 

1990 m. gegužės pirmoji Šiauliuose per SSRS 
ekonominę blokadą. Aut. R. Lazdynas
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ekonominę ir politinę Lietuvos blokadą, nepažeidinėti pagrindinės kiekvieno žmogaus 
ir kiekvienos tautos teisės – teisės į laisvę.“35  

Per Lietuvos blokadą į Krasnojarsko kraštą atvyko Šiaulių miesto savivaldybės  
tarybos deputatas J. Vaitiekūnas su misija užmegzti tiesioginius Lietuvos ir Sibiro 
krašto pramonės įmonių ryšius. Siūlydamas Šiaulių įmonių produkciją, J. Vaitiekūnas 
pageidavo, kad Šiauliams būtų tiekiamas spalvotasis metalas, pirmiausia aliuminis, 
laikraštinis popierius, mediena. J. Vaitekūnas Krasnojarsko krašto tarybos deputatams N. 
Klepačiovui ir V. Michejevui, Krasnojarsko miesto tarybos deputatui E. Gončerovui ir 
Lenino rajono tarybos deputatui L. Samsonovui nuo Šiaulių miesto gyventojų nuvežė 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininko J. Tručinsko ir mero K. Šavinio padėką 
„Už taip reikalingą palaikymą“, kurią J. Vaitiekūnas ir įteikė deputatams.36  

Krasnojarsko ekologinė organizacija „Žaliasis pasaulis“ per blokadą solidarizavosi 
su Lietuvos žmonėmis, kovojančiais dėl savo šalies nepriklausomybės. Ji pasmerkė SSRS 
Vyriausybės grubų kišimąsi į  suverenios Lietuvos gyvenimą, pareikalavo atšaukti Lietuvos 
blokadą ir suteikti Lietuvai visišką nepriklausomybę, nes suprato, kad, jei Lietuva netaps 
nepriklausoma, nepriklausoma nebus ir Rusija.37 

Krasnojarsko miesto socialdemokratų klubas Lietuvai per blokadą pasiūlė savo 
pagalbą: „Mes pasiruošę suteikti visokeriopą pagalbą įveikiant blokados pasekmes.“38  

Tuometinis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininkas A. Lankauskas prisimena: 
„Užgriuvo gorbačiovinė energetikos blokada. Lietuvoje pradėjo trūkti degalų, pirmiausia 
– benzino. Pirmas mano potvarkis buvo ribojantis degalų pardavimą degalinėse. Parduoti 

buvo galima ne daugiau kaip po 20 litrų ir 
tik šiauliečiams. Ne mūsų miesto žmonėms 
– visai neparduoti. Dėl tokio mano 
potvarkio sugriaudėjo kitos savivaldybės.“39

Trūkdavo ne tik kuro, bet ir padangų, 
kurios taip pat buvo normuojamos, o 
jų įsigytas kiekis žymimas automobilio 
techniniame pase. 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
prezidiumo posėdyje 1990 m. gegužės 
8 d.40 buvo svarstytas invalidų poreikio 
benzinui klausimas. Nutarta sudaryti 
komisiją benzinui skirstyti ir parengti 
sprendimo projektą dėl komisijos sudėties.  

1990 m. gegužės 31 d., 45-ąją ekonominės 
blokados dieną, deputatai darbą pradėjo 
situacijos mieste analize.41 Apie ekonominės 
blokados padarinius informavo Šiaulių  
miesto  savivaldybės tarybos ir Antiblokadinių 
veiksmų komisijos pirmininkas J. Tručinskas.  

Per blokadą Šiaulių miesto savivaldybės 
taryba į gamyklas išsiuntė raštą, kuriame 
sąjunginio pavaldumo įmonių prašė teikti 
miestui didesnius kuro kiekius. Pavyzdžiui, 
iš Staklių gamyklos prašė 173 tūkst. kub. m 

gamtinių dujų, 2 t suskystintų dujų, 8 t benzino, 
14 t dyzelinio kuro, 95 t mazuto. Šio kuro 
reikėjo Šiaulių visuomeniniam transportui, 
medikams, milicijai, gyventojams.42  

1990 m. birželio 6 d. buvo priimtas 
Šiaulių miesto antiblokadinės komisijos 
sprendimas Nr. 3 „Dėl laikinų priemonių 
ekonominės blokados sąlygomis“.43 Šiaulių 
elektros tinklų direktorius V. Buinevičius įpareigotas vykdyti Šiaulių miesto antiblokadinės 
komisijos sprendimu įvedamą naują elektros energijos vartotojų ribojimo tvarką, kuri 
įsigaliojo nuo 1990 m. birželio 1 d. ir buvo skirta blokados laikotarpiui. Visiems miesto 
vartotojams, išskyrus gyventojus, elektros energijos ribojimas buvo vykdomas pagal esamus 
ribojimo grafikus iki 4 eilės imtinai. Ribojimai nebuvo taikomi Kukurūzų perdirbimo 
fabrikui, fabrikams „Rūta-1“ ir „Rūta-2“, Mėsos kombinatui, Pieno kombinatui, Žuvies 

Apie Lietuvos misiją Krasnojarsko krašte laikraštyje 
„Ekologinės žinios“, 1990 m. liepa, Nr. 7

Krasnojarsko ekologinė organizacija „Žaliasis 
pasaulis“ palaikė Lietuvą

Krasnojarsko miesto socialdemokratų klubo 
siūloma pagalba Lietuvai

1990 m. balandžio 27 d. Panevėžyje buvo 
parduota 30 litrų benzino

1990 m. balandžio 6 d. degalinėje buvo parduotos 
2 automobilio padangos    
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gastronomijos gamyklai, Duonos-makaronų kombinatui, Grūdų produktų kombinatams 
Nr. l ir Nr. 2, Gatvių apšvietimo tinklams, Vandentiekio ir kanalizacijos valdybai, Šilumos 
tinklams, ligoninėms ir dar kelioms įmonėms. Visiems likusiems vartotojams buvo taikomi 
esami ribojimo grafikai. Jeigu elektros energijos galingumo būtų neužtekę minėtų įmonių 
darbui užtikrinti, tada liktų neribojami Mėsos kombinatas, Pieno kombinatas, Žuvies 
gastronomijos gamykla, Duonos-makaronų kombinatas bei Grūdų produktų kombinatai 
Nr. l ir Nr. 2. Kraštutiniu atveju elektros energijos ribojimą numatyta palikti tokį, kad būtų 
užtikrinta maisto produktų gamyba Mėsos ir Pieno kombinatuose, Žuvies gastronomijos 
gamykloje ir Duonos-makaronų kombinate. Šiaulių elektros tinklai buvo įpareigoti įspėti 
miesto elektros energijos vartotojus apie šios tvarkos įvedimą.  

Šiauliuose blokadai ruošėsi ir degalinių Nr. 26 ir Nr. 71 kolektyvai. Manipuliuodamos 
talonais, operatorė R. P. „susitaupė“ įvairių degalų už 2400 Rb, o V. Z. – už 4198 Rb ir 
taip, pasinaudodamos situacija,  tikėjosi pasipelnyti kitų žmonių sąskaita.44 

Šiaulių miesto antiblokadinės komisijos 1990 m. birželio 7 d. sprendimu nuspręsta 
birželio mėnesį skirti tokius benzino limitus: Šiaulių tardymo izoliatoriui – 300 litrų, 
Socialinio aprūpinimo skyriui – 50 litrų, Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai – 40 litrų, 
Gamybinio butų ūkio remonto ir eksploatacijos susivienijimo avarinėms tarnyboms – 
po 1000 litrų benzino ir dyzelino.45 Komisijos sprendimą pavesta įgyvendinti Naftos 
produktų ir kietojo kuro įmonės direktoriui. 

Kai 1990 metais buvo įvestos maisto kortelės, Šiauliuose dislokuotų kariškių 
aprūpinimas maistu iš Pabaltijo karinės apygardos prekybos nutrūko. Pas merą K. Šavinį 
apsilankė kariškių delegacija. Vienas iš jų atsistojo ir paklausė: ,,Pone mere, kaip mums 
gyventi – nebeturime maisto?“ Meras atsakė: „Kadangi esate miesto gyventojai, jums 
taip pat bus duodamos maisto kortelės.“46 Kariškiai tuos veiksmus įvertino, todėl ir jų 
santykiai su miesto valdžia buvo geri. Tačiau kariškių vadovybei tai sukėlė nepasitikėjimą 
kariškiais, todėl Šiauliuose dislokuotiems kariškiams aktyviuose veiksmuose nebuvo leista 
dalyvauti ne tik Šiauliuose, bet ir kitose Lietuvos vietose.  

Šaulių miesto savivaldybės tarybos Socialinių 
reikalų komisija 1990 m. spalio 9 d.47 rekomendavo 
Prekybos skyriui išplėsti limituojamųjų maisto prekių 
sąrašą vienam gyventojui. Galutinis prekių sąrašas 
buvo sudarytas toks: miltų – 2 kg, cukraus – 2 kg, 

kruopų – 1 kg, taukų – 0,5 kg, sviesto – 0,5 kg, saldainių – 1 kg,  druskos – 1 pakelis, makaronų 
– 1 pakelis, aliejaus – 1 butelis, degtinės – 1 butelis, cigarečių – 5 pakeliai, acto – 1 butelis per 
ketvirtį, pomidorų padažo – 1 stiklainis per ketvirtį, žirnelių – 2 stiklainiai per ketvirtį, kavos – 1 
dėžutė per ketvirtį, kiaušinių – 10 vienetų. 

Mero pavaduotojas A. Salda sakė: „Mano kadencijos pradžioje Savivaldybė dar 
turėjo dalyti talonus muilui, šimtui tonų į miestą atvežtų apelsinų arba netgi kiekvienam 
gyventojui suteikti teisę nusipirkti po du butelius degtinės.“48  

 3. Šiaulių miesto vidaus reikalų skyrius blokados metu
Buvęs Šiaulių m. VRS Ūkio dalies darbuotojas A. Kvietkauskas prisimena49, kad 

per blokadą buvo skiriama žymiai mažiau benzino, dujų. Buvo labai didelių suvaržymų 
ginkluotei, šoviniams, nes nebuvo žinoma, ar išvis jų bus gauta, mat juos tiekdavo Maskva. 
A. Kvietkauskas pasakojo, kad tuo metu darbui turėjo motociklą, kuriam buvo skiriama 
tik 20 litrų benzino. Benzino trūkdavo net važiuoti į įvykio vietą. Vienu metu VRS 
viršininkas R. Vaitekūnas buvo davęs nurodymą vykti ne į visus, o tik į ypatingus įvykius. 
Tačiau tuo metu žmonės buvo labai supratingi, pavyzdžiui, kai į įvykio vietą iškviestos 
policijos transportui pritrūkdavo degalų, žmonės įpildavo savo degalų. 

Vilniuje VRM sandėliai buvo uždaryti, aprūpinimas buvo sustabdytas mėnesiui, 
kol paaiškės situacija. Į Vilnių vis dėlto tekdavo vykti – į ginklų fondą vežti paimtus 
ginklus. Važiuojant į Vilnių buvo sutinkamas vos vienas kitas automobilis – keliai buvo 
tušti. Kartą, vykstant į Vilnių su paimtais ginklais, sugedo automobilis netoli Šeduvos. 
Pareigūnai laukė pagalbos apie 6 valandas, per tą laiką pravažiavo tik 3–4 automobiliai, 
ir tai vežantys maistą, o lengvųjų automobilių iš viso nebuvo.50  R. Kazarianas pasakojo51, 

kad, automobiliu važiuodamas Panevėžio–Vilniaus autostrada į sesiją Lietuvos policijos 
akademijos Neakivaizdiniame skyriuje, per pusvalandį sutikdavo tik vieną automobilį.

Ne tik Šiauliuose, bet ir visoje Lietuvoje buvo problemų su degalais. Jų įsigyti Lietuvos 
policijos akademijos dėstytojas R. Senovaitis su broliu dviem automobiliais važiavo 
į Baltarusiją. Degalinėse pripildė automobilių bakus ir dar prisipylė kanistrus. Minske 
nusprendė dar įsipilti  benzino, bet žmonės pamatę iškvietė miliciją. Atvykę milicininkai 
geranoriškai jiems padėjo ir net palydėjo per miestą, kad kituose postuose jų nestabdytų, 
nes milicija turėjo nurodymą tikrinti automobilius su lietuviškais numeriais. Anot R. 
Senovaičio, automobiliu Vilniuje mažai kas važinėjo, srauto nebuvo. Tačiau degalų trūko 
ne visiems. Vilniaus miesto milicijos viršininko pavaduotojas buvo vežamas ir iš namų, ir 
į namus automobiliu, nors tuo metu ir buvo blokada.52 

Blokados laikotarpiu policija buvo gavusi dviračių, kuriuos išdalijo tarnyboms 
– daugiausia buvo skirta  apylinkės inspektoriams. Budėtojų dalyje buvo naudojami 
teletaipai, į kuriuos dėdavo perfojuostą, tačiau jos pritrūko ir niekur nebuvo galima gauti. 
Teko kreiptis pagalbos į kariškius. Jie davė perfojuostos tiek, kad užteko net 6 aplinkinių 
rajonų policijos skyriams. Tuo metu buvo apribotas naudojimasis telefonais, skambinti 
buvo galima tik būtiniausiu atveju, o skambinti į Vilnių reikėjo gauti vadovybės leidimą. 
Areštinėje laikomiems asmenims buvo sumažinta maisto norma.53  

VAI darbuotojas K. Steponavičius per 1990 m. gegužės 7 d. vykusį Šiaulių m. VRS 
pasitarimą54 informavo, kad blokados metu automobilių eismas Šiaulių mieste sumažėjo, 
o VAI viršininkas A. Rimša per 1990 m. gegužės 21 d. vykusį pasitarimą55 sakė, kad 
avaringumas mieste taip pat sumažėjo, nes nebėra intensyvaus transporto priemonių eismo.  

Respublikinės valstybinės autoinspekcijos duomenimis56, transporto intensyvumas 

Šiaulių naujienų blokadinis numeris
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dėl blokados miestuose sumažėjo 50–60 proc., o rajonuose ir kaimuose net 80 proc., taigi 
sumažėjo avarijų ir aukų keliuose.  

Prasidėjus blokadai, Šiaulių m. VRS darbuotojams reikėjo budėti degalinėse 
pamainomis visą parą.57 1990 m. gegužės 7 d. per operatyvinį pasitarimą58 P. Kumža 
teiravosi, ar degalinėse reikia tęsti darbą. Skyriaus viršininko R. Vaitekūno nuomone, 
darbą tikslinga tęsti.  

V. Maskolenka ir R. Kazarianas pasakojo59, kad ne kartą eilėse prie degalinių tekdavo 
raminti vairuotojus. Jie gaudavo 20 litrų benzino, o motociklui buvo skirta 10 litrų per 
mėnesį, ir tai buvo pažymima techniniame automobilio pase. Norint nusipirkti benzino 
daugiau, tekdavo mokėti 1 rublį už litrą, kai paprastai litras kainavo 30 kapeikų. 

Policininkams tekdavo palaikyti viešąją tvarką prie parduotuvių, kad žmonės 
nepadarytų žalos. Į parduotuvę pro duris vienu kartu įleisdavo po 5–10 žmonių, nes jie, 
įlėkę į parduotuvę, griebdavo, pavyzdžiui, 3–4 striukes (nesvarbu, ar vyriška, ar moteriška, 
nesvarbu, kokio dydžio – aut. pastaba) ar kitų prekių ir bėgdavo prie kasos.60 

L. Eidintas pasakojo61, kad blokados pradžioje, kol degalai nebuvo ribojami, iš 
degalinių  pildamas prisitaupė benzino ir laikė jį trijose metalinėse 200 litrų statinėse pas 
savo tėvą Gervėnų kaime prie Bubių, kad galėtų dirbti per blokadą.  

A. Zakrasas ir R. Rukšėnas prisimena62, kad prieš blokadą iš degalinės nusipirko 5–6 
tonas  benzino, nuvežė į Kelių valdybą saugoti, o po to pildavosi į automobilius. Degalais 
nuovados rūpinosi atskirai. Policininkai pasakojo, kad apie 2,5 t benzino gavo iš rajono 
statybinės organizacijos ir naktį su ,,GAZ 52“ (ar ,,GAZ 53“) atvežė į degalinę Vilniaus 
gatvėje (dabartinė „Apsaga“), ten išpylė ir po to oficialiai važiuodavo įsipilti, kad galėtų 
normaliai dirbti.  

L. Dubinskis sakė63, kad degalais jie apsirūpindavo Kaliningrado srityje, nors ten ir 
buvo uždrausta automobiliams su lietuviškais numeriais pilti benzino. Jis važiuodavo su 
draugu, kurio giminės gyveno Nemane (Ragainėje – aut. pastaba) ir turėjo automobilį 
,,Zaporožec“. Jie nusukdavo to automobilio valstybinius numerius, prisukdavo prie savojo 
ir galėdavo degalų piltis be apribojimų. 

A. Venskaitis pasakojo64, kaip su automobiliu ,,Žiguli“ išvažiavo ieškoti benzino – per 
Rygą, Estiją iki Pskovo. Grįžo į Šiaulius pilnu automobiliu kanistrų su benzinu.  

V. Skaburskui teko saugoti dalį Architektų gatvės prie „Nuklono“ gamyklos, kad 
karinė komendantūra neatvyktų, kai kareiviai iš benzovežio gyventojams pardavinėjo 
benziną.65 

S. Dovidovskij prisimena66, kad vienas Šiauliuose gyvenantis „patriotas“ parašė skundą 
į Maskvą, atseit, kokia čia blokada, kuro neduodate, o kariniai daliniai aprūpina šiauliečius 
kuru, jį pardavinėja. Į Šiaulius atskridusi komisija atliko naftos produktų patikrinimą, 
tačiau trūkumų nerado. Kai trūkdavo degalų darbo reikalams, kariškiai padėjo policijai ir 
degalais: padovanojo 2 statines A-76 markės benzino. 

V. Maskolenka pasakojo67, kad patruliams trūko automobilių, o ir esantiems 

automobiliams degalų buvo mažai – per pamainą buvo skiriama tik 2 litrai benzino. Jei 
įvykis būdavo netoli – eidavo pėsti. 

A. Milašauskas prisimena68, kad jis nuosavam automobiliui gaudavo tik 20 litrų 
benzino per mėnesį, ir tai būdavo pažymima techniniame pase, tad jis rado būdą, kaip 
šią problemą išspręsti. A. Milašausko svainis baltarusis, o jo brolis gyveno Pskove. Jis su 
svainiu, pasiėmę 3–4 statines, važiavo į Pskovą. Įvairiose degalinėse prisipildavo degalų ir 
neskubėdami per Latviją grįžo į Lietuvą. Parsivežė 500 litrų, tad dviem automobiliams (jo 
ir svainio) užteko benzino iki blokados pabaigos. Pasak jo, blokados nelabai pajuto, nes 
automobiliu važinėdavo po SSRS ir nusipirkdavo, ko reikėjo namams. Taip elgėsi nemaža 
dalis Lietuvos gyventojų.    

Pasak S. Amerziano69, kai nebuvo degalų, Šiauliuose žmonės važinėjo dviračiais, į 
darbą eidavo pėsti, buvo sunkus laikotarpis.

Visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose buvo sudarytos komisijos, kurios 
skirstydavo prekes. Šiaulių m. VRS buvo sudaryta Socialinių reikalų komisija, kuriai 
pirmininkavo  B. Lazutka, nariai buvo L. Baltrūnaitė, R. Vaitekūnas, A. Dovidaitienė, 
S. Gelžinis, sekretorė – E. Janušaitė. Komisija spręsdavo, kam kokią prekę skirti. 
Šiaulių r. VRS tokios komisijos pirmininkas buvo R. Šlekys. E. Janušaitė prisimena70, 

kad ji dalydavo patalynės komplektus, marškinėlius, baldus, V. Komas71 – padangas, 
televizorius. S. Amerzianas, S. Dovidovskij, R. Kazarianas, V. Maskolenka72 buvo 
atsakingi už buitinės technikos, auksinių papuošalų dalijimą. Darbuotojai traukdavo 
burtus, pavyzdžiui, kas gaus šaldytuvą. A. Venskaitis  sakė73, kad su talonais buvo 
perkamas ir ūkiškas muilas. 

Be pramoninių prekių, buvo dalijami ir maisto paketai. E. Janušaitė ir R. Šlekys 
prisimena74, kad maisto paketų sudėtyje būdavo miltų, aliejaus, žirnelių, kavos, kruopų, 
cukraus, sviesto, cigarečių, alkoholio. Pasak E. Janušaitės75, nebuvo pirkti net nosinių, 
todėl jai teko pačiai siūti. 

L. Dubinskis, V. Maskolenka pasakojo76, kad prieš įvedant talonus parduotuvėje galima 
buvo nusipirkti kruopų, tačiau tik 2 kg, norint nusipirkti daugiau, vėl reikėjo iš naujo stoti į 
eilę, o eilės buvo didelės. Degtinės žmogui leisdavo įsigyti ne daugiau nei 2 butelius.

J. Keserauskienė, D. Petrauskas, A. Songaila prisimena77, kad blokada praėjo nelengvai, 
buvo kortelės, talonai, trūko benzino, tačiau atlyginimai darbuotojams buvo išmokami 
laiku.   

V. Janavičius pasakojo, kad per blokadą buvo Policijos akademijoje – vyko sesija. Jam 
įsiminė V. Landsbergio žodžiai: ,,Imsim dalgius ir eisim šieno pjauti.“78  

Užsakytos literatūros siuntimas iš SSRS taip pat buvo nutrauktas, pavyzdžiui, iš 
aštuonių „Niurnbergo proceso“ tomų prieš paskelbiant blokadą gautas penktasis tomas, 
iš užsakytų 30 tomų detektyvų serijos gauta tik pusė.79 

Vidaus reikalų skyriai, valdybos, dirbdami ekonominės blokados sąlygomis, susidūrė 
su sunkumais tiriant nusikaltimus, užtikrinant viešąją tvarką ir eismo saugumą.   
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4. Kovo 11-osios akto moratoriumas ir formali blokados pabaiga
LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. balandžio 18 d. priėmė nutarimą „Dėl 

Lietuvos Respublikos ir SSRS santykių plėtojimo“, kuriuo nuspręsta, kad, prasidėjus 
preliminarioms parlamentinėms konsultacijoms tarp Lietuvos ir SSRS, LR 
Aukščiausioji Taryba laikinai nepriims naujų politinių teisės aktų, taip pat ir SSRS 
buvo kviečiama atsisakyti ekonominės blokados prieš Lietuvą. Pasiūlyta SSRS pradėti 
konsultacijas dėl derybų tarp šalių. Apie tai telegrama LR Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis informavo SSRS prezidentą M. Gorbačiovą ir Ministrų 
Tarybos pirmininką N. Ryžkovą.80   

 LR Aukščiausioji Taryba ir Vyriausybė 1990 m. gegužės 16 d. turėdamos tikslą – 
sumažinti įtampą tarp Lietuvos ir SSRS, priėmė pareiškimą apie pasirengimą laikinai 
sustabdyti naujų teisės aktų priėmimą, kurių įgyvendinimas gali būti Lietuvos ir SSRS 
derybų objektas.81  

LR ministrė pirmininkė K. Prunskienė 1990 m. gegužės 17 d. Maskvoje SSRS 
prezidentui M. Gorbačiovui perdavė LR Aukščiausiosios Tarybos priimtus dokumentus. 
LR Aukščiausiosios Tarybos pareiškimas SSRS prezidento M. Gorbačiovo netenkino 
ir jis pareikalavo, kad LR Aukščiausioji Taryba priimtų nutarimą sustabdyti Lietuvos 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto įgyvendinimą.

 LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. gegužės 23 d. sutiko pristabdyti tuos iš kovo 11-osios 
aktų kylančius sprendimus, kuriuos abi pusės apibrėš  kaip derybų objektą, ir, jei SSRS 
Vyriausybė sutiks, pradėti derybas. Už šį nutarimą balsavo 74 deputatai, 15 buvo prieš ir 
10 susilaikė. Paties Kovo 11-osios akto suspendavimo klausimas nebuvo svarstomas.82  Su 
tuo nesutiko SSRS, todėl blokada nebuvo nutraukta, o derybos neprasidėjo. 

Vadovaudamasi LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gegužės 23 d. nutarimu, 
LR Vyriausybė 1990 m. gegužės 31 d. taip pat nusprendė Vyriausybės poįstatyminius  
(įstatymų įgyvendinamuosius – aut. pastaba) teisės aktus, kylančius iš LR Aukščiausiosios 
Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktų ir šalių apibūdinamus kaip derybų objektus, Lietuvos ir 
SSRS derybų laikotarpiu pristabdyti.83    

1990 m. birželio 13 d. ministrė pirmininkė K. Prunskienė ir jos pavaduotojas A. 
Brazauskas susitiko su SSRS ministru pirmininku N. Ryžkovu. Susitikime buvo kalbama 
apie Lietuvos Respublikos ir SSRS derybų pradžią bei sąlygas, SSRS vykdomos blokados 
nutraukimą, Lietuvos jaunuolių, į kuriuos pretenduoja SSRS ginkluotosios pajėgos, 
problemos išsprendimą, SSRS trukdymą įvažiuoti į Lietuvą užsieniečiams.84

LR Vyriausybė 1990 m. birželio 16 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos 
pozicijos įtvirtinant Lietuvos valstybingumą“, kuriame LR Aukščiausiajai Tarybai buvo 
siūloma apsvarstyti kovo 11 dieną priimtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo teisės 
aktus ir Kovo 11-osios aktui  derybų su SSRS laikotarpiu paskelbti laikinąjį moratoriumą, 
kuris įsigaliotų tik po to, kai bus atšaukta blokada Lietuvai ir susitarta dėl derybų.85   

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos prezidiumo išplėstiniame posėdyje, įvykusiame 

1990 m. birželio 25 d., buvo priimta rezoliucija dėl LR Vyriausybės pasiūlymo 
Aukščiausiajai Tarybai paskelbti 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės Akto laikinąjį 
moratoriumą derybų su SSRS laikotarpiu: 

„1. Visiškai pasitikime Lietuvos Respublikos parlamentu. Manome, kad  Aukščiausioji 
Taryba, apsvarsčiusi Vyriausybės pasiūlymą, priims visai tautai tinkamą sprendimą. 

2. Esame įsitikinę, kad Aukščiausioji Taryba ras galimybių pasiekti tarptautinių 
politinių garantijų Lietuvos Respublikos nepriklausomybei, paremtai Kovo 11 d. aktu‚ 
išsaugoti. 

3. Tikime‚ kad Aukščiausiosios Tarybos sprendimai bus priimtini ir kitoms SSRS bei 
pasaulio tautoms, kad jos supras šį mūsų žingsnį.“86  

1990 m. birželio 26 d. M. Gorbačiovas sumažino reikalavimus ir jau nebereikalavo 
atšaukti kovo 11 dienos nutarimų, o siūlė juos suspenduoti, pristabdyti, paskelbti 
moratoriumą.87  

1990 m. birželio 29 d. LR Aukščiausioji Taryba paskelbė Kovo 11-osios akto 
moratoriumą, kuris turėjo įsigalioti tik nuo derybų pradžios. Tai jau buvo keturioliktas 
parengtas projektas.88  LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. birželio 29 d. 15 val. 45 min. 
69 balsais „už“, 35 balsais „prieš“ ir 2 susilaikius priėmė nutarimą, kad nuo derybų su 
SSRS pradžios skelbia 100 dienų moratoriumą 1990 metų kovo 11-osios aktui „Dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ ir tam laikotarpiui bus sustabdyti iš 
Kovo 11-osios akto kylantys teisiniai veiksmai.89 Moratoriumas turėjo įsigalioti nuo 
derybų su SSRS pradžios. Lietuvos Respublikos ir SSRS derybų pradžia, jų tikslai ir 
sąlygos buvo fiksuojami šalių įgaliotųjų delegacijų specialiu protokolu.90 Moratoriumas 
savaime būtų netekęs galios nutrūkus deryboms arba jeigu LR Aukščiausioji Taryba 
nebegalėtų normaliai vykdyti valstybinės valdžios funkcijų. Šiuo moratoriumu 
nepriklausomybės atkūrimas nebuvo kvestionuojamas, o tik pristabdomi kai kurie 
veiksmai, neliečiant teisinių nepriklausomybės pamatų, nors M. Gorbačiovas reikalavo 
priešingai.91   

Po LR Aukščiausiosios Tarybos sprendimo dėl moratoriumo SSRS rytojaus dieną – 
1990 m. birželio 30 d., ekonominę blokadą Lietuvai nutraukė. Buvo atnaujintas naftos ir 
dujų tiekimas Lietuvai. Liepos 1 dieną į Mažeikių naftos perdirbimo įmonę vėl pradėjo 
tekėti nafta, tačiau trūko žmonių, nes apie 350 specialistų buvo jau išvykę iš Lietuvos, 
todėl tik 1990 m. liepos 10 d. pirmoji naujai pagaminto dyzelino siunta iš Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklos iškeliavo vartotojams. Liepos 4 dieną LR Vyriausybė gavo 
SSRS susisiekimo ministerijos nurodymą, skirtą geležinkelių viršininkams, kad vagonai į 
Lietuvą gabenamiems kroviniams būtų teikiami be kliūčių. Realiai Lietuvos geležinkelio 
blokada pasibaigė 1990 m. liepos 7 d.92 

Tačiau buvo tęsiama diplomatinė Lietuvos izoliacija, taip pat Lietuvos bankų blokada. 
SSRS užsienio reikalų ministerija liepos 6 dienos rašte nurodė, kad, kol vyks derybos tarp 
SSRS ir Lietuvos SSR (pavadinimas jau buvo be SS – aut. pastaba), apribojimai įvažiuoti 
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į Lietuvą bus panaikinti.  Rugpjūčio 1 dieną SSRS vėl uždraudė SSRS piliečiams išvykti 
per Lazdijų pasienio punktą ir taip suvaržė susisiekimą per jį, uzurpuodama vakarines 
Lietuvos sienas. Blokada Lietuvos spaudai taip pat nebuvo nutraukta, nes kelis mėnesius 
iš SSRS nebuvo gauta nė kilogramo popieriaus.93   

Moratoriumas Lietuvoje buvo vertinamas prieštaringai, nes manyta, kad tai kelio 
atgal į SSRS pradžia. Vėliau tapo aišku, kad buvo pasielgta teisingai. Tai buvo abipusis 
kompromisas. 1990 m. liepos 2 d. ekonominė blokada buvo nutraukta (remiantis kitais 
šaltiniais, buvo nutraukta 1990 m. birželio 30 d. – aut. pastaba) ir  truko 77 dienas (kituose 
šaltiniuose nurodyta, kad SSRS vykdyta Lietuvos ekonominė blokada tęsėsi 72 ar 75 
dienas – aut. pastaba), t. y. du su puse mėnesio Lietuva oficialiai negavo nė vieno gramo 
naftos, o dujų buvo tiekiama tik 18 proc. reikalingo kiekio.94 Tačiau šalyje nepritrūko 
maisto, veikė gydymo įstaigos, visuomeninis transportas, komunalinis ūkis ir mokyklos.95  

LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 1990 m. balandžio 2 d. 
SSRS Vyriausybei pasiūlė pradėti derybas su Lietuva įvairiais SSRS ir Lietuvai svarbiais 
klausimais, taip pat pradėti diskusijas ir dėl Lietuvos teisinio statuso SSRS Konstitucijos 
ir tarptautinės teisės požiūriu. LR Aukščiausioji Taryba ir Vyriausybė 1990 m. gegužės 16 
d. pareiškė, kad yra pasirengusios svarstyti pereinamojo laikotarpio, per kurį būtų visiškai 
įgyvendinta valstybinė nepriklausomybė, paskelbimo klausimą. LR Aukščiausioji Taryba 
1990 m. liepos 8 d. priėmė nutarimą, kuriame sakoma, kad deryboms su SSRS vadovauja 
LR Aukščiausioji Taryba. SSRS prezidento įsaku 1990 m. liepos 9 d. buvo sudaryta SSRS 
delegacija deryboms su Lietuvos Respublika, kurios vadovu paskirtas SSRS Ministrų 
Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas. LR Aukščiausioji Taryba sudarė pasirengimo deryboms 
su SSRS komisiją, į kurią įėjo B. Kuzmickas, P. Kūris, K. Lapinskas, K. Motieka, R. 
Ozolas, A. Rudys, A. Sakalas, A. Saudargas, G. Šerkšnys ir G. Vagnorius. SSRS Ministrų 
Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas 1990 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos ministrei 
pirmininkei K. Prunskienei pasiūlė abiem delegacijoms susitikti Maskvoje spalio 2 dieną. 
Lietuvos Respublikos delegacijai vadovavo LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis. Kremliuje delegacijos svarstė pasirengimo dvišalėms deryboms klausimus, 
pasikeitė nuomonėmis. SSRS Ministrų Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas 1990 m. spalio 
mėnesį apkaltino Lietuvą, kad ji nori SSRS primesti išankstines derybų sąlygas. Delegacijų 
pasitarimas turėjo įvykti gruodžio 4 dieną, bet nebuvo susitarta dėl protokolo. Lietuvos 
derybų šalis išreiškė apgailestavimą, kad 1990 m. gruodžio 14 d. nebus surengtas SSRS ir 
Lietuvos derybų delegacijų susitikimas, kad jis atidėtas gruodžio 15 dienai, tačiau ir tada 
jis neįvyko. Taip jau trečiąjį kartą buvo atidėtas Lietuvos ir SSRS delegacijų susitikimas.96   

Lietuvos ir SSRS delegacijos susitiko du kartus, tačiau normalių derybų su SSRS 
neprasidėjo, todėl LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. gruodžio 28 d. priėmė nutarimą, 
skelbiantį netekusias galios moratoriumo nuostatas, kurios turėjo įsigalioti tik pasirašius 
derybų su SSRS protokolą.97  

Buvęs SSRS užsienio reikalų ministras E. Ševardnadzė, 1991 m. balandžio 17 d. 
duodamas interviu laikraščiui „Literaturnaja gazeta“, pasakė: „Aš negaliu sau ir kitiems 
atleisti to, kaip buvo vedamos derybos su lietuviais.“98 

Susiklosčius tokiai situacijai, vėl reikėjo ruoštis blokadai, todėl buvo organizuojamos 
priešblokadinės priemonės, sudaryta komisija.99  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. birželio 4 d. priėmė nutarimą „Dėl 1940–1991 
metais SSRS padarytos žalos Lietuvos Respublikai ir jos gyventojams atlyginimo“, kuriuo 
LR Vyriausybė turėjo apskaičiuoti 1940–1991 metais SSRS padarytos žalos Lietuvos 
Respublikai ir jos gyventojams dydį, o Lietuvos delegacijai buvo pavesta SSRS iškelti 
klausimą dėl šios žalos atlyginimo.100   

Išvados. Po 1990 m. kovo 11 d. priimtų sprendimų buvo reikalaujama per dvi 
dienas atšaukti naujuosius įstatymus, o atsisakius tai padaryti, buvo paskelbta ekonominė 
blokada Lietuvos Respublikai. Nutrūko naftos tiekimas, todėl buvo apribotas degalų 
pardavimas, sustabdyti ešelonai su jau siunčiamomis prekėmis ir žaliavomis. Buvo 
nutrauktas didžiosios dalies dujų tiekimas, vyko diplomatinė Lietuvos izoliacija, Lietuvos 
bankų blokada, buvo blokuojami geležinkeliai, jūros keliai, nutrūko reikalingiausių prekių 
tiekimas. Buvo priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl laikinųjų priemonių SSRS 
vykdomos ekonominės blokados sąlygomis“. Lietuvoje buvo įvestas būtiniausių prekių, 
taip pat ir maisto pardavimo normavimas, kortelės. Lietuvos gyventojai aukojo blokados 
fondui. Ėmė trūkti benzino ir specialiosioms tarnyboms. Dėl ekonominės blokados iškilo 
daug sunkumų, ypač kuro ir energijos srityse, tačiau dauguma šiauliečių kantriai sugebėjo 
iškęsti laikinus nepriteklius, neaimanavo, nesutriko. Dirbo antiblokadinės komisijos. Buvo 
sudarytas limituojamų maisto prekių sąrašas vienam Šiaulių gyventojui. Šiaulių m. VRS 
blokados metu buvo gavę dviračių, kuriuos išdalijo tarnyboms – daugiausia buvo skirta 
nuovadoms, nes jų pareigūnams reikėjo nuolat budėti degalinėse, kai kuriose prekybos 
įmonėse, be to, atlikti tiesioginį savo darbą.  Visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, 
taip pat ir Šiaulių m. VRS buvo sudarytos socialinių reikalų komisijos, kurios skirstydavo 
prekes. Vidaus reikalų skyriai, valdybos, dirbdami ekonominės blokados sąlygomis, 
susidūrė su sunkumais tiriant nusikaltimus, užtikrinant viešąją tvarką ir eismo saugumą. 
LR Aukščiausioji Taryba paskelbė Kovo 11-osios akto moratoriumą, kuris turėjo įsigalioti 
tik nuo derybų su SSRS pradžios, ir ekonominė blokada Lietuvai būtų nutraukta, tačiau 
deryboms su SSRS neprasidėjus LR Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą, kuriuo buvo 
paskelbtos netekusiomis galios moratoriumo nuostatos. Todėl SSRS buvo tęsiama bankų 
ir diplomatinė blokada, stengiamasi destabilizuoti vidaus padėtį, nuolat žvanginama 
ginklais, terorizuojami jaunuoliai, atsisakę tarnauti SSRS kariuomenėje. Taip Lietuvos 
gyventojams teko pajusti SSRS sankcijas siekiant laisvės ir nepriklausomybės savo šaliai.
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V. SAVIVALDA  

 1. Pirmieji rinkimai į miesto savivaldą po kovo 11-osios
1990 m. vasario 12 d. LSSR Aukščiausioji Taryba priėmė Vietos savivaldos pagrindų 

įstatymą, kuris įteisino vietos savivaldos principus, savivaldybių sistemą, struktūrą ir teises 
bei savivaldybių įstaigų formavimo tvarką.1 Įstatymas įsigaliojo naujos kadencijos išrink-
toms naujoms taryboms. Rinkimai į vietines tarybas įvyko 1990 m. kovo 24 d.

Vidaus reikalų sistemos darbuotojai ga-
lėjo kandidatuoti į miesto tarybą Liaudies 
deputatų  tarybos rinkimuose, nes pagal šį 
įstatymą galėjo kelti kandidatus į deputa-
tus visuomeninės, politinės organizacijos, 
visuomeniniai judėjimai. 

Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo drau-
gija, pristatydama iškeltus į Šiaulių miesto liau-
dies deputatų  tarybą savo kandidatus ir remia-
mą Šiaulių m. VRS iškeltą kandidatą, pabrėžė: 
„Nusikalstamumas yra socialinis, neigiamas, 

istorijos sąlygotas, visuomenei pavojingas reiškinys. Šį reiškinį determinuoja socialinės, ekonomi-
nės, kultūrinės, ideologinės, organizacinės, teisinės ir kitos priežastys bei sąlygos. Jų poveikis nu-
sikalstamumui buvo juntamas jau daugelį metų. Tačiau praktikoje nusikalstamumo profilaktikos 
problemos buvo siejamos vien su teisėsaugos veikla, nebuvo vertinama, kad pagrindinis kovos su 
nusikalstamumu subjektas vis dėlto yra valstybė – visa jos politinė, ekonominė, socialinė siste-
ma. Vertinant susidariusią situaciją, darytina išvada, kad turi būti sukurta Respublikos, taip pat 
ir miesto kompleksinė kovos su nusikalstamumu programa, kurią būtina sieti su socialinio-eko-
nominio vystymo programomis. Tikslinga, kad ji taptų sudėtine miesto socialinio-ekonominio 
vystymo programos dalimi, todėl teisėtvarkos atstovų dalyvavimas formuojant savivaldos orga-
nus, dirbant juose – tiesiog būtinas.“ Remdamasi šiomis nuostatomis, Viešosios tvarkos apsau-
gos rėmimo draugija į Tarybą iškėlė šiuos kandidatus: Beniušį Antaną Vytautą, VRS vyriausiąjį 
tardytoją, – 50-ojoje rinkimų apygardoje (centras – 14-oji vidurinė mokykla); Rimšą Augustiną, 
VRS Valstybinės automobilių inspekcijos viršininką, – 14-ojoje rinkimų apygardoje (centras – 
4-oji vidurinė mokykla); Mazurą Viktorą, VRS Viešosios tvarkos poskyrio viršininką, – 58-ojoje 
rinkimų apygardoje (centras – 18-oji vidurinė mokykla); Milašauską Algirdą, VRS Tardymo 
poskyrio viršininko pavaduotoją, – 16-ojoje rinkimų apygardoje (centras – Buitinis gyventojų 
aptarnavimo kombinatas); Vilbiką Alfredą, VRS viršininko pavaduotoją, – 31-ojoje rinkimų 

apygardoje (centrai – 3-oji profesinė tech-
nikos mokykla ir 19-oji vidurinė mokykla). 
Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo drau-
gija taip pat rėmė VRS kolektyvo iškeltą 
kandidatą į Tarybos deputatus Lazutką Be-
nediktą, kuris balotiravosi 8-ojoje rinkimų 
apygardoje (centrai – 6-oji vidurinė moky-
kla ir Kultūros rūmai).2  

Pasak R. Vaitekūno, savivaldybės 
rinkimuose dalyvavo labai daug žmonių, 
tuomet jau buvo leista balotiruotis į vie-
tines valdžias statutiniams pareigūnams, 
išskyrus vadovus, todėl šia galimybe ir 
buvo pasinaudota.“3  

Kovo 20 dieną 18.30 val. į Viešosios 
bibliotekos salėje surengtą susitikimą su 
kandidatais į Tarybą buvo pakviesti rin-
kėjai pokalbiui apie kovą su nusikalsta-
mumu, vykdomą visuomenės, kiekvieno 
žmogaus labui, ir apie teisėtvarkos reika-
lus mieste.4   

Rinkimų į Šiaulių miesto liaudies deputatų  tarybą  
kampanija prasidėjo 1990 metų vasarį, kai Lietuva dar 
buvo SSRS respublika. Kandidatus iškėlė Sąjūdis, sava-
rankiškoji LKP, įvairios visuomeninės organizacijos ir su-
sivienijimai. Į 67 vietų Tarybą buvo iškelti 204 kandidatai, 
įregistruoti 179. Tarybos rinkimus laimėjo Sąjūdis, kuris 
su jį palaikančiomis organizacijomis gavo apie 40 vietų, 
miesto Pramonininkų asociacija – 5 vietas.5  

1990 m. kovo 24 d., jau atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę, įvyko pirmieji vietiniai miestų ir rajonų tarybų 
rinkimų turai. Miestų ir rajonų tarybos pirmą kartą buvo 
renkamos demokratiškai. Lietuvoje buvo renkami 556 
vietinių liaudies deputatų tarybų deputatai. 1990 m. ba-
landžio 7 d. ir gegužės 19 d. įvyko pakartotiniai rinkimai 
į Lietuvos Res publikos liaudies deputatų tarybas.6  

Į savivaldybių tarybas Lietuvoje buvo išrinkti 7 894 
deputatai. Iš jų lietuvių – 85,6 proc., kitų tautybių – 14,4 
proc., LKP narių – 34,8 proc., LKP (SSKP platforma)
narių – 5,87 proc. deputatų.7   

Kandidatams į deputatus buvo išduoti 
pažymėjimai 

Kandidato į deputatus A. Vilbiko patikėtinių žodžiai

Rinkiminis biuletenis

 Sąjūdžio remiamas kandidatas į 
deputatus J. Vaitiekūnas
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1990 m. kovo 24 d. ir 1990 m. balandžio 7 d. bei gegužės 19 d. pakartotiniuose rinkimuo-
se Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos deputatais buvo išrinkti: J. Bagdonas, E. Balčytis, 
J. Bartkus, A. Briedis, V. Chorikov, E. Civilka, A. Černiauskas, E. Černiauskas‚ V. Didžgalvis, 
M. Dromantas, V. Dūda, J. Genys, A. Grakavinas, V. Greičiūnas, L. Guzevičius, R. Jonaitis, P. 

Ivoškus, A. Jakučionis, R. Kačinskas‚ V. Kas-
tinaitė‚ A. Kliunka, M. Končius, B. Krištapo-
nis, S. Krugiškis, A. Kukanauza, I. Kupstys, 
V. Ladietienė, A. Lankauskas, E. Laugalis, E. 
Leviškienė, A. Martinaitis, V. Martusevičius, 
J. Masėnas, V. Mazuronis, B. Paplauskienė‚ A. 
Pniauskas, E. Povilaitienė, A. Puklevičius, V. 
Puronas, J. Ragulskis‚ V. Rimkus, Z. Sabalys, 
R. Struoga, R. Stuopelis, K. Ščeponavičius‚ J. 
Šilenskis‚ A. Šleinienė‚ V. Tričys, J. Tručins-
kas, R. Tamulaitis, R. Ulkštinienė, S. Vaičiu-
lionis, P. Vaitkus, J. Vaitiekūnas, A. Vasiliaus-
kas, A. Vilbikas, S. Vilčiauskas, V. Vingras, J. 
Zolubas, E. Žakaris, A. Žigunis, K. Žvirblis.8  

1990 metais išrinktoms savivaldybių ta-
ryboms buvo nustatyta penkerių metų ka-
dencija.9  Dauguma pirmosios demokratiškai 
išrinktos Šiaulių miesto liaudies deputatų 
tarybos narių buvo nepartiniai, visi, išskyrus 
1 – lietuviai.10 Taryboje buvo 24 inžinieriai, 8 
mokytojai, 6 teisininkai. Visi deputatai, išsky-
rus 4, turėjo aukštąjį išsilavinimą. 

1990 m. kovo 24 d. per rinki-
mus į vietines tarybas 8-ojoje rin-
kimų apygardoje, kurioje Šiaulių 
m. VRS kolektyvo kandidatu iš-
keltas Benediktas Lazutka, ben-
dras rinkėjų skaičius buvo 1777, 
balsavo 1063 rinkėjai, rasta 17 
negaliojančių biuletenių. B. 
Lazutka gavo 285 balsus (liko 
antras iš trijų – aut. pastaba) ir 
pateko į antrąjį turą. Antrajame 
ture jis liko antras, laimėjo advo-
katė Eugenija Povilaitienė.11

14-ojoje rinkimų apygardoje, kurioje 
Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo drau-
gijos kandidatu iškeltas Augustinas Rimša, 
bendras rinkėjų skaičius buvo 1514, bal-
savo 905 rinkėjai, rasta 23 negaliojantys 
biuleteniai. A. Rimša gavo 170 balsų ir liko 
trečias iš penkių.12

16-ojoje rinkimų apygardoje, kurioje 
kandidatu iškeltas Algirdas Milašauskas, 
bendras rinkėjų skaičius buvo 1178, bal-
savo 799 rinkėjai, rasta 14 negaliojančių 
biuletenių. A. Milašauskas gavo 63 balsus 
ir liko ketvirtas.13  

31-ojoje rinkimų apygardoje, kurioje 
kandidatu iškeltas Alfredas Vilbikas, ben-
dras rinkėjų skaičius buvo 1899, balsavo 
1156 rinkėjai, rasti 42 negaliojantys biule-
teniai. A. Vilbikas gavo 615 balsų ir buvo 
išrinktas deputatu, antrasis kandidatas 
gavo 241 balsą.14 

50-ojoje rinkimų apygardoje, kurioje 
kandidatu iškeltas Antanas Vytautas Be-
niušis, bendras rinkėjų skaičius buvo 1431, 
balsavo 959 rinkėjai, rasta 19 negaliojančių 
biuletenių. A. V. Beniušis gavo 302 balsus 
ir liko antras iš trijų.15  

Viktoras Mazuras, 58-osios rinkimų apy-
gardos kandidatas, išrinktas deputatu nebuvo. 

1990 m. balandžio 4 d. pirmojo šauki-
mo Šiaulių miesto LDTpriėmė sprendimą 
Nr. 2 „Dėl Mandatų, etikos ir santykių 
su rinkėjais komisijos pranešimo“. LDT, 
remdamasi Šiaulių miesto liaudies deputa-
tų tarybos Mandatų, etikos ir santykių su 
rinkėjais komisijos teikimu, nusprendė pri-
pažinti visose apygardose išrinktų deputa-
tų, taip pat ir A. Vilbiko, išrinkto 31-ojoje 
apygardoje, įgaliojimus.16  

Pažymėjimas apie išrinkimą deputatu

Pažymėjimų įteikimas. Iš kairės: J. Masėnas, 
V. Didžgalvis, P. Vaitkus, A. Briedis,  V. Rimkus, 
L. Guzevičius, A. Vilbikas, V. Puronas, 
S. Vilčiauskas, K. Ščeponavičius‚ V. Tričys, 
A. Lankauskas, V. Vingras

Pirmieji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Šiaulių 
miesto savivaldybės tarybos deputatai Deputato pažymėjimo projektas

Deputatų pažymėjimų įteikimas

Deputato pažymėjimas ir ženkliukas
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 2.  Liaudies deputatų taryba – pirmoji Šiaulių miesto 
savivaldybės taryba

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
pirmoji Šiaulių miesto taryba kurį laiką 
buvo vadinama Liaudies deputatų tary-
ba. Darbą ji pradėjo 1990 m. balandžio 
4 d., o jau balandžio 18 dienos posėdyje 
Šiaulių liaudies deputatų taryba buvo pa-
vadinta Šiaulių miesto savivaldybės tary-
ba (Taryba). 

Pasak pirmosios kadencijos Tarybos 
deputato A. Pniausko,17 nelengva buvo 
sukurti naują struktūrą ir jos veiklos 
principus. 

Savivaldybės organizacinis kūrimas 
– sudėtingas procesas, nes tarybinės val-
džios formavimo patyrimas visiškai neti-
ko, o demokratinio valdymo patirties nie-
kas neturėjo.18  

1990 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto 
LDT pirmojoje sesijoje  deputatai priėmė 
pareiškimą į LR Aukščiausiąją Tarybą: 
„Mes, Šiaulių miesto liaudies deputatų 
tarybos deputatai, susirinkę į pirmąją dar-
bo sesiją, išreikšdami savo rinkėjų valią, 
pareiškiame, kad pripažįstame ir remiame 
demokratiniais pagrindais išrinktą Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą 
ir Vyriausybę. Savo darbe vadovausimės 
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
įstatymais.“19 Visų deputatų vardu pasi-
rašė Šiaulių miesto LDT pirmininkas J. 
Tručinskas. 

Tą pačią dieną buvo svarstomas telegra-
mos M. Gorbačiovui tekstas ir jam buvo 
pritarta.20   

3. Savivaldybės struktūros formavimas
1990 metais buvo formuojama Tary-

bos struktūra, suformuotas prezidiumas. 
Tarybos pirmininku buvo išrinktas Jonas 
Tručinskas. 

1990 m. balandžio 11 d. Taryba, va-
dovaudamasi Vietos savivaldos pagrindų 
įstatymu, pradėjo formuoti Savivaldybės 
struktūrą.21 1990 m. balandžio 18 d. buvo 
išrinktas meras Kazimieras Šavinis.22 

1990 m. gegužės 21 d.  sudaryta ir pa-
tvirtinta Šiaulių miesto valdyba iš penkių 
asmenų, vienas iš jų buvo Šiaulių m. VRS 
viršininkas R. Vaitekūnas. Valdyba buvo 
sudaryta ne visos sudėties. Atsižvelgus į 
besikeičiančio gyvenimo reikalavimus, 
miesto valdybos padalinių struktūra 1990 
m. rugsėjo 22 d. buvo pertvarkyta, pakeis-
ti daugelio skyrių pavadinimai ir funkci-
jos.23 Pirmosios kadencijos Tarybos nariai 
neskubėdavo į namus, nesiskaitydavo su 
laiku. Savivaldybėje šviesa degdavo iki vi-
durnakčio ir ilgiau. Visi buvo nusiteikę en-
tuziastingai.24

Pasak J. Tručinsko25, daug energijos atėmė ūkinių problemų griūtis: kam skirti butą, 
kam mašiną, Afganistano karo dalyviai savavališkai užėmė namą ir t. t. Reikėdavo dalyti 
visokių deficitų talonus. Tarybos narė Regina Ulkštinienė nusivylusi klausė: „Tai kodėl 
atėjome – talonus dalyti?“26 Matyt, buvo tokie laikai, kad reikėjo teisingumo labui ir ta-
lonus dalyti.  

 Buvo sudarytos Tarybos komisijos. Tarybos 1990 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. 20 
buvo patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudėtis. Savivaldos 
ir teisės komisijos pirmininku paskirtas J. Ragulskis (juridinės konsultacijos advokatas – 
aut. pastaba), pavaduotoju – A. Puklevičius („Bangos“ susivienijimo instituto Šiaulių filia-
lo direktoriaus pavaduotojas – aut. pastaba), nariais – Juridinės konsultacijos advokatai V. 
Dūda ir E. Povilaitienė, 4-osios PTM direktorius P. Vaitkus, VRS viršininko pavaduotojas 
A. Vilbikas, žurnalistė E. Leviškienė ir inžinierius radistas A. Kliunka. Pasak E. Leviškienės, 
prireikus buvo kviečiami  specialistai ne deputatai. Savivaldos ir teisės komisija viename iš 
savo posėdžių susitiko su Šiaulių m. VRS padalinių vadovais ir aptarė jų problemas, gali-

Šiaulių didysis herbas

Deputatams skirtas segtuvas (kol kas raudonas – 
aut. pastaba)

Deputato vizitinė kortelė

Slaptu balsavimu renkamas Tarybos pirmininkas. 
Iš kairės į dešinę: deputatas, balsų skaičiavimo 
komisijos pirmininkas P. Vaitkus, balsuoja E. 
Balčytis, Z. Sabalys. Aut. R. Struoga

Šiaulių miesto meru išrinktas K. Šavinis. 
Aut. R. Struoga
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mybes pagerinti darbą, užtikrinti miesto gyventojų ir jų turto apsaugą. Kitame posėdyje 
svarstytas skyriaus viršininko pavaduotojo, deputato, Savivaldos ir teisės komisijos nario A. 
Vilbiko parengtas numatomos kurti Municipalinės policijos įstatymo projektas.27 

1990 metais įvyko 35, o 1994 metais – 63 Šiaulių miesto valdybos posėdžiai. Pir-
mosios kadencijos Taryba į sesijas rinkosi 29 kartus, apsvarstė 679 klausimus, priėmė 
503 sprendimus. Viena svarbiausių Šiaulių mieto savivaldybės veiklos krypčių – buvu-
sio Zoknių karinio oro uosto perėmimas.28  

Taryba rinkosi kiekvieną savaitę, nes buvo labai daug darbų, įvairių klausimų, kuriuos 
reikėjo svarstyti. Didžioji dalis pirmosios kadencijos Tarybos narių buvo Sąjūdžio ar jo 
remiami žmonės. Taryboje buvo daug inteligentų. Apie jokius atlyginimus niekas negal-
vojo. Iš viso į pirmąją Tarybą turėjo būti išrinkti 67 nariai, bet išrinktas 61. Prireikus buvo 
vykstama į įvykių vietas ir niekas jokio transporto tam neskirdavo. Posėdžiuose tekdavo 
sėdėti iki 23 ar 24 valandos, tačiau niekas nesiskundė.29 Į Tarybos, taip pat ir į komitetų 
posėdžius ateidavo nemažai miestiečių.  

Tarybos 1990 m. gegužės 31 d. posėdžio dienotvarkėje antrasis klausimas buvo dėl 
skyrių viršininkų tvirtinimo. Pirmuoju Šiaulių m. VRS viršininku buvo patvirtintas R. 
Vaitekūnas. Sudaryta ir patvirtinta miesto valdyba, kolegialus valdymo organas. Į valdybą 
įėjo meras K. Šavinis, jo pavaduotojas H. Karpavičius, miesto vyriausiasis architektas A. 
Čer niauskas, VRS viršininkas R. Vaitekūnas ir Centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas 
K. Steponavičius. 

Penktasis klausimas buvo dėl Pilietybės 
komisijos sudarymo, jį pristatė A. Vilbikas. 
Buvo sudaryta Pilietybės komisija, kurios pir-
mininku patvirtintas deputatas A. Vilbikas. 
Pratęsti Administracinės komisijos prie Šiau-
lių miesto valdybos įgaliojimai. Suformuota 
darbo grupė Savivaldybės masinių informaci-
jos priemonių struktūrai parengti.30    

Tuometinis meras K. Šavinis sakė: „Tei-
sinė savivaldos bazė dar nebuvo sukurta, tad 
turėjome atsakyti ir už tokias sritis, kuriomis 
dabar Savivaldybei nereikia rūpintis. Net 
policijos viršininką turėjo tvirtinti miesto 
Taryba, tiesa, kandidatūrą derinome su mi-
nistru. Tada įkūrėme Savivaldybės policiją, 
steigėme pirmąsias nuovadas.“31  

4. Įvairiapusė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veikla
Įvairiems klausimams spręsti būdavo sudaromos laikinosios komisijos. Viena iš tokių 

buvo Tarybos 1990 m. rugpjūčio 9 d. potvarkiu sudaryta laikinoji komisija Šiaulių tardy-
mo izoliatoriaus buitinėms sąlygoms patikrinti. Ji buvo sudaryta iš deputatų P. Ivoškaus‚ 
A. Šleinienės‚ V. Ladietienės‚ A. Vilbiko, R. Jonaičio‚ KVJSM trenerio A. Ladietos, Ta-
rybos vyriausiojo patarėjo A. Vinklerio. Komisija informaciją apie tikrinimo rezultatus ir 
išvadas pateikė Tarybos prezidiumui 1990 m. rugsėjo l d.32  

Tarybos sesijoje, įvykusioje 1991 m. lapkričio 22 d., deputatai kritikavo Statybos 
tresto planą, pagal kurį buvo prašoma Kultūros namus išnuomoti užsieniečiams, no-
rėjusiems ten įkurti kazino, tačiau vėliau Taryba priėmė sprendimą leisti statyti kazino 
nugriovus Statybos tresto sporto salę. Salė buvo nugriauta, o naujas pastatas pradėtas 
statyti,  bet nebaigtas.33   

Irena Vasinauskaitė, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių skyriaus atsakingoji se-
kretorė, pasakojo: „Man pati žaviausia yra 1990–1995 metų Šiaulių miesto taryba. Ji pati 
brangiausia miestui, nes garsieji Zoknių oro uosto rekonstrukcijos ir aplinkosaugos pro-
jektai gimė pirmojo šaukimo Tarybos narių galvose. Net patys didžiausi skeptikai vagių ar 
korumpuotų personų etikečių, ko gero, neprilipdytų V. Ladietienei, B. M. Paplauskienei, 
E. Žakariui, E. Povilaitienei, A. Kliunkai, R. Struogai, A. Jakučioniui, V. Rimkui, J. Tru-
činskui, V. Greičiūnui, A. Vilbikui, E. Balčyčiui, P. Vaitkui, E. Civilkai, E. Leviškienei‚ J. 
Geniui‚ J. Šilenskiui‚ I. Kupsčiui, P. Ivoškui, A. Grakavinui, R. Tamulaičiui, A. Martinai-
čiui, A. Pniauskui, J. Masėnui, J. Zolubui. Daug pirmosios kadencijos Tarybos idealistų 
dabar sėkmingai ir padoriai dirba privačiose ar valstybės tarnybose.“34

Deputatų paklausimai. 1990 m. balandžio 
18 d. sudarytas rinkėjų priėmimo grafikas, pagal 
kurį buvo nuolatos susitinkama su rinkėjais, 
išklausomos jų pastabos, priimami skundai. A. 
Vilbiko pirmasis susitikimas su gyventojais buvo 
numatytas 1990 m. gegužės 25 d.35  

Kai gyventojai nesulaukdavo pagalbos iš val-
dininkų, kreipdavosi į Šiaulių miesto deputatus 
ir nelaukdami priėmimo dienų. Šiaulių miesto 
Agrastų ir Kalno gatvių gyventojai dėl valdinin-
kų abejingumo 1990 m. balandžio 23 d. kreipėsi 
į deputatą A. Vilbiką. Problema buvo išspręsta.36 
1990 m. spalio 15 d. A. Vilbikas Šiaulių mies-
to valdybos Butų skyriui pateikė paklausimą dėl 
tarnybinių butų ir 1991 m. sausio 7 d. sulaukė 
atsakymo.37

Tarybos posėdyje 1990 m. rugsėjo 27 d. lankėsi LR 
Vyriausybės vicepremjeras A. M. Brazauskas. Aut. 
R. Struoga

Paklausimas Šiaulių m. deputatui A. Vilbikui
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A. Vilbikas 1990 m. gruodžio 13 d. Šiaulių miesto valdybai pateikė paklausimą dėl 
nepilnamečių daromų nusikaltimų, teisės pažeidimų ir Nepilnamečių poskyrio vietos Sa-
vivaldybės struktūroje. Paklausime buvo informuojama, kad jau 8 metai Šiaulių mieste 
didelį skaičių nusikaltimų įvykdo nepilnamečiai: 1984 metais nepilnamečiai padarė 90 
nusikaltimų, 1985 metais – 89, 1986 metais – 88, 1987 metais – 106, 1988 metais – 92, 
1989 metais – 135, o per 1990 metų 11 mėnesių – 76. Nuo 1987 metų auga niekur nedir-
bančių nepilnamečių įvykdytų nusikaltimų skaičius. Nusikaltimo padarymo metu 1987 
metais nedirbo 7 nepilnamečiai, 1988 metais – 9, 1989 metais – 14, per 1990 metų 11 
mėnesių – 19. Buvo išreikštas susirūpinimas, kad su šiais nepilnamečiais niekas nedirba. 
Iš mokyklų jie išleidžiami sulaukę vos 14 metų. „Niekas nežino, kiek šiuo metu mieste 
yra niekur nedirbančių vaikų. Šiaulių miesto   taryba patvirtino Nepilnamečių poskyrį 
kaip miesto valdybos struktūrinį padalinį, tačiau šiuo metu jis yra kaip Švietimo skyriaus 
padalinys. Situacija mieste sudėtinga‚ o minėtas poskyris nesuformuotas ir savo funkcijų 
neatlieka“, – rašė A. Vilbikas.38    

Į minėtą paklausimą buvo gautas atsakymas, kuriame informuota, kad 1990 m. lie-
pos 26 d. pratęsus Nepilnamečių reikalų komisijos įgaliojimus Taryboje, ši komisija te-
bedirba. Komisija 1990 metais nagrinėjo 385 nepilnamečių teisėtvarkos pažeidėjų bylas. 
Nepilnamečių reikalų komisijos posėdyje iš bendrojo lavinimo, profesinių, specialiųjų 
mokyklų buvo išbraukti 177 moksleiviai: 103 iš vidurinių mokyklų, 72 – iš PTM, 2 – iš 
specialiųjų mokyklų. Buvo rašoma, kad, komisijos turimomis žiniomis, nedirba 73 nepil-
namečiai, iš jų 24, esantys VRS Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje. Darbo centras 
informavo komisiją, kad padėtis dėl nepilnamečių įdarbinimo yra sunki. Nepilnamečius 
į darbą įmonės, įstaigos priima nenoriai. Dalis nepilnamečių patys nenori dirbti. Versti 
juos dirbti komisija neturi juridinio pagrindo. Komisija kaupia žinias apie nedirbančius 
nepilnamečius, o jeigu šie pageidauja, komisija tarpininkauja įdarbinant. Mieste yra 145 
nedarnios šeimos, kuriose auga 342 vaikai. Nepilnamečių reikalų skyriaus įkūrimo prie 
Šiaulių miesto valdybos klausimas buvo aptartas valdybos 1990 m. gruodžio 22 d. po-
sėdyje. Valdybos 1990 m. gruodžio 27 d. posėdyje buvo aptarti etatų ir skyriaus finansa-
vimo klausimai, projektas priimtas ir pateiktas tvirtinti. Taip pat pateiktas projektas dėl 
Nepilnamečių reikalų komisijos įgaliojimų pratęsimo, nes Nepilnamečių reikalų komisija 
įgaliota bausti nepilnamečius teisėtvarkos pažeidėjus.39   

Tarybos 1990 m. gruodžio 28 d. posėdyje svarstytas Nepilnamečių reikalų komisi-
jos prie Šiaulių miesto valdybos įgaliojimo pratęsimo ir atsakymo į deputato A. Vilbiko 
paklausimą dėl Nepilnamečių reikalų skyriaus įkūrimo klausimas. Šis klausimas buvo pa-
teiktas 1990 m. gruodžio 27 d., todėl nesvarstytas nuolatinių komisijų ir nepateiktas po-
sėdžiui, bet įtrauktas į kito posėdžio sesijos darbotvarkę. Deputatas P. Vaitkus pastebėjo: 
„Nepilnamečių reikalų komisija, dirbanti visuomeniniais pagrindais, nieko gero neduos. 
Darbui su nepilnamečiais reikia rimto skyriaus. Kalbame apie tai pusę metų.“40  

Kitame Tarybos posėdyje sprendimo dėl Nepilnamečių reikalų skyriaus įkūrimo pro-

jektą komentavo G. Čepaitienė, Nepilnamečių reikalų komisijos pirmininkė. Deputatė 
R. Ulkštinienė pabrėžė, kad daug darbo su nepilnamečiais atlikdavo medikai ir, jei įkūrus 
skyrių, niekas nepasikeis, ji – prieš skyriaus įkūrimą. M. Dromantas išsakė tokias pačias 
pastabas, tik pedagogų vardu. V. Kazlauskienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus inspektorė 
paprieštaravo deputatei R. Ulkštinienei ir pažadėjo, kad skyrius prisiims didesnį darbo 
krūvį, tačiau visuomenininkų pagalba bus reikalinga ir įkūrus skyrių. A. Vilbikas, Šiaulių 
miesto VRS Savivaldybės policijos viršininkas, pabrėžė, kad reikia tokio skyriaus, ir jis ne-
turi būti švietimo sistemoje, neturi būti ir prie policijos. A. Vilbiko nuomone, reikia siek-
ti, kad vaikui būtų kuo mažesnė tikimybė patekti į prievartos sistemą. Jis siūlė nenutraukti 
Nepilnamečių reikalų komisijos įgaliojimų, nes ji sprendžia nepilnamečių bylas. Taip pat 
siūlė papildyti nuostatus. G. Čepaitienė siūlė nutraukti Nepilnamečių reikalų komisijos 
įgaliojimus įkūrus Nepilnamečių reikalų skyrių. Jos nuomone, vėliau bus galima pasitelkti 
visuomenininkus ir įkurti komisiją, kuri turės įgaliojimus nagrinėti nepilnamečių bylas. 
J. Tručinskas priminė, kad seniai pageidauta įkurti Nepilnamečių reikalų skyrių. Jis tęsė: 
„Valdyba rado galimybę skirti 24,5 tūkst. Rb šiam skyriui. Panevėžio mieste toks skyrius 
jau yra. Ten darbas su nepilnamečiais yra pagerėjęs. Kadangi nėra kvorumo, dėl jo bus bal-
suojama pakartotiniame posėdyje, o redakcinė komisija pakoreguos Tarybos sprendimo 
projektą, atsižvelgusi į deputatų  pasiūlymus.“41 

Tarybos 1991 vasario 1 d. posėdžio pirmininkas M. Končius informavo deputatus, 
kad praėjusiame posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl Nepilnamečių reikalų skyriaus 
įkūrimo, tačiau nebuvo deputatų kvorumo, todėl nebuvo galimybės balsuoti. Jis sakė, kad 
redakcinė komisija atsižvelgė į deputatų pasiūlymus ir pakoregavo sprendimo projektą. 
Už sprendimo projektą balsavo 35 deputatai. Sprendimas Nr. 121 buvo priimtas. To re-
zultatas – įkurtas Nepilnamečių reikalų skyrius prie Šiaulių miesto valdybos. Buvo patvir-
tintas 24,5 tūkst. Rb skyriaus metinis darbo užmokesčio fondas. Taip pat patvirtinti sky-
riaus laikinieji nuostatai, kuriuose nustatyta, kad Šiaulių miesto valdybos Nepilnamečių 
reikalų skyrius yra Šiaulių miesto valdybos struktūros savarankiškas padalinys, pavaldus 
ir atskaitingas Šiaulių miesto valdybai. Taip pat nustatyta, kad svarbiausias Nepilnamečių 
reikalų skyriaus uždavinys yra mieste organizuoti socialinę, moralinę, psichologinę, juri-
dinę pagalbą nepilnamečiams (kuriems jos reikia). Nurodyta, kad Nepilnamečių reikalų 
skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Šiaulių miesto valdyba ir 
tvirtina Taryba. Numatyta, kad Nepilnamečių reikalų skyrius teikia valstybinę (socialinę, 
teisinę, pedagoginę ir kt.) paramą nepilnamečiams, gyvenantiems šeimose, kuriose nėra 
tinkamos vaikų ir paauglių priežiūros, normalių materialinių ir buitinių, mokymosi ir 
auklėjimo sąlygų, imasi priemonių joms normalizuoti. Ypatingais atvejais tarpininkauja 
policijai atiduodant nepilnamečius ir likusius be tėvų globos vaikus į kūdikių, vaikų na-
mus bei mokyklas-internatus. Nuostatuose taip pat buvo nurodyta, kad skyrius keičiasi 
informacija su policija, medicinos įstaigomis.42   

Tarybos 1991 m. kovo 14 d. posėdyje svarstyta Nepilnamečių reikalų skyriaus vedėjo 



/ SAVIVALDA /

/ 257 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 256 /

kandidatūra. Meras K. Šavinis pristatė kandidatą į Nepilnamečių reikalų skyriaus vedėjo 
pareigas B. Poškų. P. Vaitkus informavo, kad Savivaldos ir teisės nuolatinė komisija pritarė 
B. Poškaus kandidatūrai. Deputatas A. Vilbikas pritarė kandidatūrai ir prisiminė, kad 
labai sunkiu momentu B. Poškų pakvietė dirbti į Sukarintą priešgaisrinės apsaugos tar-
nybą ir liko patenkintas jo darbu. Už kandidatą balsavo 44 deputatai, balsavusiųjų prieš 
nebuvo, vienas susilaikė. B. Poškus patvirtintas Nepilnamečių reikalų skyriaus vedėju.43  

Nukelti paminklai. Daugelį Šiaulių gyventojų piktino tarybinės okupacijos 
pastatyti bolševizmo simboliai. Todėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos prezidiumas 
buvo sukvietęs politinių partijų, kūrybinių sąjungų ir draugijų, organizacijų atstovus, savo 
miestu besirūpinančius šiauliečius pasitarti dėl tarybinio laikotarpio paminklų likimo. 
Išklausyta susirinkusiųjų nuomonė. Priimtas sprendimas į kitą vietą perkelti V. Lenino, 
K. Preikšo, B. Grigo ir F. Baltušio-Žemaičio paminklus.44  

Šiaulių miesto meras K. Šavinis 1990 m. rugpjūčio 8 d. priėmė potvarkį45 dėl pamin-
klų perkėlimo ir, remdamasis LR Vyriausybės 1990 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 256 „Dėl 
tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų ekspozicijos įkūrimo“, įpareigojo Komuna-
linio ūkio valdybą iki rugpjū-
čio 20 dienos perkelti V. Le-
nino paminklą, esantį Aušros 
alėjoje, K. Preikšo paminklą, 
esantį P. Višinskio gatvės 
skvere, generolo F. Žemaičio-
Baltušio paminklą, esantį J. 
Basanavičiaus gatvėje, ir B. 
Grigo paminklą, esantį Tra-
kų gatvėje. Paminklai laikinai 
perduoti saugoti Komunali-
nio ūkio valdybai. Atsižvel-
gus į miesto kūrybinių orga-

nizacijų rekomendacijas, buvo nuspręsta 
tarybinio kario skulptūros likimą Pergalės 
aikštėje spręsti rekonstruojant aikštę. Po-
tvarkis buvo pateiktas tvirtinti Tarybai. 

V. Lenino paminklas Šiauliuose nukel-
tas 1990 m. rugpjūčio 16 d.46   

1990 m. rugpjūčio 16 d., Molotovo–
Ribentropo pakto pasirašymo 51 metinių 
išvakarėse, LLL, Lietuvių tautininkų sąjun-
gos ir kitų politinių jėgų reikalavimu visi 
šie paminklai, išskyrus kario statulą, buvo 
demontuoti ir iškelti iš savo įprastinių vie-
tų, sutvarkyta aplinka. Tačiau paminklų 
demontavimui pritarė ne visi Tarybos de-
putatai ir Šiaulių gyventojai, jiems atrodė, 
kad paminklus griauti yra barbarizmas ir 
tai primena tarybinius laikus, kai buvo 
griaunami paminklai.47  

Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekū-
nas tuomet kalbėjo: „Mes turime sulaukti, 
kada pagaliau pradės funkcionuoti teisinis 
mechanizmas. O kol kas kuriame anarchi-
nę valstybę, kurioje galioja pusiniai įstaty-
mai. <...> Pavyzdžiui, kad <...> ir pamin-
klų griovimo mada. Noriu pasakyti viena 
– kai neliks paminklų, bus kėsinamasi į 
gyvus žmones.“48 Reikia pažymėti, kad Lie-
tuvoje ir Šiauliuose tarybiniai paminklai 
ne visada buvo griaunami civilizuotai, buvo 
naudojami ir sprogmenys. Taip atsitiko su 
paminklais tarybiniams kariams „išvaduo-
tojams“ (aut. kabutės): 1990 m. spalio 5 d. 
susprogdintas paminklas Kryžkalnyje, tą 
patį mėnesį Šiauliuose susprogdintas pa-
minklas prie Salduvės piliakalnio.49   

1990 m. rugsėjo 6 d. E. Černiauskas, 
informuodamas Tarybos prezidiumą, pa-
žymėjo, kad tarybinio režimo paminklai 
nukelti korektiškai ir tvarkingai.50  

Paminklas Vladimirui Leninui 
prie įėjimo į senąjį parką. Aut. 
V. Puronas

Paminklas komjaunuoliui 
pogrindininkui  Broniui Grigui 
prie buv. „Palydovo“ kino teatro. 
Aut. V. Puronas

Paminklas Kaziui Preikšui, stovėjęs dab. P. Višinskio ir 
Stoties gatvių sankryžos skverelyje. Aut. V. Puronas

Paminklas generolui F. Baltušiui-Žemaičiui, 
stovėjęs Birutės ir J. Basanavičiaus gatvių 
sankryžoje.  Aut. V. Puronas

V. Leninas jau išvažiuoja. Aut. R. Struoga

Pasiruošta demontuoti F. Baltušio-Žemaičio 
paminklą. Aut. R. Struoga

Monumentas Tarybinei armijai išvaduotojai 
Salduvėje. Aut. R. Lazdynas
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Meras Kazimieras Šavinis, prisimindamas tą laikotarpį, sakė: „1990 metais griuvo ta-
rybinių stabų skulptūros. Po rugpjūčio pučo ir kareivį iš dabartinės Prisikėlimo aikštės 
iškėlė. Dabar tos skulptūros yra Grūto parke.“51  

Tarybinio kario statulą ir postamentą 1946 metais miesto centre pastatė vokiečiai 
belaisviai. 1991 m. rugpjūčio 24 d. ši statula paliko Šiaulių centrinę aikštę, bet posta-
mentas liko stovėti. 1991 m. rugsėjo 15 d., ardydami postamentą, darbininkai rado 

tamsiai rudą butelį, užkimštą juo-
du kamščiu, su viduje esančiu po-
pieriumi, kuriame vokiškai buvo 
surašytos vokiškos statytojų pavar-
dės, vardai, pareigos ir padėti para-
šai. Ten pat buvo du dvidešimties 
ir penkiasdešimties reichsmarkių 
banknotai.52  

Ne visoje Lietuvoje paminklų 
nukėlimas vyko be incidentų. Klai-
pėdoje 1990 m. rugsėjo 27 d. kariš-
kiai atvyko šarvuočiais saugoti V. 
Lenino paminklo ir jį saugojo.   

Augant visuomenės aktyvumui 
dėl tarybinių paminklų, taip pat ir 
skirtų tarybiniams kariams pagerb-
ti, nukėlimo, SSRS aukščiausioji 

valdžia neketino atsisakyti jėgos demonstravimo 
arba karinio spaudimo politikos, todėl kariš-
kiams buvo nurodyta saugoti tarybinius pamin-
klus. Šį įsakymą jie nuo lapkričio vykdė Vilniuje, 
Klaipėdoje ir kitose vietovėse53 (Šiauliuose dėl 
gerų santykių su vietos kariškiais šis nurodymas 
nebuvo vykdomas – aut. pastaba).  

Savivaldybės (municipalinės) policijos 
kūrimas Šiauliuose. Šiaulių mieste 1990 
m. rugsėjo 5 d. buvo surengtas respublikinis 
pasitarimas54, kuriame dalyvavo VRS viršininkai 
ir savivaldybių vadovai. Į pasitarimą atvyko 
vidaus reikalų ministras M. Misiukonis, jo 
pavaduotojas V. Zabarauskas, Profilaktikos 
valdybos viršininkas L. Vasiliauskas, LR 
Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir 

vidaus reikalų komisijos pirmininkas Z. Vaišvila. Buvo aptarti municipalinės policijos 
kūrimo klausimai. Priimtas respublikinio pavaldumo miestų savivaldybių, VRM 
atstovų pareiškimas LR Aukščiausiajai Tarybai ir Vyriausybei (žr. skyriuje „Savivaldybės 
policija“ – aut. pastaba).

1990 m. rugsėjo 20 d. įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių tarybos savival-
dybės posėdis, kuriame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatas A. Vilbikas kalbėjo 
apie municipalinę policiją. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininkas J. Tručinskas 
Tarybos sesijos pradžioje sakė: „Pagrindiniai klausimai bus prekybos reorganizavimas ir 
municipalinė policija. Municipalinė policija – paruoštas pirmasis projektas Lietuvoje. 
Viską reikia daryti kuo greičiau, nieko nelaukiant.“55  

 1990 m. rugsėjo 22–23 d. Vilniuje vyko savivaldybių Sąjūdžio deputatų suvažia-
vimas. Į jį atvyko Šiaulių miesto delegacija, vadovaujama Tarybos pirmininko J. Tru-
činsko. A. Vilbikas suvažiavime skaitė pranešimą apie municipalinę policiją. Suva-
žiavime buvo priimta rezoliucija Nr. 6 „Dėl municipalinės policijos ir VRM veiklos“, 
kurioje pabrėžta, kad, savivaldybei tampant pilnateise savo teritorijos šeimininke, 
būtina suteikti savivaldybėms realius svertus kovai su viešosios tvarkos, komunalinio 
ūkio, prekybos ir aplinkos normų pažeidėjais (žr. skyriuje „Savivaldybės policija“ – 
aut. pastaba).56  

Tarybos 1990 m. rugsėjo 27 d. posėdyje57 buvo svarstytas klausimas dėl miesto muni-
cipalinės policijos. Apie būtinumą steigti tokią policiją kalbėjo Šiaulių m. VRS viršinin-
kas R. Vaitekūnas. Jis atsakė į daugelį deputatų klausimų. Buvo nutarta šį klausimą dar 
kartą svarstyti kitame posėdyje.  

Tarybos 1990 m. spalio 4 d. posėdyje deputatai toliau svarstė Šiaulių m. VRS struktū-
rinės reorganizacijos, tai yra municipalinės policijos įkūrimo, klausimą. Projektą pristatė 
VRS viršininko pavaduotojas, deputatas A. Vilbikas. Po debatų Taryba priėmė sprendi-
mą Nr. 66 „Dėl Savivaldybės policijos įkūrimo“. Taryba nusprendė nuo 1990 m. spalio 15 
d. įkurti Savivaldybės policiją ir 4 Savivaldybės policijos nuovadas (žr. skyriuje „Savival-
dybės policija“ – aut. pastaba).58  

Tarybos 1990 m. spalio 18 d. posėdyje buvo patvirtintas pirmasis Lietuvoje Savivaldy-
bės policijos viršininkas – Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas, deputatas A. Vilbikas.59  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. gruodžio 11 d. priėmė Lietuvos Respublikos po-
licijos įstatymą60, todėl 1991 m. sausio 31 d. šiek tiek buvo pakoreguotas 1990 m. spalio 
4 d. priimtas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas (žr. skyriuje „Savivaldybės 
policija“ – aut. pastaba).61   

Aprūpinimas prekėmis ir talonais. Nuo 1990 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo 
įvestos kai kurių maisto produktų pardavimo normos ir jie parduodami tik pagal talonus.
Metų pabaigoje Lietuvoje jau buvo pradėti normuoti visi maisto produktai ir parduodami 
žmonėms tik pagal korteles. Mėsa Lietuvoje 1990 metų gegužę buvo parduodama tik 
Lietuvos pasus turintiems asmenims (arba piliečio pažymėjimą, arba apsisprendimo 

Paminklas Tarybiniam kariui Šiauliuose. Aut. R. Lazdynas

Buvusio paminklo Tarybinei armijai 
skulptūra 1994 m. liepos 12 d. saugota 
sandėlyje. Aut. R. Lazdynas
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pažymėjimą – aut. pastaba). 1990 metų birželio mėnesį buvo panaikinta teisė Didžiojo 
tėvynės karo veteranus parduotuvėse aptarnauti be eilės.62   

Sunkėjo ekonominė padėtis, kuri skatino politinį nestabilumą. Lietuvoje ėmė trūkti 
svarbiausiųjų prekių, todėl nuo 1990 m. spalio 1 d. (kitų šaltinių duomenimis, nuo spalio 
2 d. – aut. pastaba) būtiniausi produktai Lietuvos gyventojams buvo pradėti pardavinėti 
tik pateikus specialų pažymėjimą, tai yra jų pardavimas buvo ribojamas. Smuko gyvenimo 
lygis.63 Trūkstant būtiniausių prekių, ėmė didėti vagysčių skaičius, augo nusikalstamumas.  

Jei 1990 metų viduryje maisto prekių parduotuvių prekystaliai buvo pilni įvairiausių 
rūšių fermentinių ir varškės sūrių, tai 1990 metų lapkritį jų nebeliko, o kai atveždavo, 
galima buvo nusipirkti tik nustatytą normą, tai yra pusę kilogramo sūrio, nes metų fondas 
buvo išnaudotas per devynis mėnesius.64 Savarankiškomis tapusios įmonės savo gaminius 
realizuodavo ten, kur joms naudingiau.    

Šiauliuose 1990 metų birželį buvo gautos 5 tonos maisto prekių iš užsienio, kurios 
buvo skirtos ir išdalytos daugiavaikių šeimų kūdikiams. Viena tona labdaros drabužių 
buvo išdalyta neturtingiems miesto gyventojams. Šiaulių miesto ligoninė gavo dovanų 
iš Tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos Vokiečių skyriaus du „Cobe“ firmos 
dirbtinio inksto aparatus.65         

Diskriminacinis viengungių, vienišų ir mažašeimių atžvilgiu SSRS piliečių mokesčio 
įstatymas LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 27 d. nutarimu Lietuvoje buvo 
panaikintas.  Iki to laiko nevedę, taip pat vieniši ar susituokę, bet nesusilaukę vaikų asme-
nys turėjo mokėti papildomus mokesčius į SSRS biudžetą.66   

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 5 d. posėdyje buvo siūloma vietoje 
piliečio pažymėjimo išleisti pirkėjo vizitines korteles.67 

Šiaulių miesto meras 1991 m. sausio 30 d. 
pasirašė potvarkį, pagal kurį miesto vidurinių 
mokyklų abiturientai  turėjo būti aprūpinti 
trūkstamomis pramoninėmis prekėmis: išei-
gine avalyne, kostiumų ar suknelių audiniu, 
marškiniais. Šiaulių mieste buvo 807 vidurinių 
mokyklų abiturientai, iš jų 534 mergaitės ir 
273 berniukai. Kiekvienam abiturientui buvo 
skirta po vieną porą išeiginės avalynės, po ke-
turis metrus audinio ir vienerius marškinius.68

1991 m. gegužės 31 d. ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius pasirašė po-
tvarkį Nr. 354p dėl visai Lietuvos Respublikai vienodų bendrųjų prekių talonų, pagal 
kuriuos buvo prekiaujama didesnės paklausos prekėmis, išspausdinimo iki 1991 m. lie-
pos 1 d. Iki 1991 m. birželio 20 d. buvo parengta prekių talonų išdavimo, apskaitos ir 
surinkimo tvarka, taip pat sąrašai, kuriuose buvo nurodytas prekių kiekis, ir nustatyta 
tokios prekybos tvarka.69

Šiaulių mieste talonai 
buvo spausdinami panau-
dojant automatizuoto 
duomenų banko (ADB) 

,,Gyventojai“ duomenis. Buvo inventorizuotos gyvento-
jų vizitinės kortelės ir į jas įrašomas  gyventojo tapatybės 
kodas, kuris naudojamas ADB ,,Gyventojai“. Tapatybės 
kodas buvo reikalingas operatyviam informacijos apdoro-
jimui. Įrašant kodą, buvo tikrinami gyventojo paso duo-
menys, esantys Šiaulių m. PK Pasų poskyryje.

Pirkėjo vizitinė kortelė

Prekių talonai
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Kiekvieno mėnesio pabaigoje buvo spausdinami talonai šeimai naujam mėnesiui. 
Talone buvo nurodomi tokie duomenys: pavardė, vardas, tėvo vardas; tapatybės kodas; 
prekės pavadinimas; kiekis; mėnuo. Talono pavyzdys: „Cukrus 1 kg * 014560321; Pe-
trauskienė Roma, Tomo; * Balandis.“

Talonai buvo išduodami miesto gyventojams. Pagal talonus buvo prekiaujama pateikus 
vizitinę kortelę. Pardavėja patikrindavo, ar talono rekvizitai sutampa su vizitinės kortelės 
rekvizitais, ir parduodavo prekę. Talonai iš parduotuvės kiekvieną dieną buvo grąžinami 
Skaičiavimo centrui, kuriame tikrindavo, ar nėra padirbtų kortelių. Jei tokių kortelių būtų 
rasta, kompiuteriu galima buvo nustatyti konkretų asmenį, padirbusį kortelę.  

Naujos sistemos privalumas buvo tas, kad,  skirtingai nuo iki tol naudojamų prekių 
sąrašų ir talonų, buvo panaikinti parduotuvių specialieji skyriai. Pirkėjas galėjo pasirink-
ti bet kurią parduotuvę, galima buvo išduoti kelis talonus vienai prekių rūšiai susmul-
kinant kiekį, talone buvo tiksliai nurodoma, ką pirkėjas gali pirkti. Talonų cirkuliacija 
buvo griežtai kontroliuojama. Galima buvo sužinoti, kas padirbinėja talonus, pagerėjo 
pensininkų ir invalidų aprūpinimas prekėmis,  sumažėjo eilės parduotuvėse, operatyviai 
galima buvo įvesti talonus naujoms prekių rūšims.70  

1991 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvoje pradėta prekyba didesnės paklausos prekėmis pagal 
bendruosius talonus.71  

Iki 1991 m. spalio 25 d.  Šiaulių miesto valdyboje nuo 14 iki 17 val. buvo išduodami 
bendrieji talonai individualiųjų įmonių savininkams ir miesto gyventojams už 1991 
metų birželį parduotą pieną ir mėsą. Už birželio mėnesį bendrieji talonai lapkričio mė-
nesį išduodami nebuvo.72  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos prezidiumas aptarė pakeistą benzino pardavimo 
tvarką Lietuvoje.73  Nuspręsta nuo 1991 m. lapkričio 26 d. iki gruodžio 25 d. leisti Šiaulių 
miesto ir Šiaulių rajono gyventojams miesto ir rajono degalinėse įsipilti į automobilių bakus 
iki 20 litrų benzino, į motociklų ir motorolerių bakus – iki 10 litrų ir techniniame pase pa-
žymėti įpylimo datą ir laiką. Benzinas buvo pardavinėjamas nuo 6 iki 22 val. savaitės porinė-
mis dienomis. Per Šiaulių miestą važiuojantis transportas buvo aptarnaujamas tik degalinėje 
Nr. 158, esančioje Gegužių gatvėje. Benzinas buvo parduodamas rinkos kainomis: A-92 
kainavo 4 Rb, A-76 – 3,5 Rb. Degalinėje Nr. 25, esančioje Tilžės g. 223, buvo aptarnaujami 
invalidai ir asmenys, kuriems benzinas parduotas pagal tam tikras pažymas, tai yra laidotu-
vėms, vestuvėms ir pan. Individualių transporto priemonių vairuotojams, perkantiems  ben-
ziną, tekdavo pridėti ir bendrųjų talonų. Valdiškas transportas buvo aptarnaujamas tik pagal 
talonus, antspauduotus Kuro tiekimo bazės apvaliuoju antspaudu. 

Ir po 1991 metų blokados buvo skirstomos pramonės bei kitos prekės: skalbimo maši-
nos, baldai‚ importiniai kilimai, televizoriai‚ šaldytuvai, auksiniai papuošalai.74  

LR Vyriausybė 1993 m. sausio 7 d. nutarė 1993 metų pirmąjį ketvirtį kai kuriuos 
maisto produktus – miltus, kruopas, cukrų, druską, o prireikus ir kitus – parduoti pagal 
vienodus visai Lietuvai maisto produktų talonus.75  

Buvęs meras K. Šavinis prisimena76, kad jį labai vargindavo automobilių ir butų skirs-
tymas įmonėms, nes visada atsirasdavo tokių, kurie manė, kad paskirstyta yra neteisingai, 
nors pačios miesto įmonės nuspręsdavo, kam skirti automobilius, o butai buvo skirstomi 
pagal eiles. 

Nakvynės namai ir bendrabučio J. Basanavičiaus g. 55B patalpos. Jau 1990 
metų vasarą E. Leviškienė ir kiti deputatai kalbėjo apie nakvynės namų reikalingumą. 
Deputatė E. Leviškienė sakė: „Labai reikalingi nakvynės namai. Juk nėra kur pernakvoti 
iš įkalinimo ir panašių vietų grįžusiems ir į buvusius butus nebepriimamiems asmenims, iš 
kur nors pabėgusiems suaugusiems bei vaikams, visokiems bedaliams. Čia būtų reikalingas 
gydytojas, psichologas ir kitokie pagelbėti nusiteikę darbuotojai.“77  

Tarybos 1991 m. sausio 31 d. posėdyje78 sprendimo dėl bendrabučio J. Basanavičiaus 
g. 55B patalpų projektą pakomentavo Tarybos pirmininkas J. Tručinskas. Deputatė B. 
Paplauskienė norėjo žinoti, kur, kokiame aukšte bus įkurta policija, nakvynės namai ir 
kur gyvens jų gyventojai. J. Tručinskas atsakė, kad pirmiausia bus išspręstas gyventojų 
apgyvendinimo klausimas, paskui patalpos bus atiduotos policijai ir nakvynės namams. 
Valdyba pasiūlė I aukšte įkurti policijos nuovadą, II ir III aukštuose – nakvynės namus, 
IV aukšte – policijos bendrabutį. A. Šleinienė pasiūlė šį sprendimo projektą svarstyti, kai 
bus nustatytas nakvynės namų statusas. A. Žigunio nuomone, policijos nuovada ir nakvy-
nės namai yra nesuderinama. E. Civilka pasiūlė perduoti bendrabutį policijai. P. Vaitkus 
informavo, kad bendrabutis statytas moks-
leivių jėgomis, todėl dar nenuspręsta, kam 
jis priklauso, be to, bendrabutis griūvantis 
ir jį reikia kuo greičiau perduoti miesto 
valdybai skubiai remontuoti. A. Vilbikas 
pasiūlė sprendime numatyti gyventojų iš-
kėlimo terminą. J. Tručinskas informavo, 
kad nėra kvorumo, todėl bus balsuojama 
kitame posėdyje, o redakcinė komisija, at-
sižvelgusi į deputatų siūlymus, pakoreguos 
Tarybos sprendimo projektą.  

Tarybos 1991 m. vasario 1 d. posėdžio pirmininkas M. Končius informavo deputatus, 
kad praėjusiame posėdyje klausimas dėl bendrabučio J. Basanavičiaus g. 55B patalpų jau 
svarstytas, tačiau nebuvo deputatų kvorumo, todėl balsuoti negalėta. Redakcinė komisija 
atsižvelgė į deputatų  pasiūlymus ir pakoregavo sprendimo projektą. Už sprendimo pro-
jektą balsavo 35 deputatai. Sprendimas Nr. 120 buvo priimtas. Pagal Kultūros ir švietimo 
ministerijos 1991 m. sausio 7 d. raštą „Dėl bendrabučio pardavimo“ bendrabutis J. Basa-
navičiaus g. 55B buvo perimtas Tarybos žinion. Pavesta Šiaulių miesto valdybai iki 1991 
m. vasario 10 d. perimti bendrabutį J. Basanavičiaus g. 55B į Savivaldybės balansą ir tuo 
tikslu sudaryti komisiją, šiose patalpose įkurdinti Savivaldybės policijos 1-ąją nuovadą, iki 

Pastatas J. Basanavičiaus g. 55B
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1991 m. balandžio 1 d. nustatyti miesto nakvynės namų statusą ir iki 1991 m. kovo 1 d. 
pateikti svarstyti Tarybos pasėdyje. Iškeldinti gyventojus iš šių patalpų pusrūsio numatyta 
iki 1991 m. vasario 20 d.79    

1991 m. kovo 14 d. informaciją apie Tarybos 1991 m. vasario 1 d. sprendimo „Dėl 
bendrabučio J. Basanavičiaus g. 55B patalpų“ vykdymą paskelbė meras K. Šavinis: „Vyk-
dant sprendimą, bendrabutis perimtas į miesto Savivaldybės balansą. Remonto darbai 
sparčiai vyksta. Nuovadą įkurdinti galės tik gegužės mėnesį. Iškeldinti gyventojai iš šių 
patalpų pusrūsio. Kiti gyventojų iškėlimai susieti su nakvynės namų įkūrimu. Dėl na-
kvynės namų. Kas jais naudosis? Grįžusieji iš įkalinimo įstaigų, kol įsidarbina, asmenys, 
dėl šeimyninių konfliktų negalintys nakvoti namuose, nes „Šiaulių“ viešbutyje neturi 
teisės nakvoti. Tie, kurie neturi, kur nakvoti (ir pabėgę nepilnamečiai – aut. pastaba). 
Patalpų remontą, priežiūrą turi atlikti butų ūkis. Išsiaiškinti aplinkybę, kodėl asmuo 
pateko į nakvynės namus, mąstyti, kaip įdarbinti (priverstinio įdarbinimo negali būti – 
aut. pastaba). Nakvynės namus reikėtų atskirti nuo bendrabučio gyventojų, todėl reikia 
nakvynės namams skirti vieną laiptinę. Reikėtų 26 kambarių, kad būtų galima iškeldin-
ti gyventojus. Nakvynės namams reikalingas aptarnaujantis personalas, dirbantis visą 
parą. Nakvynės namai kainuotų apie 100 tūkst. Rb per metus.80 

Deputatas N. Černiauskas pasiteiravo, ar būsime pirmieji Respublikoje įsteigę 
nakvynės namus K. Šavinis atsakė, kad pirmieji. A. Vilbikas pasiūlė skirti ir policijos 
darbuotojams kambarius bendrabutyje. K. Šavinio nuomone, skirti galima kitoje laip-
tinėje, nes niekas nenorės su nakvynės namų kontingentu šalia gyventi. A. Vilbikas 
informavo, kad gegužės 1 dieną statybininkai žada baigti remontą. J. Tručinskas siūlė  
pratęsti vykdymo terminus, nes ne visi sprendimo punktai vykdomi. K. Šavinis pasiūlė 
nustatyti, kad iki birželio 1 dienos turi būti baigtos remontuoti nuovados patalpos. Už 
pasiūlymą balsavo 31 deputatas, 3 susilaikė.  

Ginčas kilo dėl nakvynės namų. J. Tručinskas klausė, ar atsisakoma nakvynės namų 
steigimo idėjos. A. Vilbiko nuomone, nakvynės namai yra reikalingi, nes grįžę iš įkali-
nimo vietos asmenys neturi, kur prisiglausti. Be to, sumažėtų ir buitinių sužalojimų. Z. 
Sabalys taip pat manė, kad nakvynės namai reikalingi. Jis sakė, kad nereikia klausimo 
sprendimo vilkinti, po vieną kitą asmenį galima apgyvendinti. K. Šavinis pageidavo, kad 
šio klausimo sprendimo nevaržytų terminas, nes nėra konkrečių pasiūlymų. Jis sakė, kad 
labai trukdo finansinė būklė. A. Žigunio nuomone, terminą reikia numatyti nakvynės 
namų teoriniam statusui nustatyti ir numatyti priemones dėl terminų nevykdymo. J. Tru-
činskas pasiūlė įpareigoti iki birželio 1 dienos parengti nakvynės namų statuso projektą ir 
po to jį svarstyti. Už pasiūlymą balsavo 32 deputatai, 2 buvo prieš. Sprendimo 2.2 punk-
te numatytas terminas iki 1994 m. balandžio 1 d. tose patalpose įkurdinti Savivaldybės 
policijos 1-ąją nuovadą ir 2.3 punkte numatytas terminas iki 1991 m. kovo 1 d. nustatyti 
miesto nakvynės namų statusą bei teikti tvirtinti Tarybai buvo pratęsti ir vykdymo termi-
nas numatytas iki 1991 m. birželio 1 d.81   

Šiaulių miesto valdybos 1992 m. rug-
pjūčio 17 d. potvarkiu82 buvo įkurti Nakvy-
nės namai asmenims, grįžusiems iš įkalinimo 
įstaigų, benamiams ir kitiems, kurie neturi 
gyvenamosios vietos. Taip Šiaulių mieste 
pradėtas formuoti socialinės rūpybos įs-
taigų tinklas. 1992 metų rugsėjo pradžioje 
Šiaulių mieste atidaryti Nakvynės namai ir 
juose laikotarpiui iki 6 mėnesių apgyven-
dinti nuolatinės gyvenamosios vietos ne-
turintys asmenys.83 Nakvynės namuose galėjo gyventi 100 asmenų, o juos aptarnavo 15 
darbuotojų. Norint apsigyventi Nakvynės namuose, reikėjo Šiaulių miesto savivaldybės 
ar miesto Policijos komisariato leidimo.  

Savivaldybės policijos Prevencijos skyriaus inspektorė Vida Kondratavičienė, aplan-
kiusi visus šalies nakvynės namus, „Sargybos“ korespondentui 1994 metų gegužę sakė, 
kad iš numatytų įkurti 11 nakvynės namų veikia tik 6, tai yra Kaune, Šiauliuose, Klai-
pėdoje, Panevėžyje, Kėdainių ir Mažeikių rajonuose. Nepaisydamos LR Vyriausybės  
nutarimo, nakvynės namų dar nebuvo įsteigę Alytaus, Marijampolės miestų, Utenos ir 
Telšių rajonų savivaldybės, nes tam neturėjo lėšų. Vilniuje patalpos nakvynės namams 
buvo skirtos Šiaurės miestelyje, tačiau jos remontuojamos.84  

Lietuvoje veikiančiuose nakvynės namuose buvo 280 lovų (vien tik Šiauliuose 100 
lovų – aut. pastaba). 1993 metais juose pabuvojo 468 asmenys. Iš jų 209 buvo grįžę 
iš įkalinimo vietų. 1994 metais per penkis mėnesius nakvynės namuose gyveno 185 
žmonės, 69 – buvę kaliniai.85 Į juos  buvo siunčiami neturintys kur gyventi našlaičiai, 
baigusieji mokymo įstaigas, kai kurie kiti socialiai remtini asmenys, taip pat žmonės be 
nuolatinės gyvenamosios vietos. Kai kurias iš išvardytų kategorijų siuntė miestų, rajo-
nų socialinės globos ir rūpybos skyriai. Nemažai nakvynės namų gyventojų nedirbo, 
todėl dažniausiai imdavo vogti, plėšikauti. Vyriausybės lygiu reikėjo spręsti įdarbinimo 
klausimus, kad įmonės teisės aktų būtų įpareigotos skirti darbo vietų kvotas teistiems 
ar prieš laiką paleistiems iš įkalinimo vietų asmenims, o darbdaviams būtų taikomos 
mokesčių lengvatos.   

Šiaulių miesto nakvynės namų direktoriaus A. Nekrošiaus žodžiais, 1994 metų birželį 
Nakvynės namuose gyveno apie 26 žmonės, atsiųsti Socialinės rūpybos skyriaus, o pirma-
jame aukšte pastogė buvo suteikia penkioms padegėlių šeimoms su mažamečiais vaikais iš 
Sodo gatvės. Per 1993 metus ir 1994 metų pirmąją pusę Nakvynės namuose pabuvojo per 
120 žmonių. Kas gyveno mėnesį, o kas ir daugiau. Pagal nuostatus Nakvynės namuose 
gyventi buvo galima pusę metų. Pirmąjį mėnesį gyventojai nemokėjo nieko, o paskui mo-
kėjo po 8 Lt už mėnesį. Jeigu Socialinės rūpybos skyrius pratęsdavo terminą, turėjo mo-
kėti po 50 ct už parą. Nakvynės namų gyventojams buvo duodama patalynė, lova. Kam-

Šiaulių nakvynės namai
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bariuose gyveno po keturis. Pasak A. Nekrošiaus, kartais ir pasipykdavo, susimušdavo. Jis 
patvirtino, kad dalis gyventojų – neseniai grįžę iš įkalinimo įstaigų, mėgstantys išgerti 
asmenys. Didžioji dalis neturėjo pinigų, nedirbo. Anksčiau Nakvynės namuose policijos 
postas buvo visą parą. 1994 metais policininkas budėjo tik naktį. Buvo patvirtintos Na-
kvynės namų vidaus taisyklės.86 Tačiau ne visada gyventojai jų laikėsi, nors ir bijojo, kad 
neišmestų, nes daugeliui jų – tai vienintelė prieglauda.  

Narkologijos skyrius. Tarybos 1991 m. vasario 28 d. posėdyje į deputato A. Vilbiko 
paklausimą dėl Narkologijos skyriaus išlaikymo atsakė R. Janušas. Jis informavo, kad 
Narkologijos skyrius yra UAB „Talša“ patalpose ir kad jis kalbėjo su šios įmonės vadovu 
H. Elenbergu, kuris sutiko be nuomos mokesčio išlaikyti Narkologijos skyrių 1991 metų 
pirmąjį pusmetį.87  

Deputatas A. Vilbikas informavo, kad Sveikatos ir aplinkos apsaugos nuolatinė 
komisija svarstė šį klausimą posėdyje ir nusprendė, jog Narkologijos skyrius mieste 
yra reikalingas, todėl dėl jo išlaikymo parengė Tarybos sprendimo projektą, kuriame 
valdyba, svarstydama miesto biudžeto projektą, įpareigojama spręsti Narkologijos sky-
riaus finansavimo klausimą. Deputatas supažindino su Tarybos sprendimo projektu. 
Deputatas A. Briedis kalbėjo, kad Narkologijos skyriaus pacientai dirba ir 40 proc. jų 
atlyginimo skirta skyriui išlaikyti, todėl pasiūlė valdybai spręsti klausimą dėl patalpų 
perdavimo Psichoneurologijos dispanseriui. Taryba nusprendė pavesti valdybai   išlai-
kyti patalpas Narkologijos skyriuje ir spręsti jo finansavimo klausimą.88  

Policijos vadovų patvirtinimas pareigoms. Tarybos 1991 m. balandžio 18 d. 
posėdyje buvo svarstomas policijos vadovų patvirtinimas pareigoms. Meras K. Šavinis 
pasiūlė į Šiaulių m. PK vyresniojo komisaro pareigas R. Vaitekūną, o į Šiaulių m. PK 
Savivaldybės policijos komisaro pareigas – A. Vilbiką. Abiem kandidatūroms buvo 
pritarta.89  

SSRS televizijos dezinformacija. 1991 m. sausio 27 d. SSRS televizijos žinių 
programa „Vremia“ gyrė Šiaulių miesto savivaldybę už tai, kad ji sukvietė į pasitarimą visas 
partijas ir ieškojo su jomis dialogo. Tačiau iš tikrųjų 1991 m. sausio 24 d. Savivaldybės 
vadovai buvo susitikę su miesto organizacijų, įstaigų ir įmonių bei partijų atstovais, 
kurie palaikė Lietuvos nepriklausomybę. Į pasitarimą LKP SSKP platformininkų, kurie 
prašė pagalbos SSRS kariškių, Savivaldybės vadovai nebuvo pakvietę.90   

Grąžintos tradiciškai Lietuvoje švenčiamos datos ir sukaktys. 1990 m. 
gegužės 6 d. nuo SSRS okupacijos pradžios pirmą kartą Lietuvoje iškilmingai 
paminėta Motinos diena. Liepos 15 dieną Lietuva plačiai minėjo 560 metų nuo 
Vytauto Didžiojo mirties ir Žalgirio mūšio 580 metų sukaktį. 1991 m. liepos 6 d. 
Lietuvoje minint Mindaugo karūnavimą 1253 metais, pirmą kartą buvo švenčiama 
Valstybės diena.91   

5. Už savivaldybės ribų
Europos kelias ir  liepsnojantis Baltijos kelias. 1990 m. liepos 31 d. Lietuvos 

persitvarkymo sąjūdis  pakvietė Lietuvos gyventojus rugpjūčio 22–30 dienomis ir rugpjūčio 
23 dieną dalyvauti renginyje „Europos savaitė Lietuvoje“ ir įveikti sieną, skiriančią Lietuvą 
nuo Europos. Masinis Lietuvos–Lenkijos sienos perėjimas Lazdijuose buvo organizuojamas 
rugpjūčio 23 dienomis, tačiau Maskva su tuo nesutiko ir Lietuvos–Lenkijos sieną sustiprino 
papildomais kariniais daliniais, todėl masinis sienos perėjimas buvo atšauktas. Prie sienos 
Lenkijoje ir Lietuvoje įvyko  atskiri mitingai.92    

Minėdami Molotovo-Ribentropo pak-
to 51-ąsias metines, 1990 m. rugpjūčio 
22–23 d. šiauliečiai dalyvavo Europos ke-
lio akcijoje prie Lietuvos–Lenkijos sienos, 
netoli Lazdijų. 

Lietuvos stovykla Lazdijuose pradėjo 
veikti 1990 m. rugpjūčio 22 d. 14 val. Ren-
giniai prasidėjo 1990 m. rug pjūčio 23 d. 12 
val. Europos atstovų iš Lenkijos stovyklos 
perėjimu į Lietuvos pusę. Šiauliečiai pabu-
vojo Europos stovykloje, įkurtoje Lenkijoje 
ties Daržininkais (Ogorodniki), už 4 kilo-
metrų nuo sienos. 

Prie Lietuvos sienos įkurtame simboli-
niame Lietuvos pasienio kontrolės punkte 
buvo galima įsigyti miesto vyriausiojo di-
zainerio V. Purono ir „Titnago“ spaustuvės 
direktoriaus B. Šimkaus parengtų Europos 
kelio dalyvių kortelių, paženklintų specia-
liu akcijos dalyvio antspaudu.93

15 val. buvo aukojamos šv. Mišios už 
Lietuvos laisvę, 18 val. vyko mitingas, 20 
val. buvo uždegti laužai. Skambant var-
pams, buvo pereita į Lenkijos pusę. 1990 
m. rugpjūčio 24-osios vakare surengtas 
didelis koncertas „Atgimstančios Lietuvos 
dainos“. Stovykla uždaryta 1990 m. rug-
pjūčio 24 d. 14 val. 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos de-
putatas A. Pniauskas prisimena, kad Euro-

Ir lenkai dalyvavo mitinguose prie Lenkijos-
Lietuvos sienos. Aut. V. Gulevičius

Ir lietus netrukdė. Aut. R. Struoga

Europos kelio dalyviai. Aut. R. Struoga
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pos stovykloje jie buvo susirinkę ant kalvos, grojo muzika, žmonės dainavo, šiek tiek toliau 
jau matėsi SSRS valstybės sienos spygliuotos vielos. 

Susirinkę žmonės norėjo žengti toliau. Labiausiai nekantravo jaunimas. Renginio or-
ganizatoriai juos atkalbinėjo nedaryti tokių drastiškų žingsnių ir nekonfrontuoti su SSRS 
pasieniečiais.94

Dėl benzino trūkumo visose Šiaulių miesto degalinėse norintieji dalyvauti akcijoje, 
įsigiję už 3 Rb akcijos dalyvio kortelę Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos patalpose Aušros al. 

49 arba Sąjūdžio spaudos kioske, įsikūru-
siame P. Višinskio bibliotekoje, galėjo nusi-
pirkti 60 litrų benzino ir prireikus papildyti 
benzino atsargas iš benzinvežio Lazdijuose. 
Kortelės buvo ženklinamos specialiu žy-
mekliu. Jos pradėtos pardavinėti 1990 m. 
rugpjūčio 20 d. 12 val., o baigtos 22 dieną 
18 val. Su šia kortele buvo galima nu sipirkti 
maisto ir gaivinamųjų gėrimų Šiauliuose ir 
automobilinėse parduotuvėse Lazdijuose. 

Tačiau ir šiame renginyje nebuvo ramu. 
Kai kurie iš tuometinių politinių veikėjų 
kurstė žmones neapgalvotiems veiksmams 
– pro SSRS KGB kariuomenės užkardas 
be leidimo kirsti SSRS ir Lenkijos valstybi-
nę sieną. Pasienio zona buvo saugoma gin-
kluotų SSRS kariškių. Įtampa augo.95 Tai 
buvo išbandymas ir tuometinei milicijai, ir 
jos specialiesiems padaliniams. Visų ben-
dromis pastangomis incidentų pavyko iš-
vengti. Renginyje tvarką užtikrino milicijos 
darbuotojai su žaliaraiščiais ir OMONAS, 
saugoję akcijos dalyvių ramybę, saugų eis-
mą ir viešąją tvarką. OMONO pareigūnai 
turėjo Lietuvos Respublikos valstybinius 
skiriamuosius ženklus, nes jie pirmieji iš visų 
milicijos tarnybų pradėjo juos nešioti.96  

Minint 1939 metų Molotovo–Riben-
tropo pakto datą, prie Lenkijos sienos ties 
Lazdijais susirinko nuo 50 iki 100 tūkst. 
lietuvių. Pabaltijo valstybėse buvo degami 
laužai ir skambėjo bažnyčių varpai.97    

Dalis šiauliečių, neišvykusių į Europos kelią, dalyvavo 1990 m. rugpjūčio 23 d. 15 val. 
Šiauliuose laikytose Mišiose už Lietuvos laisvę, 19 val. – mitinge prie Talkšos ežero, o 20 
val. – vakaronėje.98 

1991 m. rugpjūčio 23 d. šiauliečiai dalyvavo Liepsnojančio Baltijos kelio akcijoje –   
paskutinėje didelėje akcijoje kovojant už Lietuvos nepriklausomybę. Į Liepsnojantį Balti-
jos kelią pakvietė Sąjūdis, Latvijos ir Estijos liaudies frontai. Vilniuje vakare įvyko mitin-
gas, kuriame dalyvavo iš visos Lietuvos suvažiavę žmonės. Kas du kilometrai tarp Vilniaus 
ir Talino buvo sukurti laužai, suliepsnoję estafetės principu. Taip buvo paminėtas prieš 52 
metus pasirašytas Molotovo–Ribentropo paktas ir jo pasekmės.99   

Trėmimai. Dar LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. vasario 14 d. 
nutarė įstatymo „Dėl atsakomybės už nusikaltimus Lietuvos gyventojams“ projektą leisti 
svarstyti visuomenei. Šis įstatymo projektas numatė bausmes asmenims, stalinizmo laikais 
trėmusiems ir žudžiusiems Lietuvos gyventojus. LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. gegužės 
2 d. priėmė įstatymą „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, 
teisių atstatymo“, kuriame konstatuota, kad Lietuvos gyventojų pasipriešinimas agresijai 
ir okupaciniam režimui neprieštaravo nei nacionalinei, nei tarptautinei teisei. Lietuvoje 
birželio 14–15 dienomis vyko renginiai, skirti 1940 m. birželio 15 d. ir 1941 m. birželio 
14 d. trėmimams atminti. Geležinkelio stotys, iš kurių buvo tremiami Lietuvos gyventojai, 
bėgiai ir rampos buvo nuklotos gėlėmis. Iškeltos tautinės vėliavos buvo perrištos juodais 
kaspinais. Šiauliuose minint Gedulo ir vilties dieną, iš visos Lietuvos suvažiavę tremtinių 
giminės nešė kryžius į Kryžių kalną. 1991 metais LR Vyriausybė paskelbė birželio 14 
dieną poilsio diena. 1991 metais Lietuvoje buvo paminėtos 50-osios trėmimų į Sibirą 
metinės. 1990 metais parvežti į  Lietuvą tremtinių palaikai iš Chabarovsko krašto, 
iš Tomsko srities, iš Buriatijos, iš Irkutsko srities. 1990 metais iš Sibiro į Lietuvą buvo 
parvežti 900 tremtinių palaikai.100    

Sąjūdžio deputatų suvažiavimas. Vilniuje 1990 m. rugsėjo 22 d. įvyko savivaldybių 
Sąjūdžio deputatų suvažiavimas, kuriame apsvarstyti savivaldybių nuosavybės, biudžeto, 
teisių ir garantijų, savivaldybių ateities, ekonomikos reformos, prekybos organizavimo,  
pilietinės savivaldos vystymosi, Sąjūdžio veiklos savivaldybėse ir kiti klausimai.101       

Šiaulių televizija. Televiziją Šiauliuose įkurti ketinta iki sausio įvykių. Idėja gimė 
Televizijos instituto, veikusio Televizorių gamykloje, vadovams. Vienas iš televizijos 
kūrėjų buvo Laimutis Gudinavičius. Improvizuota Šiaulių televizijos studija buvo 
įrengta per sausio 13-osios įvykius Šiaulių dramos teatre ir, kai Vilniuje SSRS kariškiai 
užgrobė Lietuvos radiją ir televiziją, po dienos jau pradėjo transliuoti televizijos laidas 
visai Lietuvai. Transliacijų iš Šiaulių dramos teatro SSRS karškiai nesusekė. Šiaulių m. 
VRS darbuotojas L. Eidintas prisimena, kad jam teko keletą kartų naktimis budėti ir 
saugoti studiją nuo SSRS kariškių užėmimo. Su pareigūnais kartu budėjo ir 2–3 civiliniai 
darbuotojai.102 Šiaulių m. VRS darbuotojas K. Škiela prisimena103, kad sausio 13-osios 
naktį jį iškvietė į darbą, jis jautėsi labai nejaukiai, visi atvykę buvo paskirstyti pagal darbo 

Europos kelio dalyvio kortelė

SSRS–Lenkijos sienų palikimas

Europos kelio proga išleistas vokas  
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barus: vieni patruliuoti, kiti stebėti kariškių judėjimą, dar kiti saugoti valstybinės reikšmės 
objektus. K. Škielai teko saugoti Dramos teatrą, budėjo pamainomis. Dramos teatre buvo 
ruošiamasi televizijos transliacijai visai Lietuvai. 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 1991 m. sausio 15 d. sprendimu Nr. 110104 įgaliojo 
Televizijos mokslinio tyrimo instituto „Banga“ Šiaulių filialą, kaip Šiaulių televizijos studi-
jos leidėją, atstovauti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai skleidžiant teleinformaciją. 1991 
m. sausio 16 d. Šiauliuose pradėta nuolatinė nepriklausomos televizijos laidų transliacija.  

1991 m. sausio 22 d. šiauliečiai turėjo galimybę stebėti Lietuvos televizijos studijos „Ban-
ga“ programą. Techninę įrangą suteikė Televizinės technikos mokslinio tyrimo instituto Šiau-
lių filialas. „Šiaulių naujienų“ laidoje kalbėjo inžinierius J. Keldušis, meras K. Šavinis. Miesto 
vyriausiasis dailininkas V. Puronas pasakojo apie šiauliečių iniciatyvas.  Medicinos darbuotojai 
informavo, kad inkstų akmenų suskaldymas kainuoja 400 Rb, o tulžies pūslės akmenų – 500 
Rb.105 Vėliau Tarybos sprendimu buvo įkurta Šiaulių televizija. 

Tarybinių pinigų keitimas. SSRS 1991 m. sausio 22 d. nutarė išimti iš apyvartos 
50 ir 100 Rb vertės banknotus, todėl prasidėjo neišvengiami piktnaudžiavimai juos 
keičiant. Prekių apyvarta keičiamų banknotų sąskaita  Vilniuje išaugo du kartus, o 
Lietuvoje – dar daugiau.106

Šiaulių miesto savivaldybės  tarybos 
deputatams, be einamųjų  klausimų, rei-
kėjo spręsti ir SSRS primestus, bet Šiaulių 
miesto gyventojams aktualius klausimus. 
Vienas iš jų buvo pinigų keitimas. SSRS 
prezidentas paskelbė įsaką dėl 50 ir 100 
Rb vertės kupiūrų keitimo. Deputatai 
pareikalavo įtraukti į Tarybos posėdžio 
darbotvarkę klausimą dėl pinigų keitimo 
Šiaulių mieste. Deputatai buvo pasidavę 
gandų ir įtarumo atmosferai. V. Mazu-
ronis pasiūlė viską išsiaiškinti. Lietuvos 
banko Šiaulių skyriaus valdytoja K. Gera-
simenko informavo, kad prezidento įsako 
paskelbimo išvakarėse banke buvo tik 5,5 

mln. Rb likutis, iš jų 1,2 mln. Rb susidėvėjusių pinigų, todėl pakeista labai nedaug. 1991 
metų sausio 25-osios popietę į banką jau buvo sunešta per 60 mln. Rb, todėl jie buvo tik 
priimami, o ne keičiami. K. Gerasimenko informavo, kad per mėnesį įnašai iki 1000 Rb 
bus pakeisti, o pirmadienį ar antradienį bus pradėti mokėti avansai įmonėms, pirmiau-
sia pinigai bus grąžinti pensininkams. Po jos kalbėjo mero pavaduotojas H. Karpavičius, 
deputatas J. Vaitkus. Buvo nutarta iš deputatų L. Guzevičiaus, J. Vaitkaus ir J. Masėno 
sudaryti komisiją, kuri patikrintų visų finansinių veiksmų banke teisėtumą.107 

Lietuvos valstybinio banko Šiaulių skyriaus valdytoja K. Gerasimenko „Šiaulių kraš-
to“ korespondentui atsakė: „Dirbome iki išnaktų, tvarkėme ir tebetvarkome dokumentus. 
Atrodo, padaryta viskas, kad žmonės spėtų sunešti 50 ir 100 rublių banknotus įstaigoms, 
o tos – bankui. O čia dar tenka klausytis visokių šmeižtų... <...> nerimauti dėl to tikrai 
nereikia. Algos, premijos, pen sijos, avansai tikrai bus išmokėti: kol neatsiras papildomai 
pinigų, nebus pradėtas jų keitimas. Pagal Vyriausybės nutarimą pinigus pakeisti reikia per 
mėnesį.“108

Bankininkai patvirtino, kad tokių įplaukų dar niekada nėra buvę. Paskutinėmis die-
nomis sunešta 50 ir 100 Rb banknotais apie 70 mln. Rb. Iš jų daugiau kaip 40 mln. 
turėjo būti pakeisti kitais grynaisiais pinigais, kiti buvo pervesti į specialiąją sąskaitą. 
Vyriausybė pažadė jo 50 ir 100 Rb banknotus pakeisti kitais grynaisiais pinigais, jeigu 
suma neviršija 1000 Rb. Didesnės sumos, tai yra sumos iki 5000 Rb, turėjo būti perves-
tos į indėlius, o sumos, didesnės kaip 5000 Rb, į indėlius turėjo būti pervedamos miesto 
Savivaldybės sudarytos komisijos nutarimu. Šiaulių skyrius iš savo rezervų galėjo pa-
naudoti tik 4 milijonus Rb, o reikėjo 10 kartų daugiau. Iš Maskvos tuo metu negauta 
nė rublio.109

Plebiscitas. 1991 metų sausio pabaigoje Šiaulių miesto deputatai atmetė partijų 
bei judėjimų prieštaravimus ir susitarė koordinuoti savo veiksmus, kad būtų tinkamai 
pasirengta įvykdyti LR Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 24 d. nutarimą – 
suorganizuoti vasario 9 dieną gyventojų apklausą dėl Lietuvos statuso ir valstybės 
santvarkos. Į Lietuvos žmones buvo priimtas kreipimasis, kuriame šiauliečiai paraginti 
vasario 9 dieną ateiti į balsavimo apylinkes ir vieningai pasisakyti už nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką.110

Buvo keičiama į 1991 m. laidos 100 (du variantai), 200 ir 500 rublių nominalus
Išimti iš apyvartos 50 ir 100 rublių vertės banknotai 
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SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1991 m. vasario 6 d. pasirašė įsaką, kuriame nuro-
dė: „Pripažinti, kad vadovaujantis Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 
16 d. ir 1991 m. sausio 18 d. nutarimais rengiama apklausa ir mėginimai paskelbti ją ple-
biscitu dėl Lietuvos valstybės ateities yra juridiškai nepagrįsti.“111  

LR Aukščiausioji Taryba ir Ministrų Taryba 1991 m. vasario 7 d. paskelbė pareiškimą, 
kad Maskva stengiasi pakenkti organizuojamam Lietuvos gyventojų plebiscitui. Lietuvo-
je iš SSRS karinių sraigtasparnių buvo mėtomas kreipimasis, kurį pasirašė LSSR piliečių 
gynimo komitetas. Kreipimusi Lietuvos žmonės buvo agituojami nedalyvauti plebiscite 
arba balsuoti prieš Lietuvos atsiskyrimą nuo SSRS. Balsavimo dieną buvo pranešta, kad 
vyks SSRS kariuomenės manevrai Lietuvoje, tačiau jie neprasidėjo, nors didžiuosiuose 
miestuose buvo pastebimas padidėjęs SSRS kareivių judėjimas.112    

Tarybos Sveikatos ir aplinkos apsaugos nuolatinės komisijos deputatai – V. Tričys, B. 
Paplauskienė, R. Struoga, V. Martusevičius, R. Ulkštinienė, R. Tamulaitis ir A. Grakavi-
nas, kreipėsi į šiauliečius dienraštyje „Šiaulių naujienos“: 

„Mes neabejojame. O tu?   
Kaip Tu pasielgsi, gerbiamas šiaulieti?
Kaip Tu nugyvensi likusį gyvenimą?
Kokios mes trokštame žmogiškos dalios savo vaikams ir anūkams, sau?
Vasario devintąją Tu eisi į apklausą paliudyti, kad esi, kad nori gyventi.
O gyvenimo kaina neišmatuojama. Gyvybės vertė nenusakoma. Pralietas kraujas ne-

leidžia abejoti.
Kad būtume sveiki, kad gyventume. 
Mes visi už tai, kad „Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė respublika“.
O Tu?“113  
1991 m. vasario 9 d. Lietuvoje įvyko plebiscitas – visuotinė apklausa (referendumas), 

ar piliečiai pritaria rengiamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos teiginiui: „Lietuvos 
valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“.  Prie rinkimų urnų Šiauliuose atėjo 
net 88,8 proc. visų rinkėjų. Teigiamai apklausoje atsakė 93,7 proc. dalyvavusių šiauliečių,  
o Lietuvoje teigiamai į šį klausimą atsakė 90,5 proc. dalyvavusiųjų apklausoje, tai yra 2 
028 339 balso teisę turinčių Lietuvos gyventojų. Prieš nepriklausomybę balsavo 6,5 proc. 
atėjusiųjų, o 3 proc. biuletenių pripažinti negaliojančiais. Iš viso balsavo 84,43 proc. tu-
rinčių teisę balsuoti Lietuvos gyventojų.114

1991 m. vasario 11 d. LR Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į tai, kad daugiau 
kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų, turinčių aktyviąją rinkimų teisę, 1991 m. 
vasario 9 d. per visuotinę apklausą (plebiscitą) slaptu balsavimu pasisakė už tai, kad 
Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė respublika, pažymėdama, kad šiuo 
suvereninių galių ir valios pareiškimu Lietuvos tauta vėl patvirtino savo nekintamą 
nuostatą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės,  suprasdama plebiscito rezultatus kaip 
visuotinį pasiryžimą stiprinti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę bei kurti demokratinę 

respubliką ir vykdydama Lietuvos tautos valią, priėmė ir iškilmingai paskelbė kons-
titucinį įstatymą Nr. I-1051 „Dėl Lietuvos valstybės“.   Prieš šį konstitucinį įstatymą 
iš 117 deputatų balsavo tik vienas deputatas iš Sniečkaus miesto. Teiginys „Lietuvos 
valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ yra Lietuvos Respublikos konsti-
tucinė norma ir pamatinis valstybės principas. Ši suformuluota konstitucinė norma ir 
pamatinis valstybės principas gali būti pakeisti tik Lietuvos tautos visuotinės apklausos 
(plebiscito) būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos 
piliečių, turinčių aktyviąją rinkimų teisę.115

Referendumas dėl SSRS išsaugojimo. 1991 m. kovo 17 d. visoje buvusioje 
SSRS teritorijoje organizuotas referendumas dėl SSRS ateities. SSRS prezidentas M. 
Gorbačiovas jau vasario mėnesį pareiškė, kad jei SSRS referendume Lietuvoje dalyvautų 
ir mažiau kaip 10 proc. Lietuvos gyventojų, jie bus laikomi įvykusiais. LR Aukščiausioji 
Taryba paskelbė pareiškimą, kad po 1990 m. kovo 11 d. jokie SSRS įstatymai ar valdžios 
nutarimai Lietuvoje negalioja, todėl Lietuvos žmonių tai neįpareigoja dalyvauti 1991 
m. kovo 17 d. SSRS rengiamame referendume, tačiau laikydamasi demokratinių 
principų, šiame referendume leido balsuoti SSRS piliečiams. Vilniaus rajono taryba 
1991 m. kovo 6 d., Šalčininkų rajono taryba 1991 m. kovo 8 d. ir Sniečkaus gyvenvietės 
taryba priėmė sprendimus suteikti pagalbą SSRS 1991 m. kovo 17 d. referendumui 
organizuoti. LR  Aukščiausioji Taryba 1991 m. kovo 12 d. nutarimu šiuos sprendimus 
panaikino. Maskva LKP (SSKP platforma) organizacijai atsiuntė 2,5 mln. biuletenių. 
Balsavimo punktai buvo įrengti kariniuose daliniuose ir SSRS kariuomenės užimtuose 
pastatuose. Propagandiniai lapeliai, raginantys balsuoti už SSRS, buvo metami į 
pašto dėžutes. SSRS referendumas didžiojoje dalyje ir kitataučių gyvenamų teritorijų 
neįvyko, nes nesusirinko rinkimų komisijos. Į veikiančius rinkimų punktus užeidavo 
tik pavieniai žmonės, o Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose po kaimus važinėjo kareiviai  
su urnomis ir rinko balsus. LKP (SSKP platforma) atstovas J. Jermalavičius informavo 
žurnalistus, kad Lietuvoje referendume dalyvavo 666 222 balsuotojai ir 98 proc. iš jų 
pasisakė už pasilikimą SSRS, tačiau tie skaičiai kelia didelių abejonių, nes ir anksčiau, 
tarybiniais laikais, balsavimuose dalyvaudavo ne mažiau kaip 99,5 proc. visų rinkėjų. 
SSRS vykdomame referendume nedalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, 
Armėnijos, Gruzijos ir Moldovos respublikos.116  

  Dauguma Lietuvos gyventojų boikotavo šį referendumą. Aktyviau jame dalyvavo 
pietryčių Lietuvos gyventojai. Šiauliuose SSRS organizuotas referendumas dėl SSRS iš-
saugojimo žlugo, nes šiauliečiai referendume nedalyvavo, nors kai kurie ir rado savo pašto 
dėžutėje kvietimą balsuoti už SSRS išsaugojimą.117    

Referendumas dėl naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Lietuvos  
persitvarkymo Sąjūdžiui iki 1992 metų vidurio pavyko suformuoti visas būtinas nepriklausomai 
valstybei institucijas. Šiuolaikinė demokratinė valstybė negalėjo funkcionuoti be pagrindinio 
įstatymo – Konstitucijos. 1992 metų rudenį LR  Aukščiausioji Taryba pateikė svarstyti 
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referendumui Konstitucijos projektą, kuriame buvo nustatyta, kad valstybės valdžią vykdo 
Seimas, prezidentas, Vyriausybė ir teismas, kad tai šiuolaikinės demokratinės teisinės valstybės 
institucijos. 1992 m. spalio 25 d. Lietuvoje įvyko rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą 
(Seimas) ir visuotinis piliečių referendumas dėl naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

Referendume buvo priimta Lietuvos Res-
publikos Konstitucija. Ji įsigaliojo 1992 m. 
lapkričio 2 d., tai yra kitą dieną po oficialaus 
referendumo rezultatų paskelbimo. 1992 
m. lapkričio 6 d. LR Aukščiausiosios Tary-
bos Prezidiumo salėje iškilmingai pasirašyta 
ir paskelbta referendume priimta Lietuvos 
Respublikos Konstitucija. Seimo rinkimuose 
didele balsų dauguma nugalėjo Lietuvos de-
mokratinė darbo partija. 1992 m. lapkričio 

25 d. pirmajame Seimo posėdyje Seimo pirmininku buvo išrinktas A. Brazauskas ir, remiantis 
naująja Konstitucija, jis pradėjo laikinai eiti Lietuvos Respublikos prezidento pareigas. 1993 
m. vasario 14 d. visuotiniuose rinkimuose pirmuoju nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
prezidentu buvo išrinktas A. Brazauskas. Už jį balsavo 60 proc. Lietuvos rinkėjų.118  

1992 m. gegužės 23 d. įvyko referendumas dėl Lietuvos Respublikos prezidento ins-
titucijos atkūrimo. Už Prezidento institucijos atkūrimą Šiauliuose balsavo 69,87 proc., 
Lietuvoje 69,43 proc. balsavusių rinkėjų.

1992 m. birželio 14 d. įvyko referendumas dėl buvusios SSRS kariuomenės, refe-
rendumo laikotarpiu jau priklausančios Rusijos federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino 
išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir padarytos žalos Lietuvai atlyginimo. Re-
ferendume dalyvavo daugiau kaip 76 proc. visų rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respubli-
kos piliečių. Daugiau kaip 90 proc. dalyvavusių referendume piliečių balsavo „už“, o tai 
sudarė daugiau kaip 68,95 proc. visų balsavimo teisę turinčių piliečių balsų. Referendume 
dalyvavo daugiau kaip 75 proc. visų rinkimų teisę turinčių šiauliečių. Daugiau kaip 94 
proc. dalyvavusių referendume piliečių balsavo „už“, o tai sudarė daugiau kaip 71,48 proc. 

visų balsavimo teisę turinčių šiauliečių bal-
sų. „Prieš“ balsavo tik apie 4,45 proc.

1994 m. rugpjūčio 27 d. įvyko refe-
rendumas Lietuvos Respublikos įstatymui 
„Dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų 
indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos“ 
priimti. Referendume dalyvavo 36,89 proc. 
visų rinkimų teisę turinčių Lietuvos Res-
publikos piliečių, 83,63 proc. dalyvavusių 
referendume piliečių balsavo „už“.119 

Lietuviški pinigai. Viena iš nepriklausomos valstybės susikūrimo ir šalies 
ekonominio savarankiškumo įtvirtinimo pagrindų yra savo valiutos įvedimas įvykdant 
pinigų reformą, tai yra atsisakius iki to laiko cirkuliavusių piniginių vienetų. LR Vyriausybė 
1990 metų rugsėjo pradžioje sudarė komisiją piniginių ženklų projektams tvirtinti. 
Aukščiausioji taryba 1991 m. vasario 13 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių leidybos ir monetų kaldinimo“ ir įpareigojo Finansų ministeriją 
įsteigti valstybinę vertybinių popierių leidybos įmonę. Ji buvo įsteigta ir gegužės mėnesį į 
Lietuvą buvo atvežta pirmoji pinigų spausdinimo mašina. Litams popierių buvo numatyta 
gaminti Lietuvoje. Lietuvos Respublika buvo pateikusi Norvegijos karalystei prašymą 
atspausdinti lietuviškus pinigus, tačiau 1991 m. liepos 1 d. buvo gautas atsakymas, kad 
Norvegijos centrinis bankas šį Lietuvos prašymą atmetė.120 

1991 metų gegužės mėnesį Lietuvoje, Kauno spaustuvėje „Spindulys“, buvo atspaus-
dinti pirmieji pinigai – bendrieji talonai (gyventojų vadinti „vagnorkėmis“, „vagnorko-
mis“, „vagnorėliais“, „žvėriukais“ – aut. pastaba), kurie buvo įvesti LR Vyriausybės nu-
tarimu 1991 m. rugpjūčio 5 d., tai yra dar prieš pučą. Prasidėjo prekyba už bendruosius 
talonus. Laikinaisiais kuponais Lietuvos dirbantiesiems 20 proc. atlyginimo jau buvo 
mokama nuo 1991 m. liepos 22 d. ir jie buvo skirti deficitinėms prekėms įsigyti.121 Tai 
buvo nestandartiniai laikinieji pinigai, kurie greitai įgijo didesnį nei rublis kursą ir padėjo 
apsaugoti Lietuvą nuo didelės rublio infliacijos. Jie funkcionavo kartu su rubliu.   

Niekas negalėjo pasakyti, kiek laiko galios bendrieji talonai, kelis mėnesius šiauliečius 
pasiekdavo  prieštaringa informacija. Bendruosius talonus iki 1992 m. kovo 16 d. galima 
buvo pervesti į gyventojų investicines sąskaitas, o Šiaulių miesto valdybos Ūkinės ir ko-

1994 m. rugpjūčio 27 d. balsavimo pažymėjimas 

1992 m. spalio 25 d. balsavimo pažymėjimas

1991 m. buvo išleisti 0, 50, 1, 
3, 5, 10, 25, 50, 100 nominalų 
talonai
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mercinės veiklos skyrius informavo, kad mėsos ir tabako gaminius už bendruosius talonus 
galima bus pirkti iki 1992 m. kovo 31 d., tačiau nei valdyba, nei Lietuvos banko Šiaulių 
skyrius neturėjo jokios informacijos, ar už bendruosius talonus balandžio mėnesį dar bus 
parduodama mėsa ir tabako gami niai.122  

1992 m. rugsėjo 15 d. įvyko Šiaulių miesto lito komisijos posėdis, kuriame dalyvavo  
Šiaulių bankų valdytojai. Komisijos posėdyje buvo priimtas nutarimas, kad tarybiniai ru-
bliai į bendruosius talonus nebus keičiami. Rublius gyventojai turėjo dėti į indėlius savo 
sąskaitose, iš kurių iki spalio 1 dienos galėjo savo lėšas pasiimti rubliais, o po spalio 1 
dienos – tik bendraisiais talonais, tai yra laikinaisiais Lietuvos pinigais. Įstaigos, įmonės ir 
organizacijos iki rugsėjo 30 dienos kasų likučius galėjo įnešti į banką, kur jie buvo įskaityti 
ir perskaičiuoti į talonus. Gyventojus ap tarnaujančios organizacijos ir prekybos įmonės 
savo įplaukas į Lietuvos banko Šiaulių skyrių dar galėjo įnešti spalio 1 dienos nuo 8.30 iki 
12 val. Gyventojams pensijos ir atlyginimai rusėjo mėnesį dar buvo išmokėti tarybiniais 
rubliais, o spalio mėnesį išmokėti jau bendraisiais talonais. Kada bus įvesti litai, nebuvo 
skelbiama, nes tikslią lito įvedimo datą žinojo tik Lito komiteto nariai. Litą įvesti Lietuva 
buvo pasiruošusi jau 1991 metais.123 

Nuo 1992 m. spalio 1 d. LR Aukščiausiosios Tarybos sprendimu laikinieji pinigai – 
bendrieji talonai – buvo paskelbti vienintele teisėta mokėjimo priemone ir Lietuva atsisa-
kė tarybinių rublių bei oficialiai pasitraukė iš rublio zonos.124   

1993 m. birželio 25 d. į apyvartą buvo išleisti Lietuvos Respublikos nacionaliniai 
pinigai – litai. Bendrieji talonai dar galiojo ir iki 1993 m. liepos 20 d. buvo keičiami 
į litus santykiu 100 : 1. 1993 m. liepos 1 d. Seimas priėmė Pinigų įstatymą Nr. I-199, 

kuriame buvo konstatuota, kad Lietuvos Respublikos piniginis vienetas yra litas, kurį 
sudaro 100 centų,  kad grynieji pinigai yra litų banknotai ir monetos bei centų mone-
tos, kad Lietuvos bankas nustato banknotų bei monetų vertę ir jų dizainą. Įstatymas 
įsigaliojo 1993 m. rugpjūčio 1 d.125  10 litų banknote melsvame fone buvo pavaizduotas 
S. Dariaus ir S. Girėno portretas, o kitoje pusėje – jų lėktuvas virš bangos tarp Amerikos 
ir Europos kontūrų. 

Vėliau, 1993 metais, pasirodė 10 litų banknotas jau melsvame fone.
Pasirodė ir  2, 5 litų banknotai, išleisti 1993 metais, bei 1 lito – 1994 metais.
20 litų banknotas 

buvo rausvas, jame pa-
vaizduotas Maironio por-
tretas ir vaizdas su Karo 
muziejumi bei Laisvės sta-
tula Kaune. 50 litų ban-
knotas buvo gelsvos spal-
vos, averse pavaizduotas J. 
Basanavičius, o reverse  – 
Katedros aikštė. 100 litų 
banknoto reverse buvo 
pavaizduotas Vilniaus 
universitetas iš paukščio 
skrydžio. Dar nebuvo 
apsispręsta, ar spausdinti 
200 litų banknotą su Vy-
dūno portretu. 500 litų 
banknote buvo pavaiz-
duotas V. Kudirka ir Ame-
rikos lietuvių dovanotas 
varpas panoraminiame 
Nemuno peizažo fone. 
Ant 1000 litų banknoto 
– M. K. Čiurlionio por-
tretas, o kitoje pusėje – jo „Karalių pasakos“ reprodukcija. 500 ir 1000 litų banknotų 
nebuvo planuojama greitu laiku išleisti į apyvartą. Vėliau 500 litų banknotas buvo 
išleistas, o 1000 litų banknoto iki šiol nėra išleista į apyvartą. Kuriant litų bankno-
tų projektus, pradžioje buvo norima išlaikyti senųjų tarpukario Lietuvos litų stilių, 
tačiau vėliau šio sumanymo buvo atsisakyta.126 1994 m. liepos 11 d. Vilniaus bankas 
pirmasis Lietuvoje išleido kredito korteles VISA.127

Lietuvos bankas 1991 metais gavo tris SSRS finansų ministerijos priminimus už 

1991 m. laidos cirkuliuojančius 
talonus papildė 1 (1992 m. 
laidos), 10 (1992 m. laidos),   50 
(1992 m. laidos), 100 (1992 m. 
laidos), 200 (1992 m. laidos), 
200 (1993 m. laidos), 500 (1992 
m. laidos), 500 (1993 m. laidos) 
nominalo talonai

1991 m. 10 litų banknotas 1993 m. 10 litų banknotas

1, 2, 5 litų banknotai 
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pirmąjį metų ketvirtį sumokėti į SSRS biudžetą pinigų sumą, kurią kas ketvirtį Lietuva 
mokėdavo iki 1990 m. kovo 11 d., tačiau tai daryti atsisakė, nes SSRS nurodymai Lie-
tuvoje negaliojo.128   

Lietuviški pašto ženklai ir vokai. Ir lietuviški pašto ženklai yra nepriklausomos 
valstybės įtvirtinimo vienas iš pagrindų. Pirmą kartą po 50 metų pertraukos 
Lietuvos Respublikos ryšių ministerija 1990 m. gegužės 24 d. išleido tik Lietuvoje 
galiojantį lietuvišką pašto ženklą, kuris buvo išspausdintas ant voko. Tai pirmasis po 
nepriklausomybės atkūrimo lietuviškas pašto ženklas, išleistas vieno milijono tiražu, ir 
išspausdintas Lietuvoje.129 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos respublikų ryšių ministrai 1990 metų liepos mėnesį pa-
sirašė susitarimą išleisti savo pašto ženklus ir juos pripažinti, tad jie galiojo šiose trijose 
šalyse, tačiau negaliojo SSRS ir kitose valstybėse. Lietuvos ir RTFSR ryšių ministerijos 
susitarė, kad Lietuvos Respublikos pašto ženklai pripažįstami Rusijos Federacijos terito-
rijoje, ir apie tai 1990 m. spalio 19 d. pranešė RTFSR ministras V. Bulgakovas.130 

   Ryšių ministerija 1990 m. spalio 7 d. į apyvartą išleido pirmuosius atkurtos nepri-
klausomos Lietuvos tarptautinius pašto ženklus.131 VRM pareigūnas P. Valiukas (vėliau 
vidaus reikalų ministras – aut. pastaba) LR Vyriausybės pavedimu organizavo naujų lietu-
viškų pašto ženklų atgabenimą iš Vokietijos, kur jie buvo spausdinami.132 

1991 metų pradžioje per SSRS Lazdijų muitinę iš Vokietijos į Lietuvą, atspausdin-
ti Leipcige, buvo vežami 18 mln. Lietuvos pašto ženklų, kuriuos muitinėje konfiskavo, 
tačiau jau vasario mėnesį, kai SSRS ryšių ministerija pripažino Lietuvos pašto ženklus, 

konfiskuota pirmoji pašto ženklų siunta buvo grąžinta. 1991 metų vasario mėnesį laiškai 
su Lietuvos pašto ženklais, siunčiami iš Lietuvos, netrukdomai pasiekdavo visas SSRS res-
publikas. 1991 metų pradžioje Lietuvoje, antspauduojant SSRS vokus, buvo išspausdinti 
keli milijonai vokų su pašto ženklais, skirtais Vasario 16-ajai paminėti.   

Visoje SSRS galioję 
vokai ir pašto ženklai. 
SSRS vokas su spaudu 
„Lietuvos paštas“ 

Pirmieji 1990 m. 
Lietuvoje išleisti 
pašto ženklai

Vokai, skirti Vasario 16-ajai
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Lietuvos paštas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių proga 1991 metais išleido 
specialų voką su lietuvišku pašto ženklu, vaizduojančiu Laisvės varpą. 1991 metų kovo mėnesį 
laiškai lietuviškuose vokuose su lietuviškais pašto ženklais jau pasiekė ir kitas pasaulio šalis be 
papildomo SSRS pašto ženklo. SSRS Ministrų Tarybos pirmininkas V. Pavlovas 1991 metų 
balandžio mėnesį panaikino visus ankstesnius SSRS žinybų nutarimus, ribojusius Lietuvos 
pašto ženklų judėjimą pasaulyje, taip pat buvo grąžinti 22 mln. KGB sulaikytų Lietuvos pašto 
ženklų.  Taip SSRS ryšių ministerija pripažino Lietuvos pašto ženklus ir jie buvo legaliai nau-
dojami SSRS teritorijoje. Birželio 14 dieną į apyvartą buvo išleista lietuviškų pašto ženklų serija 

1941 metų birželio trėmimams atminti.133     
Ryšių ministerija 1991 m. rugsėjo 16 d. 

išėmė iš apyvartos SSRS pašto ženklus, liko 
galioti tik Lietuvos pašto ženklai.134  

1993 metais pasirodė Vytautui Didžia-
jam skirta trijų pašto ženklų ir vieno bloko 
serija. Pirmą kartą Lietuvos pašto ženklų is-
torijoje buvo dvi korektūros klaidos viename 
pašto ženkle: VITAUTAS DIDYSYS.135  

6. Eiliniai ir neeiliniai savivaldos klausimai. 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 1991 m. sausio 15 d. sprendimu Nr. 108 sudarė ope-

ratyvinio valdymo grupę stichinių nelaimių, avarijų miesto ūkyje, ypatingų situacijų atve-
jams. Grupės vadovu paskirtas Tarybos pirmininkas J. Tručinskas, pavaduotoju – meras K. 
Šavinis, nariais: R. Janušas – atsakingas už miesto ūkio patikimumą, H. Karpavičius – atsa-
kingas už informacijos priemones, aprūpinimą maisto produktais, ir R. Vaitekūnas, Šiaulių 
m. VRS viršininkas – atsakingas už tvarkos režimo nustatymą ir užtikrinimą. Ne visas Šiau-
lių miesto savivaldybės įmones ir organizacijas tenkino joms skiriamas finansavimas. 1991 
m. balandžio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatus, kurie rinkosi į eilinę sesiją, 
pasitiko miesto pedagogai, išreiškę nepasitenkinimą dėl nepatenkinamo mokyklų finansa-
vimo: reikalavo didesnių atlyginimų, didesnės materialinės pagalbos mokyklai. Gegužės 7 
dieną įvyko Valstybinės butų ūkio tarnybos darbuotojų įspėjamasis streikas, kurio pagrindi-
nis reikalavimas buvo mažus tarnybų darbuotojų atlyginimus padidinti trigubai.136  

Tarybos 1991 m. gegužės 16 d. posėdyje policijos finansavimo klausimu kalbėjo vi-
daus reikalų ministras M. Misiukonis. Jis pateikė informaciją apie LR Vyriausybės nusta-
tytus mokesčius, kurių atitinkamas procentas tenka savivaldybių biudžetui. 1991 metais 
patvirtintas 230 mln. Rb VRM biudžetas, o 1990 metais VRM biudžetas sudarė 129 mln. 
Rb (1990 metais VRM dar buvo finansuojama SSRS VRM – aut. pastaba). 13 mln. Rb 
buvo skiriama nuovadoms išlaikyti ir įkurti. Šiauliams skirta 200, o regionui – 180 tūkst. 
Rb. LR Vyriausybė vėliau surado galimybių papildomai finansuoti nuovadų veiklą.137  

Savivaldybės įgijo nemažai policijos tvarkymo teisių. Priėmus Policijos įstatymą, 
savivaldybės įgijo nemažai policijos tvarkymo teisių savivaldybių policijos vadovų 
paskyrimo, finansavimo, savivaldybių policijos veiklos vertinimo srityse. Skiriant 
savivaldybių policijos vadovus, neretai buvo reiškiamos grupinės nuostatos neatsižvelgiant 
į vadovų pareigoms skiriamų pareigūnų profesionalumą (tai nebuvo labai paplitę, tik 
trijų komisariatų vadovai nebuvo patvirtinti Lietuvoje, bet Šiauliuose pavykdavo rasti 
bendrą sprendimą – aut. pastaba). Tokie veiksmai galėjo skaldyti policijos kolektyvus.138  

1991 m. birželio 20 d. įvyko Tarybos posėdis139, kuriame svarstytas sprendimo pro-
jektas dėl policijos nuovadų pavadinimų, nuovadų vadovų ir jų atlyginimų patvirtinimo. 
Tarybos prezidiumui pavesta patvirtinti nuovadų pavadinimus. Policijos nuovadų komi-
sarams inspektoriams buvo nustatytas 600 Rb pareiginis atlyginimas. Savivaldybės polici-
jos komisarui A. Vilbikui buvo nustatytas 640 Rb pareiginis atlyginimas.  

Tame pačiame posėdyje buvo sudaryta Nepilnamečių reikalų komisija. Projektą pri-
statė Nepilnamečių reikalų skyriaus vedėjas B. Poškus. Su sprendimo projektu susipažinę 
deputatai klausimų nepateikė. Tarybos sprendimas buvo priimtas: už jį balsavo 46 depu-
tatai, prieštaraujančiųjų ir susilaikiusiųjų nebuvo. Komisijos pirmininku paskirtas Nepil-
namečių reikalų skyriaus vedėjas B. Poškus, viena iš narių – J. Keserauskienė, Savivaldybės 
policijos Teisės pažeidimų prevencijos sektoriaus vyriausioji inspektorė.140  

Šiaulių miesto savivaldai – 200 metų.  Žymus įvykis miesto savivaldybės gyvenime 
buvo 200-ųjų Šiaulių savivaldos metinių minėjimas. 1791 m. lapkričio 9 d. sukako 200 
metų, kai  Lietuvos ir Lenkijos valstybės valdovas Karalius Stanislovas Augustas savo 
privilegija suteikė Šiauliams savivaldos teises. 1991 m. rugsėjo 21–22 dienomis vykę 
renginiai buvo iškilmingi ir prasmingi. Miesto centras buvo papuoštas vėliavėlėmis su 
naujuoju miesto herbu. Jubiliejaus proga Savivaldybės pastatą papuošė bokštelis su miestų 
rotušėms būdingu laikrodžiu, kuriame plevėsavo trispalvė. Ant Savivaldybės sienos  
pritvirtintas bareljefas su miesto herbu. Savivaldybės pastate vyko šventiniai renginiai. 

1991 m. rugsėjo 21 d. atvyko garbingi svečiai – LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas K. Motieka, Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas Z. Vaišvila, didžiųjų 
Lietuvos miestų atstovai, Eteno-Lero, Kristianstado, Zelenogrado, Pernu, Jelgavos miestų, 
draugaujančių su Šiauliais, delegacijos, miesto, įstaigų vadovai. Sušauktas neeilinis Tarybos 
posėdis, kuriame į šiauliečius kreipėsi Tarybos pirmininkas J. Tručinskas: „Kreipiuosi į vi-
sus Šiaulių miesto gyventojus, visų tautybių, visų tikėjimų žmones, visų politinių partijų ir 
judėjimų atstovus, įsitikinimų bendraminčius, įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus, iš-
rinktuosius ir neišrinktuosius į valdžią, ir kviečiu, kuriant demokratišką ir teisinį gyvenimą, 
savivaldą Šiauliuose, atsisakyti bergždžių ambicijų kovos, skaldymosi, kitų žeminimo.“141

 Iškilmingame posėdyje pranešimus skaitė istorikas Z. Kiaupa ir LR Aukščiausiosios Ta-
rybos deputatas K. Lapinskas, miesto vadovai. Apie Šiaulių herbą kalbėjo, miesto vyriausiasis 
dizaineris, deputatas V. Puronas, apie miesto vėliavą – menoty rininkas, deputatas V. Rimkus, 
apie Savivaldybės didįjį antspaudą – Savivaldybės policijos komisaras,  deputatas A. Vilbikas. 

Pašto ženklai su spaudais
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Tarybos sprendimo dėl Šiaulių savival-
dybės didžiojo antspaudo projektą, Savival-
dybės didžiojo antspaudo aprašą ir jo nau-
dojimo taisykles pakomentavo deputatas A. 
Vilbikas. Už sprendimą balsavo 54 deputa-
tai, prieštaraujančiųjų ir susilaikiusiųjų ne-
buvo, tad sprendimas buvo priimtas. 

Taip pat buvo priimta deklaracija 
„200 metų Šiaulių savivaldai“: „Šiauliai, 
1791-aisiais gavę savivaldos privilegiją, 
tapo laisvu miestu ir įgijo šias teises: rink-
ti burmistrą ir tarėjus, įsteigti magistratą, 
statyti rotušę, turėti herbą ir antspaudą, 
žemę ir pajamas laikyti miesto nuosavybe. 
Miestas savivaldos teises galėjo įgyvendin-
ti šio šimtmečio pirmojoje pusėje tik ne-
ilgą tarpukario laikotarpį. 1990 m. kovo 
11-ąją, atkūrus Lietuvos Nepriklausomą 
Valstybę ir įvykus vietiniams demokrati-
niams rinkimams, Šiauliuose atkuriama 
savivalda – miestas valdomas jo gyventojų 
per pačių išrinktą miesto valdžią. Šiandien, 
1991-aisiais, pasaulio šalims atnaujinus 
Lietuvos valstybės pripažinimą, plėtodami 
ir tenkindami savivaldą Šiaulių mieste ir 
jausdami atsakomybę už šiandieną ir ateitį, 
pareiškiame: semsimės jėgų iš mūsų protė-
vių tradicijų ir žmonijos patirties; sieksime 
įgyvendinti žmonių teises, būdami visi ly-

gūs prieš įstatymą; skatinsime tiesioginį piliečių dalyvavimą, spręsdami jiems reikšmingus 
klausimus; rūpinsimės miesto ir jo piliečių gerove, sudarydami tam palankias sąlygas; ten-
kinsime miestiečių poreikius, plėtodami savarankiškumą; tvirtinsime Lietuvos Valstybę, 
vienydami visų mūsų jėgas. Tepadeda mums dievas.“142 

1991 m. rugsėjo 22 d. bažnyčioje pašventinti miesto simboliai. 

Prie Šiaulių miesto savivaldybės įvyko 
gyventojų sueiga, kurioje buvo perskaitytas 
LR  Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V. 
Landsbergio sveikinimo laiškas.143

Šiauliai kiekvienais metais minėdavo 
savo miesto gimtadienį, ne išimtis buvo 
1990 m. rugsėjo 22 d. Ši diena skaičiuoja-
ma nuo  rašytiniuose šaltiniuose minimo 
1236 m. rugsėjo 22 d. įvykusio Saulės mū-
šio. Ta proga buvo atidaryta išeivijos išleis-
tų knygų paroda P. Višinskio viešojoje bibliotekoje (tarybiniais laikais buvo draudžiamos 
išeivijos išleistos knygos – aut. pastaba).144   

Dėl bendradarbiavimo su KGB struktūromis. Tarybos prezidiumas 1991 m. 
lapkričio 4 d. priėmė kreipimąsi.145 Atsižvelgdamas į nusikalstamą antivalstybinę SSRS VSK 
veiklą Lietuvos Respublikoje ir Šiaulių mieste, Tarybos prezidiumas kreipėsi į tuos Tarybos 
deputatus, kurie bendradarbiavo su SSRS KGB struktūromis ar buvo šių struktūrų informatoriai, 
ir pasiūlė atsistatydinti iki 1992 m. sausio 1 d. Kreipimesi buvo sakoma, kad, praėjus tam 
tikram laikui, Tarybos prezidiumas kreipsis į LR Aukščiausiąją Tarybą prašydamas, esant 
galimybei, paskelbti miesto deputatų, kurie buvo KGB bendradarbiai ir iki 1992 m. sausio 1 d. 
neatsistatydino, pavardes. Tarp   Tarybos deputatų KGB bendradarbių nebuvo nustatyta, taip 
pat nebuvo dėl to atsistatydinusių.

Policijos klausimai. Tarybos posėdyje per valdybos valandą 1991 m. lapkričio 7 d. 
buvo kalbėta apie Šiaulių m. PK darbą.146 E. Civilka pastebėjo, kad opi problema mieste 
– žmogaus saugumo klausimas. Valdyba svarstė klausimą dėl policijos darbo. K. Šavinis 

Šiaulių miesto herbas. Iš Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus rinkinių

Šiaulių miesto vėliava. Iš Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus rinkinių

Šiaulių miesto savivaldybės didysis antspaudas. Iš 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

Pašventintas Šiaulių miesto herbas ir vėliava. Aut. R. Struoga

Šiaulių miesto piliečių sueiga. Aut. R. Struoga
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kalbėjo, kad nuovadų įkūrimas davė rezultatą, be jų būtų didesnis nusikaltimų skaičius. 
Pasak R. Vaitekūno, policijos vyresniojo komisaro, policija kurta neturint tam lėšų, bet jų 
radus, nuskriaudžiami kiti. Jis sakė, kad apie pusantro šimto žmonių priimta į komisariatą. 
Tai jauni, be patirties vaikinai. Apie 70 žmonių pasiųsta pirminiam parengimui patrulinei 
tarnybai. Dirbama sudėtingomis, ekstremaliomis sąlygomis, todėl buvo pasiūlyta greitojo 
reagavimo būrio 30 žmonių dislokuoti Šiauliuose. 

1991 m. lapkričio 28 d. įvyko Tarybos posėdis147, kuriame svarstytas klausimas dėl pa-
pildomų lėšų skyrimo. Savivaldybės policijos komisaras A. Vilbikas prašė 350 tūkst. Rb,  
reikalingų kompiuteriams ir automobiliams nuovadose įsigyti. Deputatas A. Lankauskas 
rėmė A. Vilbiko prašymą, kad reikia skirti lėšų automobiliams, kurie tiktų vežioti nusi-
kaltėlius. Posėdžio pirmininkas M. Končius taip pat pritarė, kad Savivaldybės policijai 
būtų skirti 350 tūkst. Rb. Už sprendimą balsavo 45 deputatai, prieštaraujančiųjų nebuvo, 
susilaikė vienas. Sprendimas buvo priimtas.  

1991 m. gruodžio 5 d. įvyko Tarybos posėdis148, kuriame svarstytas klausimas dėl pa-
pildomų lėšų skyrimo. Miesto policijos vyriausiasis komisaras R. Vaitekūnas ir Savival-
dybės policijos komisaras A. Vilbikas prašė 460 tūkst. Rb dviem automobiliams, kurie 
būtų skirti Kelių patrulinei tarnybai, nupirkti. Už sprendimą balsavo dauguma deputatų. 
Sprendimas buvo priimtas.   

1992 m. rugsėjo 17 d. priimtas Tarybos sprendimas, patikslinantis Šiaulių miesto biu-
džeto išlaidas.128 Savivaldybės policijos paprastosioms išlaidoms skirta 1  553 tūkst. Rb 
papildomų asignavimų. 

Šiaulių m. PK vyresniajam komisarui A. Songailai buvo nustatyta mokėti 50 proc. priedą 
iš Savivaldybės lėšų, skirtų Kriminalinei policijai kovai su organizuotu nusikalstamumu.149  

Savivaldos ir teisės nuolatinė komisija. 1991 m. gruodžio 19 d. įvyko Tarybos 
posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nuolatinių 
komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo. Savivaldos ir teisės nuolatinės komisijos 
pirmininko pavaduotoju patvirtintas 31-osios apygardos deputatas A. Vilbikas, Savivaldybės 
policijos komisaras, o komisijos pirmininku liko advokatas  J. Ragulskis.150  

Tarybos pirmininko ir miesto mero nesutarimo pasekmės. 1991 metų rudenį 
tarp Tarybos ir valdybos kilo nesutarimų. 1991 m. lapkričio 12 d. deputatai nutarė 
balsuoti dėl Tarybos pirmininko ir mero atleidimo iš pareigų. Už J. Tručinsko atleidimą 
balsavo 30, o už K. Šavinio – 29 deputatai iš 59 dalyvavusių balsavime. 1991 m. lapkričio 
21 d. Tarybos pirmininku buvo išrinktas A. Lankauskas. 1991 m. gruodžio 5 d. Tarybos 
posėdyje pirmininkas į mero postą pasiūlė A. Saldą, ir jis 44 balsais iš 53 buvo išrinktas 
naujuoju miesto meru. Pavaduotojais išrinkti K. Šavinis, V. Stasiūnaitė, R. Janušas.151  

Giedrė Čepaitienė, Šiaulių universiteto profesorė, rašė: „Pirmieji savivaldos metai 
buvo sunkūs. Keitėsi viskas. Griuvo įmonės. Radosi didžiulis nedarbas. Miestas vos kvė-
pavo. Šiauliai gyveno megzdami ir siūdami, veždami visa tai į Rusiją. Paskui ir tai sužlugo. 
O visos tos griūtys susietos su miesto biudžetu. Be to, savivalda kaip tokia buvo neaiški. 

Buvo Taryba su pirmininku priekyje ir meras su savo valdyba. Tarp jų būta funkcijų ne-
pasidalijimo. Atsirado ir žmogiškųjų trinčių. Valdybos posėdžiai kartais baigdavosi 23 
valandą. Tuomet buvo ir Savivaldybės policija. O policijos komisaras Romasis Vaitekūnas 
buvo valdybos narys, ateidavo atsiskaityti.“152  

Tarybos pirmininku išrinktas A. Lankauskas prisiminė: „Prasidėjo finansinė krizė, 
nes bankai įšaldė žmonių piniginius indėlius. Buvo sukurta tokia Pinigų komisija <...>. 
Didėjo suirutė, ir ne tik Šiauliuose. Bankrutavo ir užsidarė tokios gamyklos kaip „Nuklo-
nas“, „Tauras“, Precizinių staklių ir kitos <...>. Užgriuvo dar viena pragaištis – infliacija. 
Prasidėjo lito įvedimo paruošiamoji stadija. Pasirodė tie žvėriukai – vagnorėliai. Žmonės 
pradėjo reikšti nepasitikėjimą vietine valdžia, pradėjo rengti piketus.“153  

1992 m. kovo 21 d. buvo sudaryta ir patvirtinta Šiaulių miesto valdyba iš devynių 
asmenų, vienas iš jų – Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras R. Vaitekūnas.154    

Atsisakyta Savivaldybės policijos patrulių ir įkurti policijos punktai. Taryba 
1992 m. sausio 17 d. posėdyje priėmė ir išsiuntė pasiūlymus LR Aukščiausiajai Tarybai 
ir Vyriausybei dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso atitinkamų straipsnių 
pakeitimo.155  

1992 m. vasario 6 d. įvyko Tarybos posėdis156, kuriame dalyvavo Šiaulių m. PK vyriau-
siasis komisaras R. Vaitekūnas, jo pavaldiniai A. Milašauskas, V. Janavičius, S. Baranaus-
kas. Per valdybos valandą apie nusikalstamumą kalbėjo ir į deputatų klausimus atsakė R. 
Vaitekūnas. Buvo apsiribota išklausyta informacija. 

1992 m. vasario 6 d. buvo svarstyta Tarybos 1990 m. spalio 4 d. ir 1991 m. sausio 31 
d. sprendimų „Dėl Savivaldybės policijos įkūrimo dalinio pakeitimo ir papildymo“ pa-
keitimas.157 Tarybos sprendimo projektą pakomentavo Savivaldybės policijos komisaras 
A. Vilbikas. Jis paaiškino, kad esamus sprendimus reikia keisti, nes Patrulinės tarnybos 
finansavimas perduotas valstybės biudžetui ir įsteigti Gubernijos policijos nuovados Tur-
gaus policijos, Prūdelio policijos nuovados „Šiaulių“ viešbučio policijos, Dainų policijos 
nuovados Gytarių policijos, Lieporių policijos nuovados Rėkyvos policijos punktai.  

Kainos. Kainos Lietuvoje 1990 metais augo kaip ant mielių. Nuo rugpjūčio 
10 dienos 100 proc. pabrango alus ir tabako gaminiai. Lapkričio 26 dieną penkis 
kartus padidintos vertingų rūšių žuvų ir jūros gėrybių kainos. Nuo 1991 m. sausio 1 
d. 3 kartus pabrango maistas, 2–3 kartus – elektros energija. Pabrango ir namų ūkio 
reikmenys. Naftos produktų kainos padidėjo 2,5 karto. Padidėjo akmens anglies, 
dujų ir malkų kainos. Autobusų bilietų kainos padidintos kelis kartus. Dėl maisto 
produktų kainų padidėjimo Lietuvoje kilo didelis nepasitenkinimas. Tuo metu milicija 
buvo priversta budėti prie parduotuvių, kad užtikrintų viešąją tvarką, o prie kai kurių 
parduotuvių tam, kad nuramintų įšėlusią pirkėjų minią, teko panaudoti ir fizinę jėgą 
bei ašarines dujas. SSRS 2–3 kartus padidėjus parduodamų žaliavų kainoms, Lietuvoje 
kovo mėnesį taip pat pakilo įvairių prekių kainos. Nuo kovo 17 dienos vidutiniškai 
2,5 karto Lietuvoje pabrango 744 pavadinimų vaistai, kurie buvo gaunami iš SSRS. 
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Kovo 30 dieną šiluminės energijos kainos padidėjo trigubai. Gegužės mėnesį 30–40 
proc. padidėjo mėsos ir paukščių supirkimo kainos. Birželio mėnesį 50 proc. brango 
mėsos produktai, 20–25 proc. – pienas, 20 proc. – duona. Nuo liepos 1 dienos 
kainos padidėjo vidutiniškai apie 9 proc. Nuo liepos 16 dienos vėl pabrango pašto 
paslaugos. Dėl kainų augimo nedirbantiems ir  dirbantiems žmonėms buvo mokamos 
kompensacijos, biudžetinių įstaigų darbuotojams padidintas darbo užmokestis. Nuo 
gegužės 6 iki liepos 1 dienos didesnės paklausos ne maisto prekės Lietuvos gyventojams 
buvo parduodamos komercinėmis kainomis be jokių apribojimų.158    

1991 m. kovo 26 d. įsigaliojo Vyriau-
sybės 1991 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 
96159, kuriame buvo numatyta vidutiniškai 
2,8 karto padidinti mažmenines maisto 
produktų kainas, tačiau buvo numatyta 
taikyti dalinį mėsos ir mėsos produktų, 
pieno ir pieno produktų, duonos gamybos 
dotavimą, taip pat kompensuoti gyvento-
jams papildomas išlaidas.    

Nuo 1991 m. liepos 1 d. šiauliečiai va-
žinėjo miesto autobusais už 20 kap.160  

Nuo 1991 m. spalio 1 d. 2–3 kartus 
pabrango apie 900 pavadinimų vaistų, taip 
pat cukrus ir tabako gaminiai. 1 kg smul-

kiojo cukraus kainavo 5,20 Rb, fasuoto stambiojo cukraus – 5,50 Rb, rafinado – 6,00 
Rb, o cukraus pudros – 5,80 Rb. Cigarečių 1 pakelio „Kosmosas“ kaina buvo 2,00 Rb, 
„Kaunas“ kainavo 2,10 Rb, „Fobus“ – 1,70 Rb, „Astra“ – 1,00 Rb, „Klaipėda“ – 1,30 Rb, 
„Kastytis“ – 1,80 Rb, „Prima“ – 0,80 Rb.161  

LR Vyriausybė 1991 m. gruodžio 12 d. priėmė nutarimą dėl didmeninių ir mažmeni-
nių kainų indeksavimo, dėl to pakilo kainos.162  

Vien tik per 1992 metus maisto produktai pabrango apie 14 kartų, paslaugos apie 
22 kartus, o palyginti su 1989 metų gruodžio mėnesiu, maisto produktai pabrango 72 
kartus, paslaugos – 80 kartų. 1992 metų pabaigoje maistui šeima skirdavo du trečdalius 
savo išlaidų, kai 1989 metais užtekdavo vieno trečdalio.163  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. rugsėjo 27 d. priėmė Lietuvos Respublikos gyven-
tojų pajamų garantijų įstatymą. 1991 m. gegužės 15 d. Lietuvoje pragyvenimo minimu-
mas buvo 280 Rb. LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. birželio 25 d. pritarė LR Vyriausybės 
pateiktam įstatymo projektui dėl minimalaus gyvenimo lygio, kuris tuo metu gegužės 1 
dienos kainomis sudarė 225 Rb vienam gyventojui per mėnesį.164  

LR Vyriausybė 1992 m. sausio 1 d. patvirtino minimalų gyvenimo lygį – 620 Rb per 
mėnesį, 1992 m. vasario 1 d. buvo patvirtintas minimalus gyvenimo lygis – 870 Rb, 1992 

m. kovo 1 d. – 1150 Rb, 1992 m. balandžio 1 d. – 1310 Rb, 1992 m. liepos 1 d. – 1600 Rb, 
1993 m. sausio 1 d. – 1920 talonų, 1993 m. kovo 1 d. – 2210 talonų, 1993 m. balandžio 1 
d. – 2430 talonų, 1993 m. gegužės 1 d. – 2680 talonų, 1993 m. birželio 1 d. – 2820 talonų, 
1993 m. liepos 1 d. – 31 Lt, 1993 m. rugsėjo 1 d. – 34 Lt, 1993 m. spalio 1 d. – 36 Lt, 1993 
m. lapkričio 1 d. – 40 Lt, 1993 m. gruodžio 1 d. – 44 Lt, 1994 m. sausio 1 d. – 46 Lt, 1994 
m. balandžio 1 d. – 48 Lt, 1994 m. gegužės 1 d. – 50 Lt, 1994 m. spalio 1 d. – 55 Lt.165  

1990 m. lapkričio 15 d. Lietuvos banke įvyko trečiasis valiutos pirkimo ir pardavimo 
aukcionas, kuriame vidutinė vieno JAV dolerio kaina buvo 21,58 Rb. 1991 metų sausio 
mėnesį Lietuvos bankai už vieną JAV dolerį mokėjo 18 Rb, juodojoje rinkoje – 25–30 Rb. 
Vasario mėnesį vienas JAV doleris juodojoje rinkoje kainavo 50 Rb. 1991 m. balandžio 2 
d. Vyriausybės potvarkiu buvo nutrauktas valiutos pardavimas už rublius piliečiams, vyks-
tantiems į privačias ir tikslines keliones. Balandžio 3 dieną Lietuvos bankai ėmė supirki-
nėti kitų šalių valiutą: už 1 JAV dolerį buvo mokama 30 Rb, už Vokietijos markę – 19 Rb, 
už Anglijos svarą sterlingų – 55 Rb, už Kanados dolerį – 25 Rb. Gegužės mėnesį Lietuvos 
bankas už 1 JAV dolerį mokėjo 32 Rb, už Vokietijos markę –18,50 Rb, už Anglijos svarą 
sterlingų – 54,50 Rb, už Kanados dolerį – 28 Rb, už Prancūzijos franką – 5,50 Rb, už 
Australijos dolerį – 25 Rb, už Austrijos šilingą – 2,60 Rb, už Olandijos guldeną – 16,50 
Rb, už Danijos kroną – 5 Rb, už Švedijos kroną – 5,20 Rb, už Šveicarijos franką – 22 Rb, 
už Norvegijos kroną – 4,70 Rb.166 

Lietuvos banko surengtame antrajame valiutos aukcione 1992 m. sausio 6 d. JAV 
doleris kainavo 310 Rb. Tai buvo didžiausia kaina, iki tol užfiksuota rublio cirkuliacijos 
zonoje. 1995 m. birželio 29 d. JAV doleris kainavo 4 litus.167  

1995 m. liepos 21 d. 95 markės benzino vieno litro kaina buvo 1,40 Lt.168   
1992 m. kovo 19 d. po pietų prie Savivaldybės įvyko Šiaulių namų savininkų mitingas, 

nes pasklido gandas, kad už žemę reikės mokėti ne vieną tūkstantį. Išreikšti nepasitenki-
nimą norėjo daug žmonių, bet į salę dėl vietos stokos pateko tik trečdalis susirinkusiųjų.  
Komisijos pirmininkas V. Kibildis paaiškino susirinkusiesiems, kad dar nėra priimto galu-
tinio sprendimo.169   

Savivaldybės žinių biuletenis. 1992 metais pradėtas leisti „Savivaldybės žinių“ 
biuletenis, kuriame buvo skelbiami Tarybos ir valdybos priimti sprendimai. Kas dvi 
savaites vyko informaciniai valdybos pasitarimai, kuriuose įvairios valdybos tarnybos, taip 
pat ir Šiaulių m. PK vadovai, pateikdavo informaciją.170  

Administracinė komisija prie Savivaldybės. 
1992 m. gegužės 14 d. priimtas Tarybos sprendimas „Dėl Administracinės komisijos 

sudėties pakeitimo“.171 Nariais patvirtinti Viktoras Jeremėja, Savivaldybės policijos ins-
pektorius, ir Danguolė Skaburskienė, Šiaulių m. PK Pasų tarnybos viršininkė. 1990 m. 
gegužės 31 d. sprendimas Nr. 43 dėl įgaliojimų pratęsimo neteko galios.  

Šiauliai ir Etenas-Leras. Tarybos prezidiumo 1992 m. birželio 1 d.  sprendimu Nr. 
20 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir policijos darbuotojų komandiruotės“ buvo patvirtinta 

Šiaulių miesto autobusų bilietai
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delegacija, vykstanti į Eteno-Lero (Olandija) miestą, delegacijos vadovu paskirtas Alfredas 
Vilbikas, Savivaldybės policijos komisaras, nariu – Arūnas Blinstrubas, Kelių policijos 
inspektorius. Kiti delegacijos nariai buvo Šiaulių priešgaisrinės apsaugos darbuotojai.172  

Delegacija Olandijoje svečiavosi 1992 
m. birželio 10–9 dienomis. A. Vilbikas 
Olandijoje kalbėjo: „Kas galėjo pagalvoti 
prieš 5 metus, kad susitiks Eteno-Lero ir 
Šiaulių policininkai. Mums buvo uždrausta 
išvykti į užsienį, o atgavus nepriklausomy-
bę viskas pasikeitė ir mes galime su jumis 
draugauti, keistis delegacijomis. Todėl dė-
koju ponui komisarui už sudarytą galimy-
bę svečiuotis Etene-Lere, <...>, taip pat 
keistis profesine patirtimi, kurią jūs turite 
didelę. Mūsų šalis buvo engiama 50 metų, 
todėl dar negreitai mums pasiseks pasiekti 
europinį lygį visose srityse, bet tai netrukdo 
mums tarpusavyje draugauti ir ši draugystė 
ateityje, po šios kelionės dar sustiprės.“ 173

Nepilnamečių reikalų tarnyba. 
Tarybos 1992 m. birželio 25 d. posėdyje 
sprendimo projektą „Dėl Nepilnamečių 
reikalų skyriaus“ pakomentavo mero 

pavaduotojas K. Šavinis. Kalbėjo deputatai: Z. Civilka, A. Vilbikas, A. Puklevičius. 
Teisės nuolatinės komisijos nuomone, Nepilnamečių reikalų tarnyba turėtų būti prie 
Šiaulių miesto valdybos, bet ne prie Švietimo skyriaus. A. Lankauskas pasiūlė balsuoti dėl 
sprendimo projekto priėmimo. Sprendimui pritarė 23 deputatai, prieštaravo 5, susilaikė 14. 
Sprendimas buvo priimtas. 

Taryba, vykdydama LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 387 „Dėl 
priemonių nepilnamečių teisių apsaugai ir jų teisės pažeidimų prevencijai gerinti“174, 

1992 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 302 įsteigė Nepilnamečių teisių apsaugos ir globos 
tarnybą prie Šiaulių miesto valdybos Švietimo skyriaus ir panaikino Šiaulių miesto  valdy-
bos Nepilnamečių reikalų skyrių.   

Kiekvienam posėdžiui buvo sudaroma balsų skaičiavimo grupė iš trijų deputatų. 1992 
m. birželio 25 d. nuspręsta paskirti skaičiuoti balsus deputatams R. Stupeliui, P. Vaitkui 
ir A. Vilbikui.175  

Rinkimų įstatymo pakeitimas ir nutraukti įgaliojimai. 1992 m. rugsėjo 14 d. 
įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų deputatų rinkimų įstatymo kai 
kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo“  buvo priimta nuostata, kad „negali būti renkami 

asmenys, rinkimų dieną <...> neišėję į atsargą <...> policijos ir vidaus tarnybos karininkai 
<...>“176, todėl deputatai, išrinkti į vietines tarybas ir priklausantys depolitizuotoms 
struktūroms, turėjo apsispręsti, ar atsisakyti deputatų mandatų, ar tarnybos.

Seimas 1993 m. liepos 8 d. įstatymu Nr. I-209 nutraukė savivaldybių tarybų kai kurių 
deputatų įgaliojimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 141 straipsniu 
ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo 
tvarkos“ 3 straipsniu177, buvo nutraukti savivaldybių tarybų deputatų, išrinktų 1990 metų 
rinkimuose, rengtuose iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo, ir atliekančių 
tikrąją karo arba alternatyviąją tarnybą, taip pat neišėjusių į atsargą krašto apsaugos sis-
temos, policijos ir vidaus tarnybos karininkų, puskarininkių ir liktinių, kitų sukarintų ir 
saugumo tarnybų apmokamų pareigūnų įgaliojimai. 

Tarybos 1993 m. rugsėjo 30 d. posėdyje178 svarstytas klausimas dėl deputato  A. Vilbi-
ko įgaliojimų nutraukimo. Kalbėjo A. Puklevičius, A. Lankauskas, A. Vilbikas. Vadovau-
jantis minėtu įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputato A. Vilbiko įgalioji-
mai nuo įstatymo įsigaliojimo dienos buvo nutraukti. 

Šiaulių miesto savivaldos struktūros pokyčiai. 1992 m. lapkričio 30 d., kad 
būtų išvengta Tarybos ir valdybos konfliktų, valdžios ir valdymo funkcijos atskirtos 
panaikinus Tarybos prezidiumą. Buvo įsteigtos trys mero pavaduotojų pareigybės. 
Pirmojo pavaduotojo pareigas ėjo R. Janušas, kiti du pavaduotojai buvo K. Šavinis ir 
V. Stasiūnaitė. Taryboje veikė 6 nuolatinės deputatų komisijos, viena iš jų Savivaldos ir 
teisės, kuriai priklausė Šiaulių m. PK Savivaldybės policijos komisaras A. Vilbikas.179  

Miesto vyresniojo policijos komisaro tvirtinimas. Tarybos 1993 m. sausio 7 d. 
posėdyje180  A. Lankauskas supažindino su VRM siūlymu tvirtinti A. Songailą policijos 
vyresniuoju komisaru. Prieš teikiant tvirtinti Tarybai A. Songailos kandidatūrą, deputatas 
A. Vilbikas pristatė ją visoms nuolatinėms komisijoms ir jos vieningai pritarė A. Songailos 
kandidatūrai. Tarybos posėdyje kandidatą pristatė ir su jo biografija supažindino R. Janušas. 
Kandidatas A. Songaila pažymėjo, kad artimiausias uždavinys kovojant su organizuotu 
nusikalstamumu – sudaryti specializuotą policijos darbuotojų grupę. Kalbėję deputatai 
R. Jonaitis, A. Vilbikas, A. Martinaitis. A. Lankauskas supažindino su nuolatinių komisijų 
rekomendacijomis ir sprendimo projekto turiniu. Už A. Songailos kandidatūrą balsavo 46 
deputatai, balsavusių „prieš“ ir susilaikiusiųjų nebuvo. Sprendimas Nr. 344 buvo priimtas. 
Tarybos sprendimu Šiaulių m. PK vyresniuoju komisaru patvirtintas Algimantas Songaila. 

Miesto Savivaldybės policijos finansavimas. Tarybos 1993 m. kovo 18 d. 
sprendimu Nr. 363 „Dėl Šiaulių miesto 1992 metų biudžeto įvykdymo“181 1992 metų 
biudžete Savivaldybės  policijai buvo numatyta iš viso 25 986 tūkst. talonų, iš jų paprastųjų 
išlaidų – 24 736 tūkst. talonų, nepaprastųjų išlaidų –1 250 tūkst. talonų.    

Tarybos 1993 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 367 „Dėl Šiaulių miesto 1993 metų biu-
džeto“182 3 punkto (dėl iki 50 proc. dydžio priedų mokėjimo Kovos su nusikalstamumu 
skyriui – aut. pastaba) pakeitimo“ projektą pakomentavo A. Songaila. A. Lankauskas su-

Eteno-Lero miesto mero priėmime

A. Vilbikas  Roterdamo policijoje



/ SAVIVALDA /

/ 291 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 290 /

pažindino su nuolatinių komisijų, kurios vieningai pritarė, rekomendacijomis. Už pakei-
timą balsavo 44 deputatai, balsavusiųjų „prieš“ nebuvo, 1 deputatas susilaikė. Sprendimas 
buvo priimtas. Iš 1993 metų biudžete policijai numatytų asignavimų nuspręsta papildo-
mai skirti 1000 tūkst. talonų Kovos su nusikalstamumu skyriui iki 50 proc. dydžio darbo 
užmokesčio priemokoms mokėti.  

1993 metų biudžete183  Savivaldybės policijai numatyta skirti iš viso 62000 tūkst. ta-
lonų, iš jų paprastųjų išlaidų – 60 000 tūkst. talonų, iš jų darbo užmokesčio – 35 000 
tūkst. talonų, nepaprastųjų išlaidų – 2 000 tūkst. talonų. Apšildymui numatyta 2 100 
tūkst. talonų, apšvietimui – 400 tūkst. talonų, ryšiams – 700 tūkst. talonų, kapitaliniam 
remontui – 1 400 tūkst. talonų, benzinui, automobiliams išlaikyti – 15 000 tūkst. talonų, 
kanceliarinėms ir kitoms prekėms – 1 000 tūkst. talonų. 

Tarybos 1993 m. rugsėjo 30 d. posėdyje184  buvo svarstomas sprendimo „Dėl 1993 m. 
kovo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 367“ 3 punkto pakeitimo“ 
(dėl iki 50 proc. dydžio priedų mokėjimo Kovos su nusikalstamumu skyriui – aut. pas-
taba) projektas. Šiame projekte numatyta leisti už Šiaulių miesto savivaldybės policijai 
numatytus, bet darbo užmokesčio priemokoms neišmokėtus 6400 Lt pirkti specialiosios 
ir organizacinės technikos. Sprendimo projektą komentavo A. Songaila. A. Lankauskas 
supažindino su nuolatinių komisijų, kurios vieningai pritarė, rekomendacijomis. Už pa-
keitimą balsavo 44 deputatai, balsavusiųjų „prieš“ nebuvo, 1 deputatas susilaikė. Sprendi-
mas Nr. 409 buvo priimtas.  

Tarybos 1994 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 422185 buvo patvirtintas Šiaulių miesto 
1994 metų biudžetas. Savivaldybės policijai numatyta skirti iš viso 2 406 tūkst. Lt, iš jų 
paprastųjų išlaidų – 2 188 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčio – 1 460 tūkst. Lt, nepapras-
tųjų išlaidų – 218 tūkst. Lt.  

Tarybos 1994 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 434186 patvirtintas įvykdytas Šiaulių mies-
to 1993 metų biudžetas. Savivaldybės policijai buvo skirta iš viso 1 089 tūkst. Lt, iš jų 
paprastųjų išlaidų – 974 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčio – 115 tūkst. Lt, nepaprastųjų 
išlaidų – 218 tūkst. Lt.  

Tarybos 1995 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 490187 patvirtintas įvykdytas Šiaulių 
miesto 1994 metų biudžetas. Savivaldybės policijai buvo skirta iš viso 2 633,4 tūkst. Lt, 
iš jų paprastųjų išlaidų – 1975,6 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčio – 1546,5 tūkst. Lt, 
nepaprastųjų išlaidų – 657,8 tūkst. Lt.  

Tarybos 1995 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 493188 Savivaldybės policijai 1995 me-
tais skirta 60 tūkst. litų daliniam įsiskolinimui už atliktus remonto darbus padengti.  

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1994 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 119189, Tarybos 
1994 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 455 tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms pri-
skirti 8 butai buvo skirti Šiaulių m. VPK darbuotojams. 

Rėkyvos ir Zoknių policijos nuovadų įkūrimas. Tarybos 1993 m. balandžio 22 
d. posėdyje sprendimo projektą „Dėl Rėkyvos policijos nuovados įkūrimo“190 komentavo 

deputatas A. Vilbikas. Jis supažindino su kandidato į nuovados viršininko pareigas P. 
Keinio biografija. Buvo nustatyta Rėkyvos policijos nuovados teritorija, Rėkyvos policijos 
nuovados vadovu patvirtintas Petras Keinys. Iš dalies buvo pakeisti Tarybos 1990 m. 
spalio 4 d. ir 1991 m. sausio 31 d. sprendimai dėl Savivaldybės policijos įkūrimo, kuriais 
buvo keičiama Lieporių nuovados ir nustatoma Rėkyvos nuovados teritorija. 

Tarybos 1993 m. birželio 17 d. sprendimu191 buvo įkurta Zoknių nuovada. Zokniai – 
atskiras, nutolęs nuo miesto mikrorajonas, į kurį įėjo ir Zoknių oro uosto teritorija, buvo 
perimtas Šiaulių miesto savivaldybės. 

Tarybos 1993 m. rugsėjo 30 d. posėdyje192 buvo patvirtinti Savivaldybės policijos 
nuovadų vadovai ir teritorijos. Gubernijos policijos nuovados vadovu paskirtas A. Rač-
kauskas, Zoknių policijos nuovados vadovu paskirtas V. Kučikas. Nustatyta Zoknių poli-
cijos nuovados teritorija ir pakeistos Prūdelio, Dainų, Lieporių nuovadų teritorijos. 

Miesto Tarybos deputatų kreipimasis. Tarybos deputatai nuolat domėjosi Šiaulių 
miesto ir šalies kriminogenine  situacija, todėl Tarybos 1993 m. balandžio 22 d. posėdyje 
buvo priimtas kreipimasis, adresuotas Lietuvos Respublikos prezidentui,  Vyriausybei, 
Aukščiausiajam Teismui.

Tarybos deputatai 1993 m. balandžio 22 d. posėdyje konstatavo: „Respublikoje, ypač 
Šiaulių mieste, kaskart blogėja kriminogeninė situacija. Plečiasi organizuotas nusikals-
tamumas, žmonių vadinamas mafija, reketas, kitos nusikaltimo rūšys. Sprogimai, auto-
mobilių vagystės, smurtas, plėšikavimas, nužudymai tapo mūsų kasdieninio gyvenimo 
reiškiniu. Mažėja nusikaltimų išaiškinimas, ir mokesčių mokėtojas – žmogus, jo gyvybė 
bei sveikata, turtas tampa neapsaugoti. <...>

Policija, prokuratūra, teismai dėl netobulų įstatymų, sunkios būklės atsiduria neapibrėž-
toje padėtyje, jų darbas tampa neefektyvus. Maži atlyginimai, nesukomplektuotas persona-
las – tai terpė rastis korupcijai, tai sąlygos, kurios skatins tolimesnių nusikaltimų augimą.

Mes manome, kad šiuo pereinamuoju laikotarpiu vien teisėsaugos organų pastango-
mis sustabdyti nusikalstamumo augimą neįmanoma. <...> Todėl siūlome:

Sukurti specialias tarnybas kovai su organizuotu nusikalstamumu. <...> Numatyti 
mokesčių lengvatas įmonėms, kurios priima į darbą policijos įskaitininkus, taip pat nepil-
namečius. Policininkų atlyginimai turėtų būti 50 proc. didesni už Respublikos vidutinį 
atlyginimą. Aprūpinti policijos darbuotojus automobiliais pagal tabelinę priklausomybę. 
Degalų išnaudojimo nelimituoti. <...> Įgyvendinti centralizuotų pajėgų valdymą. Kie-
kvienos nuovados teritorijoje ištisą parą turėtų budėti po du autopatrulius. Suteikti teisę 
teisėsaugos organams gauti informaciją iš bankų apie įtariamus indėlininkus iki iškeliant 
baudžiamąją bylą. Įkurti policijos rėmėjų organizacijas, kurios šelptų policiją fizine ir ma-
terialine pagalba. Papildyti atitinkamą įstatymą, įtraukiant policiją į labdaros organizacijų 
sąrašą. Šiaulių mieste apibrėžtam laikotarpiui įvesti ypatingą padėtį, suteikiant policijos 
pareigūnams papildomas teises. Leisti šiais metais priimti į policiją asmenis, nebaigusius 
policijos mokyklos, organizuojant pirminio parengimo kursus vietose. <...>.“193  
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1993 m. gegužės 19 d.194 buvo gautas Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo, o 1993 
m. birželio 8 d.195 – bendras Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų 
atsakymas, kuriuose rašoma, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas, Vidaus reika-
lų ministerija kartu su Teisingumo ministerija išnagrinėjo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
deputatų kreipimesi Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam Teismui išdėstytus pasiūlymus dėl teisėtvarkos būklės 
Šiaulių mieste pagerinimo, priimtus 1993 m. balandžio 22 d. sesijoje, ir informuoja, kad dau-
gelis kreipimesi iškeltų problemų jau yra sprendžiamos, o kitos bus pradėtos realizuoti. Iškelti 
pasiūlymai yra svarstytini ir į juos bus atsižvelgta vykdant visos teisinės sistemos reformą. 

Didžiųjų miestų sąjunga Lietuvos teisėsaugai gerinti. Susidariusi kriminogeninė 
situacija Lietuvoje jaudino ne tik Šiaulių deputatus, bet ir kitų miestų ir rajonų kolegas. 
Todėl Lietuvos Respublikos didžiųjų miestų sąjungos Teisėsaugos komitetas 1993 m. 
birželio 16 d. posėdyje196 apsvarstė Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Kauno ir Šiaulių 
miestų pasiūlymus, kaip Lietuvos Respublikoje gerinti teisėsaugą, ir pateikė tokį sujungtą 
ir apibendrintą variantą: paruošti ir priimti kovos su nusikalstamumu programą; priimti 
naujus Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso, Bausmių vykdymo kodeksus bei Pajamų 
deklaravimo ir Valstybės tarnautojo įstatymus; priimti naujus Prokuratūros ir Tardymo 
įstatymus, sujungiant tardymą į vieną instituciją, nustatyti šių institucijų funkcijas ir vietą 
teisėtvarkos organų sistemoje; pagreitinti teismų sistemos reformos vykdymą; supaprastinti 
baudžiamųjų bylų vedimo procesą, išplečiant sumarinio proceso tvarka atliekamą kvotą; 
pakeisti būtinosios ginties sampratą; palikti galioti išimtinę mirties bausmę už ypač 
sunkius nusikaltimus; taikyti papildomą bausmės rūšį – turto konfiskavimą už turtinius 

nusikaltimus; numatyti mokesčių lengvatas 
įmonėms, priimančioms į darbą policijos 
įskaitoje esančius asmenis ir nepilnamečius; 
papildyti Labdaros ir paramos įstatymą, 
įtraukiant policiją į paramos gavėjų 
sąrašą; padidinti teisėsaugos darbuotojų 
atlyginimus; priimti teisėsaugos darbuotojų 
apsaugos ir socialinių garantijų įstatymą; 
konkrečiai apibrėžti savivaldybių veiklos 
sritis ir įgaliojimus teisėsaugos ir teisinės 
prevencijos srityje. 

1993 m. birželio 21 d. Didžiųjų mies-
tų sąjunga išsiuntė  VRM, Teisingumo mi-
nisterijai, generaliniam prokurorui, Naci-
onalinio saugumo tarnybos viršininkui 
pasiūlymus, kaip Lietuvos Respublikoje 
gerinti teisėsaugą.197  

1993 metais įvykęs Lietuvos Respublikos didžiųjų miestų sąjungos III suvažiavimas 
taip pat priėmė nutarimą Nr. 17 „Dėl kriminogeninės situacijos Lietuvoje ir kai kurių 
priemonių jai pagerinti“.198 Suvažiavimas pažymėjo, kad kriminogeninė situacija nuolat 
blogėja. Sprogimai, plėšikavimas, smurtas, reketas, organizuotas nusikalstamumas plečia-
si. Žmogaus gyvybė ir sveikata tampa neapsaugota. Pradėta kėsintis į valstybės turtą, dėl 
spalvotųjų metalų negirdėto masto grobimo tampa nesaugus važiavimas geležinkeliais, 
kyla grėsmė centralizuoto miesto komunalinio ūkio valdymo  sistemoms. Daugeliu atvejų 
privatizuotas turtas yra valdomas nusikalstamų grupių. 

Atsižvelgdamas į susidariusią padėtį ir siekdamas kovai su šiais reiškiniais sutelkti valstybės 
institucijų, savivaldybių pastangas, suvažiavimas nutarė nutarė prašyti Lietuvos Respublikos 
prezidento, Seimo ir Vyriausybės: sukurti efektyviai veikiančias specialiąsias tarnybas kovai su 
organizuotu nusikalstamumu; Baudžiamojo kodekso straipsniais (103–112, 150) apibrėžtus 
veiksmus perduoti pagal tardybingumą iš Prokuratūros į Vidaus reikalų ministerijos Tardymo 
departamentą; padidinti policijos darbuotojų atlyginimus ir aprūpinti juos technika bei re-
sursais; pakeisti būtinosios ginties apibrėžimą į palankesnį besiginančiajam asmeniui; pakeisti 
Policijos įstatymo nuostatas, išimties tvarka  leidžiant priimti į policijos gretas asmenis, nebai-
gusius policijos mokyklos; organizuoti bendrą VRM ir SKAT darbuotojų budėjimą viešose 
vietose; atitinkamai suteikti SKAT darbuotojams garantijas sužeidimo ar žūties atveju; numa-
tyti materialinę ir baudžiamąją tėvų atsakomybę už vaikų nepriežiūrą; numatyti mokesčių len-
gvatas įmonėms, kurios priima į darbą policijos įskaitoje esančius iš įkalinimo vietų asmenis.

Taip pat nutarta kreiptis į Lietuvos savivaldybių tarybas ir valdybas: rekomenduoti 
gyventojams įsirengti butų ir namų saugos priemones, skatinti (mokesčių lengvatomis) 
tokius darbus atliekančių firmų darbą; remti policijos rėmėjų darbą; rasti lėšų gyventojų 
švietimui apsaugos nuo nusikaltėlių ir savisaugos temomis; įrengti kreipimosi į policiją 
specialius telefonus; prašyti didžiųjų Lietuvos miestų vadovus bendromis jėgomis spręsti 
klausimus, susijusius su kriminogeninės situacijos gerinimu.  

Didžiųjų miestų sąjungos teisėsaugos komitetui priklausė Šiaulių m. PK Savivaldybės 
policijos komisaras A. Vilbikas.199 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininko 1994 
m. spalio 4 d. potvarkiu Nr. 199200 į Didžiųjų miestų sąjungos teisėsaugos komitetą kaip 
Savivaldybės atstovas deleguotas Šiaulių m. VPK Savivaldybės policijos vyresnysis komi-
saras A. Vilbikas. Šiaulių miesto savivaldybės mero 1995 m. gegužės 2 d. potvarkiu Nr. 49 
p „Dėl Didžiųjų miestų sąjungos komitetų atstovų“201 į Teisėsaugos komitetą paskirtas A. 
Vilbikas, Savivaldybės policijos vyresnysis komisaras.  

Vyriausiasis  policijos komisariatas. Tarybos sprendimo projektą „Dėl Vyriausiojo ir 
teritorinių komisariatų įsteigimo ir pastato Gvazdikų takas 1 perdavimo“ pakomentavo A. 
Songaila. Kalbėjo deputatai R. Stuopelis, L. Guzevičius, J. Genys. Už sprendimo projektą 
balsavo 46 deputatai, balsavusių „prieš“ ir susilaikiusiųjų nebuvo. Sprendimas Nr. 410 buvo 
priimtas.202 Šiaulių miesto savivaldybės taryba 1993 m. rugsėjo 30 d. sprendimu nusprendė 
prašyti LR Vyriausybės įsteigti Šiaulių mieste du teritorinius ir Vyriausiąjį policijos Didžiųjų miestų sąjungos  raštas
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komisariatus. Taip pat nuspręsta perduoti iš Šiaulių miesto valdybos Nekilnojamojo turto 
eksploatavimo skyriaus balanso į Šiaulių m. PK balansą 2283,8 kv. m bendrojo naudingo 
ploto pastatą Gvazdikų take  1. Pastato balansinė vertė 1993 m. rugsėjo 1 d. buvo 29 869,25 
Lt, likutinė vertė – 25 627 Lt. Šiaulių m. PK pavesta kreiptis į Šiaulių inventorizavimo, 
projektavimo ir paslaugų biurą dėl pastato Gvazdikų take 1 teisinės registracijos.  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininkas A. Lankauskas 1993 m. spalio 7 d. raš-
tu Nr. 1225 kreipėsi į Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką A. Šleževičių: „Pastaruoju 

metu, didėjant Šiauliuose nusikaltimų skai-
čiui ir miesto plotui, susidarė sudėtinga si-
tuacija organizuojant Policijos komisariato 
darbą. Šiaulių miesto plotas 70 km2, gyvena 
149 tūkst. žmonių (Klaipėdoje 71 km2 ir 
208 tūkst. žmonių, o Panevėžyje 30 km2 ir 
131 tūkst. žmonių – aut. pastaba). Didžiau-
sias atstumas nuo Policijos komisariato iki 
miesto ribos apie 10 km. Pietinio rajono 
gyventojams susidaro dideli nepatogumai 
sprendžiant savo problemas komisariate. Per 

š. m. pirmąjį pusmetį mieste įvykdyti 1447 nusikaltimai (vidutiniškai 8 per parą). Per tą patį 
laikotarpį komisariate užregistruoti 2898 pareiškimai apie įvykusius nusikaltimus (viduti-
niškai 16 per parą). Dėl minėtų priežasčių komisariate budėtojų dalis nepajėgi operatyviai 
ir kokybiškai atlikti savo funkcijų. Manoma, kad tikslinga mieste įsteigti Vyriausiąjį ir du te-
ritorinius policijos komisariatus. Š. m. rugsėjo 30 d. Šiaulių miesto taryba priėmė sprendimą 
perduoti iš Šiaulių miesto valdybos Nekilnojamojo turto eksploatavimo skyriaus balanso į 
Šiaulių miesto policijos komisariato balansą pastatą Gvazdikų takas 1, kuriame planuojama 
įkurti pietinio miesto rajono teritorinį policijos komisariatą. Prašome įsteigti Šiaulių mieste 
du teritorinius ir Vyriausiąjį policijos komisariatus.“203  

Policijos darbo įvertinimas. Šiaulių miesto meras A. Salda, 1994 m. sausio 19 d. 
kalbėdamas apie praėjusių metų rezultatus Šiaulių m. PK, sakė: „Savivaldybės santykiai su 
policija tokie: mes manome, kad turime sudaryti darbo sąlygas, tačiau nebūtina kiekvienu 
atveju jums komanduoti. Jums reikalingos darbui tiek techninės, tiek juridinės galimybės. 
Mes jūsų neskirstome į dvi policijas, o manome, kad tai viena policija, vienas organas, 
ir turėtų būti darnus darbas. Mes pritariame universalaus policininko eksperimentui. 
Nebūtinai iš karto visame mieste. Galima tai pabandyti iš pradžių vienoje nuovadoje. 
Ekonominei policijai vienas pagrindinių uždavinių bus mokesčių išieškojimas iš tų, kurie 
slepia mokesčius.“204 Tarybos pirmininkas A. Lankauskas palinkėjo „dirbti nepriklausomai 
nuo to, kokie politiniai vėjai pučia“.205 

Tarybos 1994 m. gegužės 12 d. posėdyje svarstytas Savivaldybės policijos nuovadų 
vadovų tvirtinimo klausimas. Sprendimu Nr. 446206 Dainų policijos nuovados vadovu 

patvirtintas P. Keinys, Lieporių nuovados vadovu patvirtintas G. Morkūnas ir Rėkyvos 
policijos nuovados vadovu patvirtintas D. Petkevičius. 

Grasinimas susprogdinti Šiaulių miesto savivaldybės pastatą. Nepatenkinti 
miesto valdžia kai kurie miesto gyventojai 1994 m. vasario 18 d. mieste išplatino 
proklamacijas, kuriose buvo grasinama, kad 1994 m. vasario 24 d. 12 val. sprogs Šiaulių 
savivaldybės pastatas. Atspausdintos proklamacijos rusų kalba buvo platinamos mie sto 
centre, Dvaro gatvėje, bet mėtomos tik į rusiškai kalbančių gyventojų pašto dėžutes. Buvo 
reiškiamas nepasitenkinimas gyvenimo sąlygomis ir tuo kaltinama Šiaulių miesto valdžia. 
Be to, pabrėžiama, kad sprogmuo Savivaldybės pastate paslėptas taip, kad jo nepavyks 
surasti, ir siūloma neiti per arti pastato pasižiūrėti, nes galima nukentėti. Pasirašyta rusiškai 
„Bumerangas“. 1994 m. vasario 21 d. 14 val. tuo klausimu Savivaldybėje įvyko pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Šiaulių vicemerai V. Stasiūnaitė, R. Janušas, K. Šavinis, vyriausiasis 
prokuroras A. Mirnyj, policijos vyriausiasis komisaras A. Songaila, komisarai V. Janavičius, 
A. Milašauskas, A. Tručinskas, A. Vilbikas ir Valstybės saugumo tarnybos pareigūnas. Buvo 
tariamasi pusantros valandos. Vicemerė V. Stasiūnaitė sakė, kad bus imtasi visų atsargumo 
priemonių, kokių tokiais atvejais reikia, taip patvirtindama jau anksčiau „Šiaulių kraštui“ 
pasakytus žodžius: „Juokai juokais, bet ketvirtadienį prieš 12 valandą iš rūmų išeiti, ko 
gero, teks.“207 Buvo imtasi visų saugumo priemonių, iš teritorijos, esančios netoli Šiaulių 
miesto savivaldybės, jau 1994 m. vasario 22 d. buvo surinktos visos metalinės šiukšlių dėžės, 
į Savivaldybę buvo galima patekti tik per paradines duris, tik su asmens dokumentais ir be 
jokių ryšulėlių, metalinių daiktų. Du policininkai tikrino su metalo detektoriumi įeinančius 
asmenis, registravo į žurnalą lankytojus ir kas pas ką eina.208  

Bomba nurodytu laiku nesprogo, tačiau visi Savivaldybės darbuotojai buvo evakuoti 
iš pastato nuo 13 iki 15 val. Paskutinieji išėjo Tarybos pirmininkas A. Lankauskas ir vi-
cemerė V. Stasiūnaitė. Pastatas buvo tuščias. Transporto eismas prie Savivaldybės buvo 
sustabdytas likus 15 minučių iki 12 val. Pastatas buvo apsuptas kaukėtų, automatais gin-
kluotų, neperšaunamomis liemenėmis vilkinčių „Aro“ vyrų, kurie tikrino, ar praeivių 
maišeliuose nėra sprogmens.209   

Šiaulių miesto savivaldybės šturmas. Dienraštis „Šiaulių kraštas“ rašė: „1994 m. 
gegužės 19 d. įtūžusi minia grėsmingai eina Šiaulių savivaldybės link, riksmai „vagys“, prie durų 
prispaustas policininkų būrelis, Savivaldybės pastato viduje pareigūnai laiko užrėmę duris.“210  

Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas R. Medžiūnas ir Šiaulių darbi-
ninkų sąjungos pirmininkė B. Elsonienė pareiškė, kad jų organizuota akcija vyko centri-
nėje miesto aikštėje, toje vietoje, kur buvo išduotas miesto valdžios leidimas, ir neturėjo 
nieko bendra su tuo, kas vyko prie Savivaldybės pastato. Akcija pasibaigė 16 val. 24 min. ir 
už tai, kas vyko toliau, kitoje vietoje, organizatoriai atsakyti negali. Darbininkų sąjungos 
pirmininkė B. Elsonienė sakė raginusi žmones neiti prie Savivaldybės ir nedaryti to, ko 
negalima, tačiau buvusi apšaukta komuniste. Policijoje niekam jokių bylų nebuvo iškel-
ta. Šturmas galėjo pasibaigti tragiškai, tačiau dėl to kaltų nebuvo. Savivaldybės policijos 

Pastatas Gvazdikų take 1 tuo metu buvo darželis-
lopšelis, o šiuo metu įsikūrusi „Norfa“
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komisaras A. Vilbikas „Šiaulių krašto“ redakcijai paaiškino, kad už Susirinkimų įstatymo 
pažeidimus yra numatyta administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, tačiau Adminis-
tracinių teisės pažeidimų ir Baudžiamajame kodeksuose nėra konkrečių straipsnių apie 
konkrečią atsakomybę. „Šiaulių krašto“ korespondentas klausdamas konstatavo: „Vakar 
pikta minia veržėsi į Savivaldybę, o kur ji gali pasukti rytoj? Tikriausiai į maisto parduotu-
ves. O valdžia policininkų „bananais“ jų tikrai neprivalgydins.“211 Vicemerė V. Stasiūnaitė 
neigiamai įvertino po akcijos „Prieš skurdą“ vykusį Savivaldybės pastato šturmą: policijos 
daugiau dėl to nežadėjo sutelkti analogiškų šturmų metu, bet už tokius tvarkos pažeidi-
mus, jos nuomone, turėtų atsakyti akcijų organizatoriai.212   

Šiaulių m. VPK Savivaldybės policijos komisarą A. Vilbiką tą dieną pasiekė informacija, 
jog grėsmingai įsiaudrinusi minia iš centrinės miesto aikštės yra raginama eiti į Savivaldybę. 
Jis, nuvykęs į vietą, pamatė minią žmonių, kuri grėsmingai artinosi prie Savivaldybės pasta-
to. Prie pat Savivaldybės durų jau rinkosi akcijos dalyviai, tačiau jie dar nemėgino veržtis į 
pastatą. Savivaldybės policijos komisaras prisimena: „Atsistojau prieš Savivaldybės duris ir 
ėmiau kalbėtis su žmonėmis. Žmonių daugėjo, žiedas apie mane siaurėjo. Pasigirdo ragini-
mai veržtis į Savivaldybę ir daryti tvarką, tada supratau, kad aplinkiniai manęs negirdi, ir 
iškviečiau pagalbą, kurios dar reikėjo sulaukti. Kalbėjau su žmonėmis, norėjau juos įtikinti, 
kad atsitrauktų, tačiau manęs niekas neklausė, vis labiau spaudė prie grotuotų durų. Paste-
bėjau, kad šturmo iniciatoriai, kurių tuo metu nebuvo kaip įsidėmėti, priekyje savęs praleis-
davo moteris ir net neįgalųjį, ragino minią veržtis į vidų. Minia tas moteris spaudė prie durų, 
kur aš stovėjau, laikydamasis už durų grotų. Kai moterys pradėjo alpti, aš norėjau joms padė-
ti, bet atsitraukti negalėjau, nes minia būtų įsiveržusi į Savivaldybę. Nuo minios spaudimo iš 
rankos ėmė bėgti kraujas, visai išseko jėgos, o laikas ėjo labai lėtai, supratau, kad minia tuoj 
tuoj įsiverš į pastatą. Pagaliau atėjo kviestoji pagalba – Patrulinės tarnybos pareigūnai. Jie, 
pasinaudodami savo pasirodymo sukeltu trumpu sąmyšiu, labai profesionaliai vorele atitvė-
rė Savivaldybės pastatą ir mane nuo minios. Šturmo iniciatoriai tuoj pat nepastebimai din-
go, o žmonės, paraginti nurimti ir skirstytis, pakluso, be to, pamatė, kad neįveiks policijos 
užkardos. Aistroms nurimus, dalis žmonių buvo įleisti susitikti su Savivaldybės vadovais ir 
išsakyti savo reikalavimus. Nuostolis buvo nedidelis, tik išdaužtas Savivaldybės durų vienas 
stiklas ir šiek tiek sužalota ranka. Gerai, kad Patrulinės tarnybos pareigūnai tuo metu buvo 
instruktuojami ir visi buvo savo bazėje Vilniaus g. 98.“213   

Pareigūnas V. Maskolenka prisiminė, kad, gavę informaciją, jog mitinguotojai veržiasi 
į Savivaldybę, o ten juos stengiasi sulaikyti komisaras A. Vilbikas, kuris laiko duris, parei-
gūnai skubiai atvyko ir užstojo duris. V. Maskolenka pasakojo: „Dėl skubėjimo vienas iš 
pareigūnų parkrito, keletas darbuotojų net perlipo per jį. Buvo išdaužtas durų stiklas. Da-
lis žmonių buvo įleisti pokalbiui su Savivaldybės vadovais, paskui žmonės išsiskirstė.“214  

Savivaldybės ir policijos kasdienybė. 1994 m. rugsėjo 28 d. įvyko tragedija Baltijos 
jūroje – nuskendo keltas ,,Estonia“. Keltas plaukė į Švediją. Ši nelaimė neaplenkė ir Šiaulių 
miesto gyventojų, tarp jų buvo žuvusių. Tų pačių metų pavasarį tuo pačiu keltu ,,Estonia“ 

į Švediją ir atgal plaukė Šiaulių m. VPK Savivaldybės policijos vyresnysis komisaras A. 
Vilbikas, organizavęs Policijos komisariatui reikalingų automobilių „Volvo“ įsigijimą.215  

1995 m. vasario 20 d. vykusiame operatyviniame pasitarime A. Songaila informavo216, 

kad Šiaulių miesto valdyba 1995 m. vasario 20 d. posėdyje patvirtino naują gatvių sąrašą 
ir nusprendė artimiausiu metu išleisti naują miesto žemėlapį. 

Tarybos 1995 m. vasario 23 d. posėdyje217 svarstytas Savivaldybės policijos nuovadų 
teritorijų tvirtinimo klausimas. Iš dalies pakeistas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
1991 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 114 ir 1993 m. 
rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 109, patikslintos Prūde-
lio ir Lieporių nuovadų teritorijos.    

Savivaldybės policijos vyresnysis komisaras A. 
Vilbikas gavo kvietimą dalyvauti paskutiniame Tary-
bos posėdyje, kuris vyko 1995 m. kovo 23 d.218 1995 
m. kovo 25 d. įvyko Lietuvos Respublikos savival-
dybių tarybų rinkimai. Antrosios kadencijos Šiaulių 
miesto savivaldybės tary-
ba 1995 m. balandžio 6 
d. naujuoju meru išrinko 
A. Lankauską, o viceme-
ru – A. Sėjūną.219  

1995 m. balandžio 18 
d. įvyko pirmasis Šiaulių 
miesto valdybos informa-
cinis pasitarimas.220 Tokie 
pasitarimai vėliau vykda-
vo kas dvi savaites, juose 
turėjo dalyvauti ir vienas 
iš Šiaulių m. VPK vadovų.  

Apie policijos baudas, pervestas į miesto biudžetą. Šiaulių m. VPK 1995 
m. rugsėjo 28 d. raštu221  kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę su prašymu palikti Kelių 
policijos baudas Šiaulių m. VPK sąskaitoje ir jas pa naudoti materialinei-techninei bazei 
stiprinti, kapitalinio remonto darbams atlikti ir darbuotojams skatinti. Finansų komitetas 
prašymui pritarė, o Finansų skyriaus vedėja K. Daujotienė nepritarė.  

Tarybos 1995 m. rugsėjo 29 d. posėdyje222 išklausyta  ataskaita apie Šiaulių m. VPK dar-
bą. Didelių priekaištų nebuvo, tik pareikšta pastaba dėl policininkų mandagumo ir kultū-
ros. Šiaulių m. VPK vadovas A. Songaila prašė Tarybos  priimti sprendimą palikti Šiaulių m. 
VPK į miesto biudžetą pervedamų 40 proc. surinktų Kelių policijos baudų.  

1991 metais į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą iš policijos surinktų baudų buvo per-
vesta 73 tūkst. talonų, 1992 metais – 865 tūkst. talonų. 1991 metais iš VAI surinktų baudų 

Šiaulių savivaldybės miesto tarybos 1-osios kadencijos paskutinei sesijai pasibaigus

Kvietimas į paskutinį sesijos posėdį
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pervesta 277 tūkst. talonų, 1992 metais – 2248 tūkst. talonų.223  
1993 metais iš policijos paskirtų 100 proc. baudų 75 proc. administracinių baudų teko 

savivaldybės biudžetui, 5 proc. – Blaivybės draugijai, 20 proc. – premijavimui. Iš Kelių poli-
cijos  surinktų baudų 40 proc. teko savivaldybės biudžetui, 55 proc. – VRM, 5 proc. – pre-
mijavimui. Į savivaldybės biudžetą pateko 100 proc. įplaukų už medicininio išblaivinimo 
paslaugas, kad nebūtų suinteresuotumo uždaryti į blaivyklą kuo daugiau asmenų.224  

1993 metų pirmąjį pusmetį baudų ir pajamų iš konfiskacijos į savivaldybės biudžetą 
pateko 115 065 Lt, į valstybės biudžetą – 351 387 Lt, iš viso 466 452 Lt suma. Savival-
dybės biudžetui teko 3760 Lt Šiaulių m. VPK skirtų baudų, 21 366 Lt – Kelių policijos 
skirtų baudų. Kelių policijos rinkliava – 105 623 Lt  – visa atiteko valstybės biudžetui.225  

1994 metais iš policijos paskirtų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus 843 712 Lt 
baudų savivaldybės biudžetui teko 333 420 Lt, Kelių policijos darbuotojams premijuoti 
skirta 5 proc. šios sumos, tai yra 37 666 Lt, VRM – 440 872 Lt. Iš baudų už viešosios 
tvarkos pažeidimus ir girto pasirodymą viešojoje vietoje surinktų 244 335 Lt savivaldy-
bės biudžetui teko 96 426 Lt, Blaivybės draugijai teko 5 proc., tai yra 6397 Lt, policijos 
darbuotojams premijuoti skirta 20 proc., tai yra 25 228 Lt. Savivaldybei už blaivyklos 
paslaugas pervesta 102 791 Lt, o su PVM mokesčiu – 16 958 Lt.226 Bendra iš Šiaulių m. 
VPK pervesta miesto biudžetui suma sudarė 1 092 tūkst. Lt.

1995 metais 40 proc. Kelių policijos baudų sudarė 577,8 tūkst. Lt, vidutiniškai per 
mėnesį – 48 tūkst. Lt, administracinės baudos sudarė 208,3 tūkst. Lt, blaivyklos paslau-
gos – 143,4 tūkst. Lt, iš viso 929,5 tūkst. Lt. Už transporto registraciją buvo surinkta 800 
tūkst. Lt, už egzaminavimą –300 tūkst. Lt, už pasų priėmimą – 100 tūkst. Lt, už Migraci-
jos skyriaus paslaugas – 56 tūkst. Lt, iš viso 1 272 tūkst. Lt. Iš Šiaulių m. VPK pervedama 
miesto savivaldybės biudžetui bendra suma sudarė 2 202 tūkst. Lt. 227  

Šiaulių m. VPK Savivaldybės policija buvo pavaldi Šiaulių miesto merui. 
Išvados. Pirmosios Tarybos beveik visi nariai ir politikos vilkai, prisiminę 1990 metų 

įvykius, vieningai teigė: „Buvome idealistai.“ B. M. Paplauskienė sakė: „Pirmoji Taryba buvo 
išskirtinė – idealistinė. Viena idėja, vienu troškimu gyvenome. O dabar? Dabar idealizmo 
neliko.“ Antanas Kliunka apibūdino: „Pirmojoje Taryboje buvome idealistai ir žiopliai.“ 
Regina Ulkštinienė prisiminė: „Tada už mūsų nugarų nestovėjo jokios partijos, neturėjome 
kitokių įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimą rinkėjams. Norėjome dirbti visų labui ir 
dirbome nuoširdžiai.“ Buvęs ilgametis Tarybos pirmininkas ir meras A. Lankauskas teigė: 
„Nėra abejonės, iš visų Tarybų įspūdingiausia buvo pirmoji. Buvome ne tik idealistai, bet ir 
optimistai, šventai tikėjome, jog darome tai, kas reikalinga mūsų valstybei ir tautai.“228 

Pirmosios kadencijos Tarybos stiprumas buvo vieningume. Visi buvo bendraminčiai, vieni 
iš kitų nesišaipė. Nerūpėjo interesai. Jie norėjo daug nuveikti, turėjo pasiryžimo, nors neturėjo 
patirties, nepriklausomos Lietuvos patirties, įstatymų, pinigų biudžete. Tačiau nuveikta buvo 
nemažai. Šioje leidinio dalyje buvo paminėti pirmųjų nepriklausomos Lietuvos Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos deputatų – signatarų atlikti darbai, tiksliau, tik nedidelė jų dalis. 
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VI. VIEŠOSIOS TVARKOS    
 APSAUGOS RĖMIMO    
DRAUGIJA 

Idėją steigti teisėtvarkos kooperatyvus Lietuvoje palaikė ir jai pritarė SSRS vidaus 
reikalų ministras V. Bakatinas, apie tai buvo rašyta 1989 m. gegužės 23 d. laikraštyje 
„Izvestija“. Padėtis milicijoje buvo nenormali: trūko darbuotojų, kvalifikuotų specialistų, 
nebuvo kam patruliuoti, nes niekas nenorėjo eiti dirbti į miliciją. Todėl reikėjo ką 
nors daryti. Klubas galėjo pakeisti nykstančias liaudies draugo ves, o ne miliciją. 
Didesniam skaičiui milicijos darbuotojų išlaikyti valstybė neturėjo lėšų. Klaipėdos 
m. (VRV) viršininkas Vaclovas Narmontas sakė: „Argi blogai, kad milicininkas prie 
savo menko atlyginimo prisidurs rublį iš kooperatyvo? Juk jis dirbs – eis budėti po 
savo darbo. Ne už dyką žmogus gaus papildomą atlyginimą – už darbą. Ir tai laikina 
priemonė, vaduojantis iš susidariusios sunkios padėties.“1 Todėl klaipėdiečiai anksčiau 
už šiauliečius įkūrė Teisėtvarkos klubą. Pagrindinis klubo tikslas – užtikrinti viešąją 
tvarką, kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Klubo valdymo organas buvo taryba, 
kuriai vadovavo pirmininkas – vienas iš miesto VRV viršininko pavaduotojų. Klubo 
taryba organizuodavo būtinas priemones viešajai tvarkai mieste užtikrinti, sudarydavo 
sutartis su darbo kolektyvais, sportinių ir kultūrinių renginių organizatoriais, 

kooperatyvais, atskirais asmenimis. Klubo 
nariais galėjo būti teisėsaugos darbuotojai, 
jaunimas, studentai, kiti asmenys, aktyviai 
dalyvaujantys palaikant viešąją tvarką 
ir pripažįstantys klubo įstatus. Klubo 
pajamos buvo gaunamos iš miesto darbo 
kolektyvų, visuomeninio maitinimo 
įstaigų, sportinių ir kultūrinių renginių, 
kooperatyvų, atskirų asmenų. Klubas 
lėšas naudojo inventoriui, specialiajai ir 
kitai technikai bei autotransportui įsigyti, 
taip pat premijoms aktyviausiems klubo 
na riams išmokėti.2  

Šiauliečiai manė, kad vietoj 
savanoriškųjų liaudies draugovių reikia 
organizuoti savanoriškuosius būrius 
milicijai remti, kurie norėtų po darbo Šiaulių m. LDT vykdomojo komiteto sprendimas
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padėti palaikyti viešąją tvarką už tam tikrą atlyginimą. Organizacijos nariai turėtų 
teisę nešioti asmeninį ginklą, uniformą, ryšių priemones. Dalį lėšų būtų galima skirti 
etatiniams milicijos darbuotojams ir, tinkamai juos apginklavus, organizuoti naktinį 
patruliavimą, kuris taip reikalingas, ypač naktį. Taip pat būtų galima gerinti milicijos 
socialines ir buities sąlygas.3  

Šiaulių miesto LDT vykdomasis komitetas 1989 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. 
244 įregistravo Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugiją prie Šiaulių miesto LDT 
vykdomojo komiteto ir patvirtintino draugijos įstatus.

Įstatuose nustatyta, kad Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugija yra savarankiška 
visuomeninė organizacija, jungianti Šiaulių miesto gyventojus ir organizacijas, liaudies 
draugovininkus, neetatinius ir etatinius milicijos darbuotojus ir tuos, kurie nori dalyvauti 
miesto viešosios tvarkos apsaugos rėmimo veikloje, taip pat ir nusikaltimų profilaktikoje. 

Taip pat nustatyta, kad draugijos veiklai vadovauja jos renkama taryba. Draugijos 
vadovaujamieji organai yra visuotinis susirinkimas, draugijos taryba ir jos pirmininkas, 
patvirtintas Šiaulių miesto LDT vykdomojo komiteto. Nustatyta, kad draugija yra 
juridinis asmuo, turintis apvalųjį antspaudą, sąskaitą SSRS butų, komunalinio ūkio 
socialinio vystymo banko Šiaulių miesto skyriuje. Draugijos nariais galėjo būti visi 
piliečiai, pripažįstantys draugijos įstatus, aktyviai dalyvaujantys draugijos veikloje ir 
materialiai ją remiantys. 

Draugijos lėšas sudarė: stojamasis 
labdaros įnašas, įplaukos iš įstaigų, įmonių‚ 
ūkių‚ kooperatyvų ir draugijų, kitų 
organizacijų bei gyventojų, valstybinės 
dotacijos, kitos įplaukos.4 

Tuo metu „Šiaulių naujienose“ buvo 
išsakyta nuomonė, kad naujoji draugija 
turėtų žymiai pagerinti viešosios tvarkos 
apsaugą, nusikaltimų profilaktiką, suteikti 

operatyvią pagalbą gyventojams, įmonėms, organizacijoms, kooperatyvams.5  
Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos pirmininkas A. Vilbikas „Šiaulių 

naujienoms“ apie draugijos įkūrimą kalbėjo: „Respublikos vidaus reikalų organuose 
susidarė krizinė situacija. Manau, kad tai išplaukia iš bendros mūsų šalies politinės ir 
ekonominės krizės. Pakanka prisiminti praeitų metų rugsėjo 28-osios įvykius Vilniuje, 
po to sekusį visuomenės nepasitenkinimą mūsų darbu. Galiu paminėti ir grupuotės, 
vadinamos mafija, kerštą milicijos darbuotojams Šiauliuose. Sumenkėjo milicijos ir 
draugovininkų prestižas. Daug milicijos darbuotojų padavė pareiškimus ir išėjo iš darbo, 
gatvėse budėdavo vos pusė draugovininkų. <...> Pirmiausia svarstėme, kaip sulaikyti 
milicijos darbuotojus, antra, kaip kompensuoti draugovininkų stygių. Reikėjo įkurti 
organizaciją, kuri užsiimtų viešąja tvarka. Tai ir būtų draugijos veiklos pirmasis punktas, 

dar bandysime gilintis į nusikaltimų profilaktiką, o tiksliau – užkirsti kelią nusikaltėliui.
Ilgokai tvirtinome įstatus. Pradžioje buvome numatę kurti lyg ir kooperatyvą, bet 

miesto vadovai tvirtino, kad būtų neetiška, nesuderinama: milicijos darbuotojo statusas 
ir kooperatyvas. Tiesa, tiek Vykdomojo komiteto pirmininkas P. Morkūnas, tiek Partijos 
miesto komiteto pirmasis sekretorius M. Stakvilevičius ragino: „Kuo greičiau, vyrai!“ 
Pradėjome burtis rugpjūčio pradžioje, o rugsėjo mėnesį buvau patvirtintas draugijos 
tarybos pirmininku.

Vykdomajame komitete dar neatsikratoma centralizavimo įpročių. Buvo teigiama, kad 
draugijos įstatus galima tvirtinti tik Vykdomojo komiteto sprendimu, susi rinkimus šaukti 
tik Vykdomajam komitetui nutarus. Panaikinti draugiją galės taip pat tik Vykdomasis 
komitetas. <...> Mus globos ir saugos, kad tik ko nors nepadarytume. O juk jau dabar 
laikas pradėti darbą.

Reikėtų paminėti, kad būtinas didelis organizacinis darbas. Todėl mus neramina lėta 
visokių sprendimų eiga. Tarėmės su įmonių vadovais ir, jiems pritariant, prašysime pinigų 
iš įmonių. Draugovininkų paslaugų atsisakyta. Nutarėme vietoj vieno draugovininko 
budėjimo paprašyti 15 Rb. Pavyzdžiui, įmonė siųsdavo 10 draugovininkų, o dabar 
sumokės 150 Rb. Iš 88 miesto įmonių ir organizacijų surinktume apie 400 000 Rb. Kol kas 
pinigus atsiuntė 15 įmonių – 45 000 Rb. Tikimės gauti norimą sumą. Beje, Vykdomasis 
komitetas pradžioje skyrė 50 000 Rb.

Mieste anksčiau budėdavo 10–12 milicijos darbuotojų ir draugovininkai. Dabar 
samdysime apie 10 savanorių iš miesto gyventojų. Juos jau turime. Tai studentai, įmonių 
draugovininkai. Už papildomą mokestį po darbo budės ir milicininkai. Anksčiau 
budėdavo iki 2 val. nakties, dabar budės iki 6 val. ryto. Įtrauksime Kriminalinės paieškos, 
Tardymo poskyrių darbuotojus. Rengsime pasalas, greitą tardymą. Už viską mokėsime. 
Numatome už budėjimo valandą mokėti 2 Rb. Darbas di ferencijuotas. Jei nebus įvykių, 
gatvėse bus ramu, mokėsime net po 3 Rb už valandą.

Vienas sutarties punktas sako: jei maršrute įvyko nusikaltimas, o nusikaltėlis 
nesulaikytas – atlyginimo budėję žmonės negaus. Tiems, kurie nusikaltėlį sulaikys, ir jam 
bus iškelta baudžiamoji byla, bus mokamos premijos nuo 30 iki 60 Rb. Draugovininkai 
galės budėti su savo mašinomis – bus mokama dar po rublį už valandą. Vykdo masis 
komitetas žada sudaryti galimybę įsigyti 3–4 „aštuntukus“, „devintukus“ (VAZ markės 
– aut. pastaba), įsigysime dalį tų mašinų, kurios atimamos iš nedrausmingų vairuotojų ir 
parduodamos komiso parduotuvėje.

Draugijos taryba yra numačiusi įkurti budinčiąją tarnybą, kuri išklausys bet kokius 
klausimus, vyks į visus iškvietimus. Dabar, kol milicijos darbuotojai labai užimti, šiek tiek 
ignoruojami šeimų konfliktai, kaimynų barniai. Manoma, kad pirmiausia reikia vykti į 
rimtos nelaimės vietą. Kartais tereikia pokalbio, patarimo, nedidelės pagalbos. Ši tarnyba 
tuo ir užsiims. Kartu mes pelnysime visuomenės palankumą. Šis ryšys mums būtinas. Lyg 
patvirtindami mūsų draugijos reikalingumą, materialiai mus parėmė ir kooperatyvai. 

Draugijos antspaudas



/ Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugija /

/ 303 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 302 /

„Asfaltbetonio“ kooperatyvas atsiuntė 1000 Rb, „Kaitra“ – 300 Rb.
Bus mokama už nuveiktą darbą. Mieste daug dorų žmonių, kurie mielai padės 

milicijai. Svar bu, kad tai nebūtų tušti žodžiai apie visuomenės pareigą saugoti viešąją 
tvarką. Turėtų suaktyvėti teisėtvarkos apsaugos punktų veikla. Juk anksčiau buvo 
pasitenkinama draugovininkų budėjimo grafiko registravimu. Iš esmės budės milicija 
ir keletas pagalbininkų. Pokalbiai įmonėse parodė, kad mūsų sumanymui pritariama 
nepaisant pareikalautos sumos. Pavyzdžiui, Televizorių gamykla moka 59 250 Rb. 
Norėčiau pakviesti jaunus, sveikus vyrus padirbėti kartu su mumis. Juk prie garbės apginti 
savo artimą prisideda ir ne taip jau maža pinigų suma.“6   

LSSR Ministrų Tarybos 1989 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu numatyta gerinti 
Respublikos teisėsaugos padėtį. Šiuo nutarimu buvo įteisinta milicijos išorinė veikla, 
kurią labai aktyviai rėmė Kauno, Šiaulių, Klaipėdos miestų įmonės ir organizacijos.7  

„Šiaulių naujienose“ 1989 m. lapkričio 10 d. buvo išspausdintas interviu su Šiaulių m. 
VRS viršininko pirmuoju pavaduotoju, prie Šiaulių miesto LDT vykdomojo komiteto 
įsikūrusios Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos tarybos pirmininku A. Vilbiku. 
Laikraščio skaitytojai tuo interviu susidomėjo: jame regėjo naujus žingsnius, naujas 
pastangas pagerinti miesto viešąją tvarką.8  

Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugija įsikūrė Vilniaus g. 118A,  milicijos 
atraminiame punkte, o vėliau, kai pastatas buvo grąžintas buvusiems savininkams, 
persikėlė į Prūdelio policijos nuovadą Paprūdžio g. 2.  

Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo 
draugijoje po mėnesio darbo, 1989 metų 
lapkričio pabaigoje, buvo 135 darbuotojai, 
kurie palaikė viešąją tvarką mieste, 
rūpinosi nusikaltimų profilaktika. Per 
mėnesį išaiškinti ir sulaikyti 6 asmenys, 
padarę nusikaltimus. 1989 m. spalio 
25–26 d. Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare 
buvo apiplėšti Lenkijos piliečiai. Milicijos 
viršila S. Praspaliauskas ir milicijos 

seržantas V. Marašinskas parodė didelį sumanumą. Remiantis asmeniniais stebėjimais, 
nu kentėjusiųjų ir kitų asmenų paro dymais, buvo nustatyti įtariamieji. Su budėtojų 
pagalba nusikaltė liai sulaikyti. Išaiškintas asmuo, besikėsinęs pavogti automobilį, 
sulaikyti įtariamieji,  kėsinęsi apvogti butą. Už smulkų chuliganizmą gatvėse nubausta 
13 asmenų. Į blaivyklą pristatyti 52 žmonės. Už kitus teisė tvarkos pažeidimus nubausti 
25 asmenys. Išaiškinti ir nubausti 49 naminės degtinės gamintojai, jos įsigiję asmenys 
ir perpardavinėtojai.

Draugijos pirmininkas A. Vilbikas sakė: „Naminės degtinės gamintojus ir 
perpardavinėtojus, kitus teisėtvarkos pažeidėjus išaiškinti be visuomenės pagalbos būtų 

sunku. Nei Vidaus reikalų skyrius, nei Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugija 
nepajėgtų išspręsti šių klausimų. Visuomenės pagalba labai reikalinga, kad galėtume 
apsivalyti nuo visuomenės piktšašių. Į nepriklausomą Lietuvą turime ateiti apsivalę 
nuo valstybinio ir visuomeninio turto grobstytojų, kyšininkų, girtuoklių, nuo lengvo 
pasipelnymo mėgėjų.“9 

Draugija kvietė miesto gyventojus būti nepakančius tiems, kurie gyvena šalia ir 
gamina arba perpardavinėja alkoholinius gėrimus, spekuliuoja, girtauja, nesirūpina 
šeima, vaikais. Todėl dėl geresnio ryšio su visuomene Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo 
draugija įsteigė ir pakvietė naudotis pasitikėjimo telefonu 28 876. Paskambinus buvo 
galima nesakyti nei savo pavardės, nei adreso. Visais atvejais skambintojai buvo įdėmiai 
išklausyti ir išgirsti. Skambučių pasitikėjimo telefonu buvo laukiama darbo dienomis 
nuo 15 iki 21 val. Šiuo telefonu buvo galima ne tik pranešti apie įvairius teisėtvarkos 
pažeidimus, bet ir pateikti pageidavimų, pasiūlymų dėl kovos su nusikalstamumu, 
teisėtvarkos pažeidimais.10  

Tuomet kiekvieną dieną laikraščiuose buvo spausdinamos santraukos, per radiją 
skelbiama apie mieste, Lietuvoje padarytus nusikaltimus. Kiekvieną dieną nusikaltėliai 
darėsi įžūlesni, vienintelis jų tikslas buvo kuo greičiau, kuo daugiau užvaldyti svetimo 
turto nesiskaitant su priemonėmis ir būdais.  

Nedidelė paslaptis, kad milicija reaguodavo į iškvietimus (ne dėl savo kaltės – 
aut. pastaba) tik po 20 minučių arba net po pusvalandžio ar valandos, nors į bet kokį 
iškvietimą būtina reaguoti ne ilgiau kaip per 5 minutes. Milicininkai palaikydavo viešąją 
tvarką mieste, į juos kreipdavosi visuomeninio maitinimo įmonės, bankai, renginių 
organizatoriai, net vestuvėse ir kitokiuose pobūviuose jie būdavo reikalingi. Milicininkai 
dirbo po 14–16 valandų, tačiau žmogaus fizinės ir psichologinės galimybės ribotos. Kaip 
jiems reikėjo planuoti savo ateitį, kaip išlaikyti šeimą? Todėl ne iš gero gyvenimo, o dėl 
darbuotojų stokos, dėl to, kad milicininkas buvo priverstas ieškoti papildomo šaltinio 
savo šeimai išlaikyti, atsirado Šiauliuose VTAR draugija.11   

Draugijos pirmininkas A. Vilbikas prisimena: „Pradžioje buvo atliktas didelis 
organizacinis darbas. Draugija savo darbą pradėjo nuo 1989 m. spalio 1 d., tačiau nei 
draugovininkai, nei mūsų skyriaus darbuotojai didelio noro joje dirbti pradžioje nerodė.“12 

Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos lėšas sudarė įplaukos iš įstaigų, 
organizacijų, gyventojų. 1990 metais draugija buvo remiama itin mažai. Vėliau 
padėtis pasikeitė. 

1990 m. vasario 1 d. duomenimis, draugijoje dirbo 169 žmonės, iš jų 119 milicijos 
darbuotojų ir 50 visuomenininkų. Buvo 39 samdomi automobiliai. 

Kriminalinės paieškos ir Tardymo poskyriuose, susijusiuose su nusikaltimų 
profilaktika, dirbo 38 draugijos nariai, iš jų 34 milicijos darbuotojai ir 4 visuomenininkai. 
Jie turėjo 3 automobilius. Tardymo poskyris atsiskaitydavo laiku. Sudėtinga padėtis buvo 
Kriminalinės paieškos skyriuje dėl darbo rezultatų susumavimo ir dirbto laiko apskaitos. 

Draugijos pastatas Vilniaus g. 118A
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Su apylinkės inspektoriais dirbo 35 draugijos nariai, iš jų 21 milicijos darbuotojas 
ir 14 visuomenininkų. Jie turėjo 12 automobilių. Patrulinėje postinėje tarnyboje dirbo 
ir viešąją tvarką mieste palaikė 83 draugijos nariai, iš jų 57 milicijos darbuotojai, 26 
visuomenininkai. Skyriuje buvo 20 automobilių. Darbo rezultatai ir laiko apskaita buvo 
tvarkoma laiku ir tvarkingai. 

Budėtojų dalyje ir kitose tarnybose dirbo 13 draugijos narių, iš jų 7 milicijos 
darbuotojai, 6 visuomenininkai. Jie turėjo 4 automobilius.  

1989 metų spalio mėnesį 113 draugijos narių dirbo 5153 valandas Vidutiniškai per 
parą  43 draugijos nariai dirbo po 172 valandas Skaičiuojant, kad vienas žmogus dirbo 
4 valandas., vidutinis atlyginimas buvo 120 Rb. Lapkričio mėnesį 135 draugijos nariai 
dirbo 7593 valandas. Vidutiniškai per parą 63 draugijos nariai dirbo po 253 valandas, o jų 
vidutinis atlyginimas buvo 140 Rb. Gruodžio mėnesį 165 draugijos nariai dirbo 9882 val. 
Vidutiniškai per parą 82 draugijos nariai dirbo po 330 valandų, o jų vidutinis atlyginimas 
buvo 150 Rb. 

1990 metų sausio mėnesį dirbta 9669 valandas, o vidutinis atlyginimas buvo 136 
Rb. 1989 metų IV ketvirtį ir 1990 metų sausio mėnesį išmokėtas padidintas atlyginimas 
48 draugijos nariams. Piniginėmis premijomis nuo 30 iki 60 Rb buvo paskatinti 45 
draugijos nariai.  

Buvo išaiškinti 33 nusikaltimai. Mieste 1989 metais, palyginti su 1989 metų pirmuoju 
pusmečiu, 42 proc. sumažėjo nusikaltimai gatvėse, automobilių vagystės ir vagystės iš jų. 

Su Patrulinės postinės tarnybos darbuotojais dirbę draugijos nariai nuo 1989 m. spalio 
24 d. iki 1990 m. vasario 1 d. išaiškino 1 nusikaltimą, susijusį su namų triukšmadariais, 
dėl šeimyninių triukšmų vyko 216 kartų, vietoje įspėjo 61 kartą, į budėtojų dalį pristatė 
35, į blaivyklą – 39 asmenis, dėl 22 įvykių surinko medžiagą ir perdavė apylinkės 
inspektoriams, sulaikė 5 asmenis, įtariamus įvykdžius nusikaltimus, surašė 9 protokolus 
už smulkų chuliganizmą, naminės degtinės įsigijimą ir perpardavimą, sulaikė 9 asmenis 
už kitokius teisės pažeidimus.13

Pasitikėjimo telefonas veikė kasdien nuo 15 iki 21 val., išskyrus šeštadienius, 
sekmadienius ir švenčių dienas. Nuo 1989 m. lapkričio 28 d. iki 1990 m. vasario 1 d. 
pasitikėjimo telefonu 28 876 užregistruoti 162 pranešimai (praėjus trims mėnesiams, 
pranešimų skaičius viršijo du šimtus – aut. pastaba), iš jų dėl naminės degtinės gaminimo, 
laikymo ir perpardavinėjimo – 69, dėl valstybinės degtinės perpardavinėjimo – 48, 
dėl girtavimo ir triukšmavimo – 23, dėl valstybinio turto grobimo – 11, dėl kitokių 
pažeidimų – 6. 50–60 proc. skambučių pasitikėjimo telefonu pasitvirtino, buvo surašyti 
protokolai, pažeidėjai nubausti administracine tvarka arba iškeltos baudžiamosios 
bylos. Buvo prašoma visuomenės pasiūlyti, kaip geriau galima būtų apsaugoti žmones 
nuo chuliganų, vagių, spekuliantų, naminės degtinės gamintojų.14

Be to, draugijos nariams buvo organizuoti kiekvieną dieną vykę savigynos užsiėmimai,   
samdomas treneris. 

Per 1989 metus kooperatyvai, gamyklos, draugijos nariai ir pavieniai asmenys į 
draugijos sąskaitą įnešė 230 766 Rb ir Šiaulių m. LDT vykdomasis komitetas skyrė 50 
tūkst. Rb, iš viso gauta 280 766 Rb, išleista 81 358 Rb. Kai kurios įmonės ir įstaigos į 
draugijos sąskaitą buvo nepervedusios185 tūkst. Rb.15 

Savaitraštyje „Liaudies sargyboje“ buvo rašoma, kad didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
prie vidaus reikalų organų buvo sukurti milicijos pagalbos klubai (Šiauliuose prie LDT 
vykdomojo komiteto – aut. pastaba), finansuojami gamyklų ir įstaigų. Rašyta, kad 
Šiaulių ir Kauno miestų, Rokiškio rajono vidaus reikalų skyriai, užmezgę tokius ryšius 
su gamyklomis, padidino savo darbuotojams atlyginimus (jei galima laikyti padidinimu 
atlygį už darbą savo laisvu laiku draugijoje – aut. pastaba). Atlyginimai Šiauliuose 
draugijos nariams padidėjo iki 200 Rb (draugijoje atlyginimas buvo mokamas už išdirbtas 
valandas – aut. pastaba). Kituose rajonuose viskas liko kaip buvę.16  

VRM posėdžių salėje 1990 m. vasario 28 d. įvyko operatyvinis pasitarimas, kuriame 
vienas iš nagrinėjamų klausimų buvo ir milicijos kooperatyvų veiklos aptarimas.17  

Tuo laikotarpiu atsirado naujos visuomenės dalyvavimo viešosios tvarkos apsaugos 
darbe formos. Tačiau A. Kožarovo, Vilniaus Tarybų rajono VRS viršininko pavaduotojo, 
nuomone, šį darbą geriau atliktų profesionalai. Jis sakė: „Gamykloms <...> daug parankiau 
ir naudingiau užmokėti tam tikrą sumą milicijos organams <...>,  o milicijos organai už 
gautas lėšas galėtų padidinti patrulinės tarnybos darbuotojų skaičių.“18 Niekas nedrįstų 
ginčytis, kad profesionalai geriau, ir ne tik todėl, kad jie yra ginkluoti... Tačiau, jei įmonė 
milicijai skyrė lėšų ir iš jų buvo finansuojamas milicininko etatas, o po kiek laiko tokių 
pinigų įmonė skirti negali, iš kokių pinigų milicininkui bus mokamas atlyginimas? 
Tai išsprendė klubai, draugijos, kooperatyvai, kaip labiau lankstesni ir tinkantys tuo 
laikotarpiu kylančioms problemoms spręsti.

Draugijos pirmininkas A. Vilbikas 
pabrėžė: „Miestui draugija bent šiais metais 
dar reikalinga todėl, kad paskutiniais 
mėnesiais Patrulinė tarnyba dirba apie 1500 
valandų per mėnesį. Kitaip pridengti miestą 
tam laikui nėra galimybių, nes Postinė 
patrulinė kuopa sukomplektuota tik iš 
55 žmonių, nors yra 120 etatų. Draugijos 
darbas sumažės, kai bus sukomplektuota 
Policijos komisariato Patrulinė kuopa. <...> 
Draugijos egzistavimas, esant dabartinei 
situacijai, ir Respublikoje, ir mieste yra 
reikalingas, o kai bus įkurta vietinė milicija, 
finansuojama iš vietinio biudžeto, draugijos 
reikalingumas atkris.“19 Perregistruotos draugijos antspaudas



/ Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugija /

/ 307 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 306 /

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
prezidiumo posėdyje 1991 m. liepos 
5 d. Savivaldybės policijos komisaras 
A. Vilbikas informavo apie Viešosios 
tvarkos apsaugos rėmimo draugijos 
veiklą, kuri papildo miesto policijos 
Patrulinės tarnybos darbą. Komisaro 
nuomone, draugija miestui naudinga ir 
atsisakyti jos kol kas nereikėtų. Valdyba, 
neperregistruodama šios draugijos, 
pratęsė jos įgaliojimus ir įpareigojo 
sudarinėti su policija sutartis iki 1991 
m. gruodžio 31 d.20  

Tačiau Savivaldybė, pratęsusi draugijos 
įgaliojimus, pakoregavo jos pavadinimą ir 
ji tapo Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo 
draugija prie Šiaulių miesto valdybos. 

Su pagrindinėmis milicijos tarnybomis 
1990 metais dirbusių draugijos narių ir dirbtų valandų skaičius pateikiamas toliau. Su 
apylinkės inspektoriais sausio mėnesį 24 draugijos nariai dirbo 728 valandas; vasario 
mėnesį 25 draugijos nariai dirbo 1352 valandas; kovo mėnesį 16 draugijos narių dirbo 
808 valandas; balandžio mėnesį 10 draugijos narių dirbo 600 valandų.

Su Postine patruline tarnyba sausio mėnesį 32 draugijos nariai dirbo 2623 valandas; 
vasario mėnesį 42 draugijos nariai dirbo 2615 valandų; kovo mėnesį 43 draugijos nariai 
dirbo 2919 valandų; balandžio mėnesį 26 draugijos nariai dirbo 1536 valandas.

Su kriminalinės paieškos darbuotojais sausio mėnesį 25 draugijos nariai dirbo 742 
valandas; vasario mėnesį 11 draugijos narių dirbo 412 valandų; kovo mėnesį 15 draugijos 
narių dirbo 556 valandas.

Iš viso sausio mėnesį draugijoje dirbo 81 žmogus ir išdirbtos 4093 valandos; vasario 
mėnesį dirbo 78 žmonės, kurie išdirbo 4379 valandas; kovo mėnesį dirbo 74 žmonės, 
kurie išdirbo 4283 valandas;  balandžio mėnesį dirbo 36 žmonės, kurie išdirbo 2136 
valandas. Pagrindinė jų veikla buvo užtikrinti viešąją tvarką mieste, tai yra patruliuoti.

Apylinkės inspektoriai sausį organizavo 9 pasalas, balandį – 7, iš viso 16. Buvo 
surašyta protokolų: sausį – 14, vasarį – 9, kovą – 35, balandį – 11, gegužę – 10, iš viso 79 
protokolai. Iš šio skaičiaus už nedidelį chuliganizmą sausį surašyti 5 protokolai, vasarį – 5, 
kovą – 7, balandį – 2, gegužę – 2, iš viso 21 protokolas. Už naminės degtinės laikymą sausį 
surašyti 4 protokolai, vasarį – 7, balandį – 2, gegužę – 2, iš viso 15 protokolų. Išaiškinta 
nusikaltimų: sausį – 1, kovą – 1, gegužę – 1, iš viso 3 nusikaltimai. Patikrinta anksčiau 
teistų asmenų: sausį – 41, vasarį – 51, balandį – 12, gegužę – 5, iš viso 109 asmenys. 

Patikrinta administracinėje priežiūroje esančių asmenų: sausį – 16, vasarį – 23, balandį 
– 6, gegužę – 2, iš viso 47 asmenys. Pristatyta į blaivyklą asmenų: vasarį – 4, kovą – 3 , 
balandį – 3, gegužę – 4, iš viso 14 asmenų. 

Toliau pateikiami Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos patruliavimo grupės 
darbo rezultatai. Sulaikyta asmenų, įtariamų įvykdžius nusikaltimus: sausį – 12, vasarį – 
12, kovą – 6, balandį – 10, gegužę – 1, iš viso 41 asmuo. Sulaikyta asmenų, įvykdžiusių 
nedidelį chuliganizmą: sausį – 25, vasarį – 8, kovą – 22, balandį – 17, gegužę – 9, iš viso 81 
asmuo, iš šio skaičiaus nepilnamečių: sausį – 8, kovą – 11, balandį – 2, gegužę – 7, iš viso 28 
nepilnamečiai. Sulaikyta asmenų už naminės degtinės įsigijimą: sausį – 7, vasarį – 5, kovą – 
5, balandį – 6, gegužę – 3, iš viso 26 asmenys. Sulaikyta asmenų už smulkų grobstymą: sausį 
– 2, kovą – 5, iš viso 7 asmenys. Sulaikyta neblaivių vairuotojų, vairuojančių automobilius: 
sausį – 13, vasarį – 18, kovą – 15, balandį – 11, gegužę – 6, iš viso 63 vairuotojai. Sulaikyta 
vairuotojų už Kelių eismo taisyklų pažeidimus:  sausį – 136, vasarį – 102, kovą – 55, balandį 
– 82, gegužę – 38, iš viso 413 vairuotojų. Pristatyta girtų asmenų į medicininę blaivyklą: 
sausį – 84, vasarį – 99, kovą – 68, balandį – 33, gegužę – 26, iš viso 310 asmenų, iš šio 
skaičiaus nepilnamečių: sausį – 6, vasarį – 1, kovą – 2, balandį – 2, iš viso 11 nepilnamečių. 
Pristatyta asmenų už kitus pažeidimus: sausį – 28, kovą – 55, balandį – 22, gegužę – 14, iš 
viso 119 asmenų. Sulaikyta asmenų už smulkią spekuliaciją: sausį – 16, vasarį – 31, kovą – 
14, gegužę – 5, iš viso 66 asmenys. Sulaikyta vairuotojų be vairuotojo pažymėjimo: vasarį 
– 10, balandį – 2, gegužę – 1, iš viso 10 vairuotojų. Sulaikyta ieškomų asmenų: vasarį – 2, 
balandį – 2, gegužę – 1, iš viso 53 vairuotojai.21 

Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos pirmininkas A. Vilbikas 1990 m. 
gruodžio 23 d. patvirtino pajamų ir išlaidų sąmatą 1991 metams, kurioje buvo numatytos 
tokios pajamos: 

1. Dotacijos iš valstybės, įmonių, organizacijų, įstaigų, kooperatyvų: metams – 96 840 
Rb, I ketvirčiui – 7 000 Rb, II ketvirčiui – 30 000 Rb, III ketvirčiui – 30 000 Rb, IV 
ketvirčiui – 29 840 Rb.

2. Pajamos už paslaugas palaikant viešąją tvarką: metams – 60 000 Rb, I ketvirčiui – 7 
000 Rb, II ketvirčiui – 17 000 Rb, III ketvirčiui – 17 000 Rb, IV ketvirčiui – 19 000 Rb.

3. Lėšų iš dotacijų likutis metų pradžioje metams – 73 160 Rb.  
Iš viso: metams – 230 000 Rb, I ketvirčiui – 14 000 Rb, II ketvirčiui – 47 000 Rb, III 

ketvirčiui – 47 000 Rb, IV ketvirčiui –  48 840 Rb.
Pajamų ir išlaidų sąmatoje 1991 metams buvo numatytos tokios išlaidos:
Darbo užmokestis (viešoji tvarka, nusikaltimų profilaktika pagal trumpalaikes 

sutartis): metams – 171 800 Rb, I ketvirčiui – 41 000 Rb, II ketvirčiui – 43 000 Rb, 
III ketvirčiui – 44 000 Rb, IV ketvirčiui – 43 800 Rb. Taip pat premijoms, pašalpoms, 
socialiniam draudimui, inventoriaus įsigijimui ir ūkio išlaidoms. Iš viso: metams – 196 
000 Rb, I ketvirčiui – 44 300 Rb, II ketvirčiui – 54 800 Rb, III ketvirčiui – 48 800 Rb, IV 
ketvirčiui – 48 100 Rb. Lėšų likutis iš dotacijų 1992 m. sausio 1 d. metams – 34 000 Rb.22   

Pajamų-išlaidų sąmata 1990 m. 
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Draugijos veikla nebuvo tušti žodžiai apie visuomenės pareigą saugoti viešąją tvarką. 
Suaktyvėjo ir teisėtvarkos apsaugos punktų veikla. Kaip parodė draugijos veiklos 
rezultatai, buvo einama teisinga linkme.  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatė E. Leviškienė taip pat teigiamai 
įvertino draugijos darbą: „Šiais metais viešosios tvarkos apsauga mieste pradėjo rūpintis 
visuomeninė draugija, kurią materialiai remia įvairios miesto įmonės bei organizacijos. 
Šie žmonės savais automobi liais nuo vakaro iki ryto važinėja po miestą, ir toks jų 
budėjimas duoda rezultatų. Nakties nusikaltimų skaičius sumažėjo. Bet ši draugija lėšų 
turi iki III ketvirčio pabaigos. Jeigu toliau niekas nebeparems, veikla nutrūks. Kitiems 
metams jos darbą arba kitaip pertvarkytą pačios milicijos darbą šioje srityje tikriausiai 
finansuos miesto valdyba.“23 1991 metais draugiją miesto įstaigos, organizacijos, 
gyventojai rėmė itin mažai. 

Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime, įvykusiame 1990 m. sausio 17 d., A. 
Vilbikas informavo apie Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos darbą. Draugijoje 
tuo metu dirbo 163 draugijos nariai. Didžiausias skaičius narių – 83 – dirbo Patrulinėje 
tarnyboje. „Iš pradžių sunkiai sekėsi komplektuoti  draugiją, o dabar net turime rezervą, 
– kalbėjo A. Vilbikas. – Kiekvieną dieną išeidavo dirbti 43 draugijos nariai. Piniginėmis 
premijomis paskatinti 36 nariai. Draugija išaiškino 24 nusikaltimus. 42 proc. sumažėjo 
mieste gatvės nusikaltimų. Manau, kad tam įtakos irgi turėjo draugijos darbas. Prie 
VRS budėtojų dalies yra organizuota grupė, kuri nuo 20 val. iki 2 val. vyksta pas namų 
triukšmadarius. Tai atpalaiduoja budėtojų daliai rankas nusikaltimams aiškinti. Draugija 
turi pasitikėjimo telefoną, kuriuo skambino 106 interesantai. 50–60 proc. skambučių 
pasitvirtino, surašyti protokolai. Įmonės ir organizacijos ne taip jau geranoriškai remia 
mus lėšomis. Reikia ilgai jų prašyti ir įkalbinėti.“24

Šiaulių m. LDT vykdomojo komiteto pirmininkas P. Morkūnas šiame pasitarime 
sakė: „Draugija viešajai tvarkai palaikyti turi būti finansuojama iš miesto įmonių lėšų. Aš 
siūlysiu sesijoje, kad ateityje milicija iš baudų išsilaikytų ir galėtų žmonėms mokėti tokius 
atlyginimus, už kuriuos žmonės čia ateitų noriai dirbti.“25 

Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas kalbėjo: „Pritariu tai idėjai, kad mums 
reikalingas revizorius. Respublikoje visi šneka, kad reikalingi žinybiniai revizoriai. Tai 
imkim ir padarykim tai Šiauliuose. Juo labiau, kad tai galima organizuoti per Viešosios 
tvarkos rėmimo draugiją.“26  

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1990 m. kovo 16 d. raštu kreipėsi į LR 
Ministrų Tarybą informuodamas apie teisinių bendrovių, kooperatyvų ir klubų veiklos 
ribas. LR VRM pritarė teisinių bendrovių ir kooperatyvų, viešosios tvarkos apsaugos 
klubų kūrimui, vertino tai kaip visuomenės dalyvavimo teisėtvarkos veikloje formą. 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose, taip pat kai kuriuose Lietuvos rajonuose 
buvo įkurtos ir veikė tokios bendrovės, kooperatyvai arba klubai. Nerimą VRM sukėlė 
tai, kad kai kurios bendrovės, kooperatyvai arba klubai savo įstatuose nurodė, jog jie 

turi tikslą kovoti su nusikalstamumu ir teisėtvarkos pažeidimais. Minėtame rašte buvo 
nurodoma, kad „tai grubiausias galiojančių Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir 
Administracinių teisės pažeidimų kodeksų reikalavimų ignoravimas, nes bendrovės, 
kooperatyvai ir klubai savavališkai suteikia sau teisę verstis operatyvine paieškomąją, 
procesine ir administracine veikla, kuri yra išskirtinė parengtinio tardymo ir kvotos 
organų kompetencija.“27 Baudžiamojo proceso kodekso 134 straipsnis buvo nustatęs, kas 
yra kvotos organai, o 142 straipsnyje nurodyta, kas turi atlikti parengtinį tardymą. Bet 
koks bendrovių, kooperatyvų ar klubų kišimasis į procesinę, operatyvinę paieškomąją ar 
administracinę veiklą yra grubus piliečių teisių pažeidimas. Todėl viršininko R. Vaitekūno 
rašte buvo rašoma: „Teisinio pobūdžio bendrovėms, kooperatyvams ir klubams tikslinga 
rekomenduoti saugoti garažus, autotransporto stovėjimo aikšteles, kolektyvinius sodus, 
atskirus namus ir butus, organizacijų ir įmonių turtą, atlikti apsauginės aparatūros 
montavimo darbus, palaikyti viešąją tvarką diskotekose, viešojo maitinimo įstaigose, 
komerciniuose renginiuose, lydėti materialines vertybes kelyje, taip pat įstatymo 
numatyta tvarka atstovauti piliečių interesams teisme bei teikti juridinę konsultaciją.“28 

Vidaus reikalų organų pareigūnams buvo leidžiama dirbti bendrovėse, kooperatyvuose 
ar klubuose tik gavus raštišką vidaus reikalų organo viršininko sutikimą, nepažeidžiant 
galiojančių įstatymų reikalavimų ar VRM nurodymų. Todėl buvo prašoma LR Ministrų 
Tarybos, registruojant įstatus, atkreipti miestų ir rajonų vykdomųjų komitetų dėmesį į 
įstatymų nustatytas teisinių bendrovių, kooperatyvų ir klubų veiklos ribas.29  

Į draugijos veiklą norėjo įsitraukti vis daugiau vidaus reikalų skyriaus tarnybų. Poskyrio 
viršininkas V. Rubis siūlė padėti žmonėms: jei žmogus negali atvažiuoti su automobiliu 
į Tarprajoninį registracijos egzaminų poskyrį, jo darbuotojai automobilį galėtų apžiūrėti 
namuose ir užregistruoti už mokestį. V. Janavičiaus nuomone, reikia sukurti gerą kontrolės 
mechanizmą ir tik tada Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijai leisti teikti šią 
paslaugą. R. Vaitekūnas pastebėjo, kad šio pasiūlymo nereikia atmesti, tačiau tai reikėtų 
įforminti kaip draugijos veiklą, kai bus apgalvota visa įforminimo ir kontrolės sistema.30  

VRM atstovas E. Gružas operatyviniame pasitarime, įvykusiame 1990 m. kovo 21 
d., pastebėjo, kad, kalbant su kriminalinės paieškos darbuotojais, išryškėjo tendencija, jog 
kriminalistų pagrindinis darbas prasideda po darbo valandų, kai jie dirbti pradeda draugijoje.31  

Draugija veikė iki 1991 metų pabaigos, kol Savivaldybės policijos nuovados buvo visiškai 
sukomplektuotos ir pradėjo dirbti visu pajėgumu. 

R. Vaitekūnas, kalbėdamas apie 1989 metais įkurtą Viešosios tvarkos apsaugos 
rėmimo draugiją, sakė: „Pagrindinė misija – rasti teisinę formą, kurti fondą ir kaupti lėšas, 
iš kurių būtų galima skatinti žmones, kurie dirbo viršvalandžius: buvo organizuojami 
patruliavimai, rengiami kultūriniai ir sportiniai renginiai ir pan. Reikėjo išlaikyti patalpas, 
techninę bazę ir pan. Tai vyko tol, kol buvo įkurtos nuovados.“32  

Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime 1990 sausio 17 d. V. Janavičius sakė: 
„Patrulinė tarnyba – pagrindinė jėga, užtikrinanti mieste viešąją tvarką, tačiau trūksta 



/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 310 /

12 darbuotojų, o miesto visuomenė nusiteikusi prieš miliciją. Viešajai tvarkai mieste 
užtikrinti padeda Viešosios tvarkos rėmimo draugija. Jeigu ne ji, praėjusiais metais 
nebūtume sulaukę nusikaltimų gatvėse sumažėjimo.“33  

V. Janavičiaus žodžiais, Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos esminis tikslas ir 
rezultatai – teigiami. Pajėgos buvo ribotos esamai situacijai kontroliuoti, tačiau sugebėta 
pritraukti papildomai žmonių, realiai dirbančių dieną ir naktį. Papildomas darbas 
prisidėjo prie milicijos darbuotojų atlygio, skirtingų tarnybų pareigūnus labai suartino, 
nes draugijoje dirbo žmonių iš daugelio tarnybų, buvo ir civilių.34  

R. Rukšėnas prisiminė, kad Viešajai tvarkos apsaugos rėmimo draugijai įmonės 
pervesdavo lėšų, ir tai buvo didelė paspirtis to meto milicijos darbuotojams, nes buvo 
mokama už išdirbtas valandas, už viršvalandžius, už kurą.35  

Pasak V. Maskolenkos, dirbti Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijoje buvo 
daug norinčių ne tik iš VRS darbuotojų, bet ir iš civilių, nes už vieną patruliavimo valandą 
buvo mokami 2 Rb, o jei dirbdavo su savo automobiliu – dar 1,3 Rb. Ir jis prisiminė 
pradžioje dirbęs savo automobiliu. „Visi buvo labai patenkinti. Tai buvo papildomas 
uždarbis. Milicininkai, patruliuojantys mieste, tapo pastebimi, nes jų padaugėjo“, – sakė 
V. Maskolenka.36  

Draugija, parengusi savo narius, siųsdavo dirbti milicijoje – tai matyti iš Šiaulių m. 
VRS 1991 m. vasario 4 d. viršininko įsakymo Nr. 13 „Dėl asmeninės sudėties“: „Paskirti: 
Čeberiaką Rolandą Lionginą, atvykusį pagal Šiaulių m. viešosios tvarkos apsaugos rėmimo 
draugijos kolektyvo rekomendaciją, IV policijos nuovados PPT milicininko pareigoms, 
suteikiant milicijos eilinio laipsnį, nuo š. m. vasario 4 dienos. Nustatyti atlyginimą 295 
rublius į mėnesį.“37   

Draugija 1992 metų pradžioje atsisakė telefono 28 876 ir perdavė jį Prūdelio policijos 
nuovadai (Paprūdžio g. 2).  Taip aktyvi Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos 
veika pasibaigė ir jos darbą tęsė įkurtos nuovados.38  

Išvados. Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugija buvo laikina pereinamojo 
laikotarpio struktūra, kuri leido, esant ribotoms milicijos pajėgoms, kontroliuoti esamą 
situaciją Šiaulių mieste. Sugebėta papildomai pritraukti žmonių viešajai tvarkai ir 
nusikalstamumo kontrolei mieste užtikrinti. Draugijos nariai savais automobi liais nuo 
vakaro iki ryto patruliavo po miestą ir tai davė teigiamų rezultatų. Draugija buvo remiama 
įvairių miesto įmonių ir organizacijų bei miesto biudžeto.   
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VII. SSRS KARO   
AFGANISTANE    
ĮKAITAI

Afganistano kare SSRS kariuomenėje kariavo 4333 Lietuvos gyventojai, iš jų žuvo 
daugiau kaip 100. 1989 metų pabaigoje Vilniuje, Kalnų parke, įvyko mitingas, į kurį 
susirinko lietuviai, kariavę Af ganistane. Visi po mitingo nuėjo prie LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų ir čia sudėjo karo metu gautus apdovanojimus – 210 ordinų ir ženklų. 
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, Afganistano karo dalyviai 1990 m. gegužės 4 d. 
kreipėsi į SSRS kariuomenės karininkus ir kareivius: „Panaudoję ginkluotą jėgą prieš 
laisvę mylinčią tau tą, jūs stiprinate SSRS kaip „tautų kalėjimą“, patys savanoriškai 
tapdami autoritarinės sistemos kaliniais. Susimąstykite! Nedalyvaukite kruviname 
spektaklyje, kurio scenarijų ne jūs parašėte. Už eilinę klaidą bus užmokėta jūsų krauju ir 
jūsų gyvybėmis.“1  

Butų užėmimas K. Korsako 
gatvėje. Šiauliuose, K. Korsako gatvės 
naujai pastatytuose 105 ir 115 name 
1991 m. sausio 4 d.  Afganistano karo 
dalyviai užėmė dvidešimt septynis 
dviejų kambarių butus ir apsigyveno 
su šeimomis. Šių namų butai buvo 
paskirti kitiems miesto gyventojams, 
kuriems jau buvo išdalyti orderiai.

Teisindamiesi Afganistano karo da-
lyviai sakė, kad jie „durų nelaužė, spynų 
negadino... Įsikūrė butuose, kurie buvo 
neužrakinti. <...> ši akcija – tai savotiš-
kas socialinis protestas prieš miesto val-
džios abejingumą jų reikalams.“2

Straipsnio autorė B. Kybartienė 
rašė: „Jauni ir, sakyčiau, ne savo 
valia daug kentėję, rizikavę gyvybe 
arba grįžę sugadinta sveikata žmonės 
pavargo nuo tuščių pažadų apie 
lengvatas, prarado viltį gauti butus 
teisėtu keliu.“3

K. Korsako gatvės 105 namas  

K. Korsako gatvės 115 namas
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Šiaulių miesto meras K. Šavinis 1991 m. sausio 5 d. potvarkiu „Dėl Afganistano karo 
dalyvių savavališko butų užėmimo“, vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
prezidiumo ir miesto valdybos 1991 m. sausio 5 d. sprendimu, įpareigojo Šiaulių m. VRS 
nedelsiant imtis priemonių užtikrinant viešosios tvarkos palaikymą prie K. Korsako 
gatvės 105 ir 115 namų, kad Afganistano karo dalyviams, savavališkai užėmusiems butus, 
nebūtų leista vežti į juos baldų ir kitų namų apyvokos daiktų.4

Šiaulių miesto prokuratūroje 1991 m. sausio 7 d. buvo sudaryta šešių žmonių 
operatyvinė grupė, kuriai vadovavo vyriausiasis prokuroras Anatolijus Mirnyj. Grupė 
apsilankė K. Korsako gatvės 105 ir 115 namuose, nustatė, kurie butai neteisėtai užimti, ir 
paėmė iš apsigyvenusių ten Afganistano karo dalyvių pasiaiškinimus. Surinkta medžiaga 
buvo perduota teismui, kuris įstatymo nustatyta tvarka priėmė sprendimą iškeldinti iš 
savavališkai užimtų butų ten apsigyvenusius asmenis.5

Buvo organizuotas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatų susitikimas su 
Afganistano karo dalyviais. Deputatas A. Pniauskas susitikime su jais kalbėjo: „Kauno 
ir Vilniaus Afganistano karo dalyvių sąjungos sudėjo ordinus ir medalius, organizavo 
bėgimą į Maskvą protestuodami, kad Kremlius pamiršo žmones, kuriuos siuntė okupuoti 
kito krašto ir žudyti nekaltų žmonių. Jie pasirodė kaip tikri patriotai, nes suprato, kad į tą 
patį pragarą juos siuntė SSKP vadovybė, tai yra SSRS Vyriausybė. 

Šiaulių Afganistano karo dalyvių sąjunga – visai kitokio tipo organizacija. Tuo sunkiu 
Lietuvai metu iškėlė Šiaulių savivaldybei reikalavimus, kurie praktiškai neįvykdomi ir 
neturi jokios teisinės nei moralinės prasmės.

Nepažįstu asmeniškai nė vieno iš sąjungos narių, užgrobusių butus, bet norėčiau 
perspėti sąjungos narius, kurie jaučia nors truputį meilės savo kraštui, okupantų 
nuniokotai Lietuvai, kad pažvelgtų į savo veiksmus giliau, pasitelktų blaivų protą. Jums, 
galbūt patiems nežinant, vadovauja jėgos, priešiškos Lietuvos Respublikai. Kol ne vėlu, 
apsigalvokite, kam naudingi jūsų tokie veiksmai.

Jūs norite prisidėti prie valstybinių objektų saugojimo ar kitokiais veiksmais padėti 
Respublikai. Bet kaip suprasti jūsų pagalbą, jei vis dar laikote užgrobtus butus.  <...>.

Prieš kelias dienas verkė moteris. Ji pasakojo, kad 18 metų stovėjo eilėje, gyveno 
viename kambarėlyje su 3 vaikais ir turėjo jau persikelti į naują butą, bet jį užgrobė nedori 
žmonės <...>.

Aš manau, kad šioje Afganistano karių sąjungoje yra dorų žmonių, tik suklaidintų.
Didžiausia pagalba Lietuvai iš jūsų pusės būtų gerbti teisėtumą, išsikraustyti iš 

užgrobtų butų ir nekelti valdžiai reikalavimų, remiantis SSRS įstatymais, nebesilpninti  ir 
taip kraujuojančios Lietuvos. <...>. 

Manau, toks susitikimas yra paskutinis. Jei miesto valdžia dar su jumis susitikinės, kol 
jūs laikote užgrobę butus, tai aš jos nebegerbsiu.“6     

1991 m. sausio 16 d. įvyko Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatų pasitarimas, 
kur buvo svarstomas Afganistano karo dalyvių užimtų butų klausimas. Deputatas E. 

Černiauskas pažymėjo, kad „Šiaulių krašte“ išgirti „afganai“, savavališkai užėmę butus, o 
„Respublika“ jų tokius veiksmus kritikavo. 

Tarybos pirmininko pavaduotojas M. Končius sakė, kad dėl afganistaniečių reikia 
veikti dviem kryptimis. „Viena kryptis – deputatų, už kurią yra atsakingas deputatas 
A. Kukanauza. Apie afganistaniečių gyvenimo sąlygas nieko nėra žinoma, todėl reikia 
eiti į jų darbovietes ir kartu su jų vadovais tartis, kaip galima būtų padėti jiems dėl buto, 
įkalbėti vadovus padėti daugiau, negu reikalauja įstatymas. Kita kryptis – reikia ieškoti 
galimybių statyti gyvenamąjį namą afganistaniečiams.“7

 Deputatas Z. Sabalys informavo, kad meras gavo raštą, jog „afganams“ buvo skirtos 
lėšos ir jomis rūpinosi Piliečių teisių gynimo komitetas, nors koks tai komitetas, nėra 
žinoma. Anksčiau Šiaulių miesto vykdomasis komitetas įtraukdavo „afganus“ į eilę butui 
gauti. Ir jie butus gaudavo, skriaudžiami nebuvo. Siūlyta jų tuo metu iš savavališkai užimtų 
butų nekeldinti. Nutarta per savaitę išsiaiškinti tikrąją padėtį apie savavališkai užimtus 
butus ir buvo sudaryta komisija.8  

Šiaulių miesto savivaldybės taryba buvo sudariusi Afganistano karo dalyvių 
gyvenimo sąlygoms tirti komisiją. Miesto valdybos Butų skyriaus vedėjas Sigitas 
Bendikas po gyvenimo sąlygų ištyrimo pateikė tokią informaciją: „27 „afganai“ gyvena 
bendrabučiuose... Vadinasi, jau aprūpinti tam tikru gyvenamuoju plotu, tačiau darbo 
kolektyvuose stovi pirmumo eilėje butui gauti. 28 asmenys gyvena butuose su patogumais, 
turi pakankamai gyvenamojo ploto, todėl net negali būti įrašyti įskaiton butui gauti. 
Penkios šeimos registruotos skirtingose vietose. Dar tiek pat jų gyvena bute, kuriame 
prisiglaudusios kelios šeimos... Vienas asmuo gyvena avariniame name.“9

1991 metais Šiauliuose vien pirmumo eilėje butų laukė daugiau kaip 4000 žmonių, 
tarp jų buvo nemažai invalidų, daugiavaikių šeimų ir pan. Kai kurių gyvenimo sąlygos 
buvo blogesnės nei asmenų, užgrobusių butus. Todėl, kaip pastebėjo korespondentas V. 
Gaižauskas, „keistai atrodė, kai viengungis vaikinas užėmė butą, nes jam ir broliui ankšta 
pas tėvus!“10 

1991 m. vasario 1 d. teismo vykdytoja R. Čiukšienė įstatymo nustatyta tvarka 
turėjo Afganistano karo dalyvius iškeldinti iš trisdešimties butų K. Korsako gatvės 105 
ir 115 namuose, tačiau nepavyko, nes vaikinai atsisakė išeiti ir užtvėrė kelią. Trečiosios 
nuovados viršininkas V. Skaburskas kartu su pavaldiniais turėjo užtikrinti viešąją tvarką, 
tačiau negalėjo naudoti jėgos, todėl teismo vykdytoja, vadovaudamasi Civilinio proceso 
kodeksu, surašė Šiaulių miesto teismo pirmininkui iškeldinimo negalimumo aktą, 
kuriame prašė išaiškinti, kaip toliau vykdyti iškeldinimą.11 

1991 m. vasario 19 d. apie 10 val. ryto Gytariuose prie K. Korsako gatvės 117 namo 
privažiavo autobusas su policininkais. Su jais buvo užgrobtų butų savininkai, teismo 
vykdytojai. Keturi jauni vyrai teismo vykdytojams buvo užstoję kelią, tačiau po neilgai 
trukusio pasipriešinimo atvykusieji pateko į vidų. Iš užgrobtų butų iškraustytiems 
asmenims buvo sudarytos sąlygos persivežti baldus ir kitus daiktus į nuolatinę 
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gyvenamąją vietą. V. Gaižauskas rašė: „Policiją už jos veiksmus galima tik pagirti. Šį 
tikrai nemalonų darbą vyrai atliko pakankamai korektiškai. Neturėjo jie nei bananų, 
nei pistoletų, nei dujų balionėlių. Tiesa, du iš ketverto užstojusių kelią vaikinų teko 
jėga išvesti iš laiptinės. Toliau jėgos naudojimas jau buvo nereikalingas. <...> Akcijoje 
dalyvavo apie 30 policininkų, daugiausia iš majoro V. Skabursko vadovaujamos 
3-iosios nuovados (jos teritorijoje ir yra minėtas namas – aut. pastaba). Didele dalimi 
sėkmę lėmė tai, kad apie iškeldinimo pradžią labai mažai kas žinojo (net ir masinių 
informacijos priemonių darbuotojai gavo informaciją apie tai ne iš oficialiųjų šaltinių, 
o savais kanalais – aut. pastaba). Todėl „afganams“ nepavyko surinkti didelio būrio 
„gynėjų“, kurių tuomet buvo tik septynetas.“12 

 Butų užėmimas Aušros alėjoje. 1990 metų rudenį Afganistano karo dalyviai 
savavališkai užėmė šešetą tuščių butų Aušros alėjos 13 name, nes, pasak jų, tuos butus jiems 
buvo pažadėjęs tuometinis jų savininkas – KEČ (rus. квартирно эксплоатационная 
часть – SSRS kariškių butų eksploatavimo dalis). Bet vėliau pažadai taip ir liko pažadais, 
o jiems pradėti siūlyti butai statomame naujame name, bet tik trys, todėl jie ir įsikėlė į 
tuščius butus. Vieno iš jų motina tai pavadino protesto akcija.13  

Užimtuose butuose, kuriuose vyko remontas, nebuvo vandens, dujų, neveikė 
kanalizacija. Juose apsigyveno Afganistano karo dalyviai su mažamečiais vaikais 
ir nėščiomis žmonomis. KEČ vadovybė kreipėsi į Šiaulių miesto prokuratūrą, kad 
Afganistano karo dalyviai su šeimomis būtų iškeldinti iš neteisėtai užimtų butų, bet 
Afganistano karo dalyviai nevykdė miesto vyriausiojo prokuroro reikalavimo.14 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos prezidiumo posėdyje 1990 m. rugsėjo 6 d. buvo 
svarstomas Afganistano karo dalyvių kreipimasis. Deputatė V. Ladietienė supažindino su 
susidariusia situacija, kalbėjo apie savavališkai užimtus butus ir kitus Afganistano karo 
dalyviams svarbius socialinius klausimus, kurių tuo metu niekas nesprendė. Deputatai 
A. Kukanauza ir V. Mazuronis pasiūlė Afganistano karo dalyviams skirti sklypus, kad 
jie galėtų savarankiškai statytis namus, ir kreiptis į SSRS gynybos ministeriją. Buvo nu-

tarta bendrame Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos prezidiumo 
ir miesto valdybos pasitarime ap-
tarti klausimą, kaip pagerinti Af-
ganistano karo dalyvių socialinę 
padėtį, parengti SSRS ginkluoto-
sioms pajėgoms raštą ir jį apsvars-
tyti Tarybos sesijoje bei įpareigoti 
Gyvenamųjų patalpų suteikimo 
skyrių pateikti informaciją, pa-
grindžiančią Afganistano karo 
dalyvių galimybę gauti butą.15 

Šiaulių miesto teismo vykdytoja Vida Geležinienė 1991 m. sausio 30 d. kartu su 
policijos pareigūnais bandė iškeldinti Afganistano karo dalyvius iš užimtų šešių butų Aušros 
alėjos 13 name, tačiau tai padaryti nepavyko.16 

1991 m. vasario 4 d. teismo vykdytoja V. Geležinienė antrąkart bandė iškeldinti 
Afganistano karo dalyvius iš šešių butų Aušros alėjoje, tačiau nesėkmingai.17 

Lietuvoje kito tokio atvejo nėra buvę. Vieni, daug metų laukę, rankose turi butų 
orderius, tačiau negali patekti į jiems paskirtus butus. Kiti, savavališkai užėmę butus, 
laikosi jų įsikabinę ir aiškina, jog tai – tik akcija, kuria iš miesto valdžios siekiama gauti 
konkretų pažadą.18 

1991 metų gegužės mėnesį buvo priimtas Šiaulių miesto teismo sprendimas, pagal kurį 
Afganistano karo dalyviai turėjo būti iškeldinti iš butų. Sprendimas buvo apskųstas, tačiau 
jį patvirtino LR Aukščiausiasis Teismas. Po poros savaičių LR generalinis prokuroras A. 
Paulauskas teismo sprendimo vykdymą sustabdė.19 

1992 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sesijoje vėl svarstytas 
klausimas dėl savavališko butų užėmimo Aušros alėjos 13 name. Mero pavaduotojas R. 
Janušas informavo, kad šį klausimą valdyba svarstė prieš pusantrų metų. Jis priminė, kad 
prokuroro sankcija dėl iškeldinimo buvo gauta, bet 1991 metų sausio mėnesį Lietuvos 
Respublikos generalinis prokuroras buvo užprotestavęs Šiaulių miesto prokuroro sankciją. 
R. Janušas kalbėjo, kad šiuo metu šį klausimą pavesta spręsti Šiaulių miesto savivaldybei 
ir  kad valdyba priėmė sprendimą – iškeldinti. Paskui kalbėjo deputatai: J. Ragulskis, E. 
Černiauskas, A. Grakavinas, E. Civilka, A. Lankauskas. 

G. Mičiulis, buvęs Afganistano karo dalyvis, paaiškino, kad jiems butus užimti, juos 
remontuoti leido KEČ vadovai, tačiau jokių  tai patvirtinančių dokumentų nėra. 

Deputatas Z. Sabalys priminė, kad užimti butai yra Savivaldybės, nes ji juos yra 
perėmusi iš KEČ, ir siūlė priimti kompromisinį sprendimą.  Deputatė E. Povilaitienė 
siūlė kreiptis į LR Vyriausybę, kad ji įteisintų šiuos butus kaip Afganistano karo dalyvių 
nuosavybę. Deputatas J. Genys pažymėjo, kad prieš priimant sprendimą reikia klausimą 
gerai parengti. Deputatas E. Civilka sakė: „Jei paveldėjome KEČ turtą, paveldėkime kartu 
su savavališkai įsikėlusiais žmonėmis.“ Deputatas E. Černiauskas pažymėjo, kad yra daug 
perduotų KEČ butų su neregistruotais gyventojais, ir pritarė deputatės E. Povilaitienės 
pasiūlymui. Deputatas A. Kliunka patarė kreiptis į LR Vyriausybę, jei valdyba pati 
nesugeba išspręsti problemos. Deputatas J. Ragulskis priminė, kad valdyba negali priimti 
sprendimo dėl iškeldinimo, tą gali padaryti tik teismas. 

Todėl buvo priimtas protokolinis sprendimas: 
1. Siūlyti miesto valdybai spręsti problemą teisine tvarka.
2. Tarybos pirmininkui kreiptis į LR Vyriausybę ir Aukščiausiąją Tarybą dėl 

konsultacijos ir pagalbos, sprendžiant šią problemą.20 
Generalinė  prokuratūra 1993  m.  rugpjūčio  24  d.  raštu sprendimo vykdymo 

sustabdymą atšaukė.21 Aušros alėjos 13 namas
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1994 metų pradžioje Šiaulių miesto valdybos pozicija nesikeitė: yra teismo sprendimas 
šias šeimas iškraustyti iš užimtų butų, vadinasi, tai ir turi būti padaryta. Tuo tarpu 
Afganistano karo dalyvių šeimos LR Seime, Vyriausybėje ieškojo užtarimo ir jį surado 
tarp Seimo narių. 

Šiaulių miesto valdyba 1994 m. sausio 21 d. posėdyje22 svarstė Komunalinio ūkio ir 
paslaugų (KŪP) departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos direktoriaus A. 
Deveikio siūlymą „afganų“ šeimoms butus paskirti iš Centralizuoto butų fondo. Šiaulių 
miesto meras A. Salda buvo principingas. Jo nuomone, valdyba neturi teisės prisiimti 
tokios atsakomybės, nes pagal galiojančius įstatymus butus iš Centralizuoto butų fondo 
leidžiama skirti tik valstybinių įstaigų darbuotojams. Todėl valdyba priėmė diplomatišką 
protokolinį sprendimą: jei Afganistano karo dalyviai dirbtų valstybinėse įstaigose, būtų 
galima spręsti jų apgyvendinimo klausimą palaisvintuose butuose. Butų skyrius buvo 
įpareigotas pateikti KŪP departamentui išsamią informaciją apie Afganistano karo 
dalyvių šeimų sudėtį, darbovietes ir gyvenamąsias patalpas, kuriose jie yra registruoti. 

1994 m. rugsėjo 19 d. prieš pietus Šiaulių miesto apylinkės teismo antstoliai bandė 
Afganistano karo dalyvį R. K. su žmona ir dviem mažamečiais sūnumis iškeldinti iš Aušros 
alėjos 13 namo 11 buto, kur jie savavališkai įsikėlė nesuteikus jiems kito gyvenamojo 
ploto. Iškeldinimo metu viešąją tvarką užtikrino Savivaldybės policijos pareigūnai. Be 
teismo antstolės, dar dalyvavo ieškovo – 1-osios valstybinės namų ūkio eksploatavimo 
įmonės – atstovai. Ir Afganistano karo dalyviai, ir policininkai elgėsi korektiškai, jokių 
incidentų neįvyko, tik R. K. atsisakė atrakinti buto duris. Pagyvenęs rusų tautybės namų 
ūkio eksploatavimo įmonės darbuotojas, iš pradžių nelabai supratęs, kas vyksta, pradėjo 
laužti duris, bet vėliau atsisakė tai daryti. Šeimos iškeldinti nepavyko. 

1994 metų rudenį Aušros alėjos 13 name iš šešių butus užėmusių Afganistano karo 
dalyvių šeimų gyveno keturios, nes vienai buvo paskirtas butas Zokniuose, o kita be jokio 
orderio apgyvendinta Sodų gatvės barake. 

Pagal galiojančius įstatymus Afganistano karo dalyviai turėjo teisę būti įrašyti į eilę 
lengvatiniam kreditui gauti, bet nė vienas iš užėmusiųjų butus su tokiu prašymu į Šiaulių 
miesto valdybą nesikreipė.23 

1994 m. gruodžio 15 d. apie 16 val. Šiauliuose prie Aušros alėjos 13 namo privažiavo 
1-osios automobilių transporto įmonės sunkvežimis, skirtas Afganistano karo dalyvių 
iš savavališkai užimtų butų turtui išvežti. Įėjusius į vidų antstolius saugojo policija, kuri 
tokiais atvejais palaiko viešąją tvarką. Korespondento V. Gaižausko pastebėjimu, saugoję 
laiptinę policininkai neįleido į ją spaudos atstovų, nepadėjo nei kreipimaisi į vyriausiąjį 
policijos komisarą A. Songailą, nei į Savivaldybės policijos komisarą A. Vilbiką. Jų 
nuomone, kuo mažiau viduje žmonių, tuo lengviau dirbti.24 

Su trijų butų gyventojais buvo susitarta ir jie duris atidarė. Ten antstoliai surašė turtą. 
Ketvirtojo buto durų niekas neatidarė, o laužti jas darbininkai atsisakė. Vėliau šio buto 
durys vis dėlto buvo išlaužtos. Pro pravirą 3-iojo aukšto langą moteris šaukė, kad vaikai 

kariavo ir kad jų likimas blogesnis negu tremtinių.25 Gyventojų daiktai buvo sukelti į vieną 
kambarį ir palikti jų savininkams saugoti, kiti kambariai užplombuoti. D. B., gyvenantis 
14 bute ir atsisakęs atrakinti duris, buvo kelioms valandoms išvežtas į policiją. 

Miesto Savivaldybė dėl šių butų buvo priėmusi sprendimą: tris iš keturių butų paskyrė 
policijai, o vieną – Šiaulių dramos teatrui.26

Iškeldinimui vadovavęs Savivaldybės policijos komisaras A. Vilbikas prisimena, kad 
iškeldinimai iš K. Korsako gatvės ir iš Aušros alėjos namų buvo vienos iš nemaloniausių 
procedūrų, tačiau teisinėje valstybėje niekas neturi teisės savavališkai užimti gyvenamųjų 
patalpų, ir nesvarbu, dėl kokių priežasčių, todėl buvo vykdomas teismo priimtas 
sprendimas. Iškeldinant iš K. Korsako gatvės namų antrąjį kartą, suveikė netikėtumo 
faktorius, ir antstoliai atliko savo darbą. Iš Aušros alėjos namo iškeldinti iš karto nepavyko 
todėl, kad į butus antstoliai negalėjo patekti. 1994 m. gruodžio 15 d. trijų iš keturių užimtų 
butų gyventojai antstolius įsileido, o vieno buto gyventojas, kaip ir ankstesniais kartais, 
durų neatidarė, todėl buvo priimtas sprendimas laužti duris. Komisaras A. Vilbikas 
prisimena, kad pradžioje darbininkas su kirveliu mėgino duris išlaužti, tačiau vėliau, 
suagituotas ten užsidariusių asmenų, atsisakė tai daryti. Duris ėmėsi kapoti A. Vilbikas, 
bet buto viduje esantis žmogus sugriebė kirvelį ir įtraukė jį į vidų. Plyšys duryse jau buvo 
didelis. Komisarui A. Vilbikui teko prisiimti visą riziką ir per skylę duryse įlįsti į butą. 
Komisarui pasisekė tai atlikti ir jis iš vidaus atidarė duris, užremtas skersiniu metaliniu 
vamzdžiu. Kitaip į tą butą patekti nebuvo galimybės. D. B., gyvenęs 14 bute, buvo išvežtas 
į policiją, kad parašytų paaiškinimą, kodėl atsisakė įsileisti antstolius ir atrakinti duris, 
o paskui paleistas. Taip buvo įgyvendintas teismo sprendimas ir antstoliai atliko savo 
darbą.27 

Išvados. Afganistano karo dalyviai savavališkai užėmė šešis tuščius butus Aušros 
alėjoje ir dvidešimt septynis dviejų kambarių butus naujai  pastatytuose namuose 
Gytarių mikrorajone ir apsigyveno juose su šeimomis. Teismas įstatymo nustatyta tvarka 
priėmė sprendimą iškeldinti ten apsigyvenusius asmenis, tačiau tai buvo ignoruojama. 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatai ragino Afganistano karo dalyvius gerbti 
teisėtumą, išsikraustyti iš užgrobtų butų ir nekelti valdžiai reikalavimų. Buvo sudaryta 
Afganistano karo dalyvių gyvenimo sąlygoms tirti komisija, kuri konstatavo, kad didžioji 
dalis jų net negali būti įrašyti įskaiton butui gauti. Susidarė paradoksali situacija, kad  
vieni, daug metų laukę, rankose turi butų orderius, tačiau negali patekti į jiems paskirtus 
butus, o kiti, savavališkai užėmę butus, gyvena juose. Šiaulių miesto teismo sprendimą 
iškeldinti patvirtino Aukščiausiasis Teismas. Šiaulių miesto valdybos pozicija nesikeitė: 
yra teismo sprendimas iškraustyti iš užimtų butų – tai ir turi būti padaryta. Teismo 
antstoliai, padedami policijos pareigūnų, teismo sprendimą įvykdė. Taip, pasinaudodami 
susidariusia politine situacija Lietuvoje, Afganistano karo dalyviai norėjo išspręsti savo 
tikras ar tariamas problemas.
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VIII. LIETUVOS POLICIJOS   
MOKYMO ĮSTAIGOS

Lietuvos policijos akademija. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo LR 
Aukščiausiosios Tarybos Teisės sistemos komisijos pirmininkas J. Prapiestis ir vidaus 
reikalų ministras M. Misiukonis kreipėsi į  LR Ministrų Tarybą su pasiūlymu organizuoti 
tautinę kvalifikuotų policijos darbuotojų ruošimo sistemą ir esamų VRM mokymo įstaigų 
pagrindu įsteigti LR milicijos (policijos) akademiją. Akademija būtų paremta užsienyje 
žinomų analogų veiklos principais ir aprūpintų šalį reikiamos kvalifikacijos specialistais. 
Mokymasis joje galėtų būti kaip vienas iš alternatyviosios karinės tarnybos variantų.1    

 LR Vyriausybės 1990 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. l45 nuspręsta įsteigti Lietuvos 
policijos akademiją. LR Vyriausybė nutarė nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. SSRS VRM Minsko 
aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto, Kauno specialiosios vidurinės milicijos moky-
klos, Vilniaus specialiosios vidurinės J. Bartašiūno mokyklos ir VRM mokymo centro 
pagrindu įsteigti Vilniaus milicijos (policijos) akademiją. Nurodytųjų mokymo įstaigų 
užimamos patalpos, kurios buvo VRM balanse, atiduotos Vilniaus milicijos (policijos) 
akademijai.2  

Tuo metu surengtų apklausų duomeni-
mis, vos ne visi mokyklose besimokantys 
jaunuoliai norėjo tapti policininkais, bet 
norinčių būti milicininkais nebuvo.  

Vidaus reikalų ministras M. Misiu-
konis prisimena, kad SSRS vidaus reikalų 
ministras V. Bakatinas sutiko su jų reikala-
vimu perduoti visas mokyklas ir visą turtą 
Lietuvos VRM.3  

1990 metų vasarą LR Vyriausybei ir 
VRM susitarus su SSRS VRM, vietoj bu-

vusio Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakulteto buvo įsteigta Lietuvos 
policijos akademija. Ministrė pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė sakė: ,,Mins-
ko aukštosios milicijos mokyklos filialas Vilniuje su visa materialine baze mudviejų su 
ministru M. Misiukoniu pastangomis perimtas iš SSRS centrinės valdžios į Lietuvos 
nuosavybę.“4   

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. I-371 patvirtintas 
Lietuvos policijos akademijos laikinasis statutas ir dėl jo įsigaliojimo priimtas nutarimas, 
kuris pradėjo galioti nuo jo priėmimo dienos. Lietuvos policijos akademija tapo Lietuvos 

VRM specializuota aukštąją mokslo įstaiga, turinčia statute numatytą autonomiją ir ju-
ridinio asmens teises. Statute įrašyta nuostata, kad pirmąjį Lietuvos policijos akademijos 
viršininką, suderinęs jo kandidatūrą su LR Aukščiausiosios Tarybos Švietimo, mokslo ir 
kultūros, Teisinės sistemos, Krašto apsaugos ir vidaus reikalų, Piliečių teisių ir tautybių 
reikalų komisijomis, skiria vidaus reikalų ministras. Lietuvos policijos akademijos dar-
buotojai ir klausytojai turėjo prisiekti Lietuvos Respublikai: „Aš, ................., pradėdamas 
dirbti (mokytis) Lietuvos policijos akademijoje, pasižadu gerbti ir vykdyti LR Konstitu-
ciją ir kitus įstatymus, paklusti Akademijos statutui, saugoti jos garbę ir visomis išgalėmis 
prisidėti prie Akademijos suklestėjimo, kelti savo profesinį lygį, dorai ir sąžiningai atlikti 
pareigas. Prisiekiu tarnauti Lietuvos Respublikai ir jos tautai.“ 

Lietuvos policijos akademijos administracinis centras įsteigtas LR sostinėje Vilniuje, 
Ateities g. 20.5    

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1990 m. liepos 19 d. (kituose šaltiniuose  nu-
rodyta, kad 1990 m. liepos 13 d. įsakymu – aut. pastaba) pasirašė įsakymą Nr. 170, kuriuo 
panaikino SSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto ir Lietuvos VRM 
mokymo centro etatus ir, suderinęs su LR Aukščiausiosios Tarybos komisijomis, tai yra 
Teisinės sistemos komisijos pirmininku J. Praspiesčiu, Krašto apsaugos komisijos pirmi-
ninku Z. Vaišvila, Švietimo ir mokslo komisijos pirmininku A. Ilgūnu, paskyrė Lietuvos 
policijos akademijos pirmuoju viršininku doc. Alvydą Pumputį. Jo pavaduotojais buvo 
paskirti J. Plečkaitis‚ E. Palskys.6  

LKP CK (SSKP) sekretorius M. Burokevičius 1990 metų rugpjūčio mėnesį rašė SSRS 
vidaus reikalų ministrui V. Bakatinui, kad „Respublikoje sukurta Policijos akademija turi 
tikslą skubiai pakeisti esančius milicijos kadrus tam tikros idėjinės krypties kadrais“ ir siūlė 
‚,išleisti SSRS prezidento įsaką dėl vidaus reikalų organų pertvarkymo sustabdymo, kad už-
tikrintų politinį stabilumą ir nevyktų negrįžtamo pobūdžio permainos Lietuvos milicijoje“.7  

1990 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje atidaryta Lietuvos policijos akademija.8 Jos atidarymo 
iškilmėse 1990 m. rugsėjo 1 d. ministro pirmininko pavaduotojas Romualdas Ozolas 
pasakė: ‚,Valstybė be savo policijos ir be savo armijos – tai tik troškimas būti valstybe.“9 
Akademijai, kaip Lietuvos aukštajai mokyklai, buvo suteikta autonomija. 508 Lietuvos 
jaunuolių 1990 m. rugsėjo 1 d. tapo Policijos akademijos dieninio skyriaus studentais. Visi 
jie buvo ką tik baigę vidurines mokyklas. Atestato vidurkis sudarė 4,4 balo (tuo metu 
buvo penkiabalė vertinimo sistema – aut. pastaba). Konkurse dalyvavo apie 800 kandida-
tų. Visi buvo gerai fiziškai pasirengę, norintys tapti profesionaliais policininkais. Jie buvo 
išlaikomi valstybės, nemokamai maitinami, aprūpinami uniforma, apgyvendinami ben-
drabutyje ir gavo 70 Rb stipendiją. Akademijoje dirbo 130 dėstytojų. Lietuvos policininkų 
mokymo programa buvo skirta profesiniam pasirengimui, jaunuoliai studijavo profesinę 
etiką, tautos kultūrą, komunikacijos sistemą ir kitus dalykus. Akademijos viršininkas A. 
Pumputis kalbėjo: „Mes pasirengę kurti visiškai naują policijos modelį. Policija turi būti 
ne represyvinis aparatas, o socialines paslaugas teikianti institucija.“10  

Lietuvos policijos akademijos pastatas (šiuo metu tai 
M. Romerio universitetas – aut. pastaba)
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Statutas numatė trijų pakopų studijas, trunkančias 5 metus. Akademijoje buvo dieninis 
ir neakivaizdinis skyriai. Buvo numatyta rengti kvalifikuotus policijos pareigūnus – nuo eili-
nio policininko iki policijos valdininko, turinčio aukštąjį išsimokslinimą. Baigę pirmąjį kursą, 
klausytojai konkurso būdu galėjo pereiti į antrąjį kursą, kur buvo perkeliama 250–300 klausy-
tojų. Neperėjusieji konkurso buvo siunčiami dirbti į vidaus reikalų organus. Po pirmojo kurso 
klausytojai  įgydavo eilinio policininko kvalifikaciją. Baigusieji Policijos akademijos tris kursus 
laikydavo valstybinius egzaminus ir konkurso tvarka buvo perkeliami į ketvirtąjį kursą. Pasku-
tinius kursus baigę 150 klausytojų, išlaikę valstybinius egzaminus ir apgynę diplominius dar-
bus, gaudavo aukštojo mokslo diplomą, įgydavo teisininko kvalifikaciją ir specialųjį policijos 
karininko laipsnį.  Jaunuoliai, baigę Policijos akademiją, pradėdavo tarnybą kaip kvalifikuoti 
policininkai, apylinkių inspektoriai ir operatyviniai darbuotojai. Aprangą, ginklus, specialiąją 
techniką, ryšių priemones ir kitus mokymuisi būtinus reikmenis skirdavo VRM.11 Taip pat 
buvo rengiami policijos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo kursai. 

Be studijų Lietuvos policijos akademijoje, kursantai nuo 1990 m. lapkričio 19 d. pa-
dėjo milicijos, vėliau policijos darbuotojams užtikrinti viešąją tvarką Vilniaus mieste.12  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. I-131113 po dviejų skai-
tymų priėmė Lietuvos policijos akademijos statutą (tuo metu galiojo Laikinasis statu-
tas – aut. pastaba). Naujasis statutas nustatė, kad Lietuvos policijos akademija yra LR 
valstybinė aukštoji studijų ir mokslo įstaiga. Nustatyta, kad akademijos valdymo organai 
yra senatas, rektorius ir rektoratas, katedrų ir kitų struktūrinių padalinių vadovai. Aukš-
čiausiasis sprendžiamasis akademijos organas yra senatas. Anksčiau akademijai vadovavo 
viršininkas, o pagal naująjį statutą – rektorius. Iš žinybinės Lietuvos policijos akademija 
tapo valstybine aukštąja mokykla su gana didele autonomija ir palaipsniui nutolo nuo 
savo pagrindinės funkcijos – rengti kvalifikuotus policijos pareigūnus, o pagrindinis dė-
mesys buvo skirtas viešojo administravimo, valdymo ir teisės specialistams rengti.  

Ne visi Policijos akademiją priėmė kaip pirmąją nepriklausomos Lietuvos aukštąją 
mokyklą. Milicijos majoras J. Rimkevičius, vertindamas policininkų rengimo sistemą, buvo 
kategoriškas: „Ne paslaptis, kad didelis procentas šiais metais į akademiją stojusių jaunuo-
lių paprasčiausiai rado būdą pasislėpti nuo tarnybos kariuomenėje. Apie darbą policijoje 
rimtai niekad negalvojo ir nesiruošia dirbti policijoje.“14  

J. Rimkevičius siūlė po kursų policininkams suteikti žemesnio rango kvalifikaciją. 
Jis abejojo, „ar per penkerius metus kas nors išeis iš tų klausytojų ir ar galima paruoš-
ti policininkus, kai nėra vadovėlių, o dauguma dėstytojų nėra matę gyvo policininko ar 
nusikaltėlio“.15 Jo nuomone, Policijos akademijos klausytojų priėmimo sistema sudaryta 
neįvertinus poreikių ir perspektyvų, nežinant, kiek ir kokių reikės specialistų. Į Policijos 
akademiją jaunuoliai stojo be praktikos, be gyvenimiškosios patirties. Akademija ieškojo 
dėstytojų, viliodama juos dideliais atlyginimais. Buvo siūloma Kauno, Vilniaus mokyklas, 
taip pat ir Policijos akademiją reorganizuoti į dvi teritorines žemesniąsias policijos moky-
klas ir respublikinę aukštesniąją policijos mokyklą.

J. Rimkevičiaus nuomone, stojantieji turi atitikti antropometrinius, psichologinius, 
socialinius bei įstatymų galią turinčių teisės aktų reikalavimus ir išlaikyti stojamuosius 
egzaminus. Baigusieji policijos mokyklą pirmus dvejus metus turi dirbti policininkais (pa-
truliais). Po tam tikro kursų skaičiaus ir išlaikytų egzaminų policininkams galėtų būti su-
teikiama žemesnio rango policijos valdininkų kvalifikacija, o dar po tam tikro pakopinio 
mokymo periodo ir diplominių darbų apsigynimo – aukštojo mokslo baigimo diplomai 
ir teisininkų kvalifikacija. Policininkai į aukštesnes pareigas turi būti skiriami tik baigus 
tobulinimosi ar kvalifikacijos kėlimo kursus.16  

Apie tokį Policijos akademiją kritikuojantį straipsnį „Lietuvos ryte“ Spaudos kontro-
lės valdybos prie VRM viršininkas V. Baublys 1990 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. 115 infor-
mavo vidaus reikalų ministrą M. Misiukonį.17  

Priėmimo į Lietuvos policijos akademiją taisyklės buvo patvirtintos 1991 m. sausio 
25 d. Policijos akademijos tarybos posėdyje ir paskelbtos akademijos viršininko 1991 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. 11.18  

Pirmajame kurse mokėsi net 500 vaikinų ir 80 merginų. Policijos akademijoje rytas 
prasidėdavo mankšta. Prieš paskaitas būdavo rikiuotė ir rytinis patikrinimas. Pirmąsias 
rugsėjo savaites būsimieji policininkai praleisdavo miške, stovykloje. Pirmakursiams buvo 
ypač sunku. Kasdien, išskyrus sekmadienį, vykdavo po keturias paskaitas. Buvo moko-
masi 22 dalykų: administracinės teisės, valstybės teisės teorijos, kriminalistikos, etikos ir 
estetikos, kalbos kultūros, Lietuvos kultūros istorijos, teismo medicinos... Tris kartus per 
savaitę – fizinis parengimas. Salėje būsimieji policininkai užsiimdavo karatė, savigynos 
imtynėmis. Krūvis merginoms niekuo nesiskyrė nuo vaikinų, tik atsispaudimų reikėjo 
padaryti perpus mažiau. Bėgiojama buvo lauke. Tekdavo budėti bendrabutyje, du kartus 
per mėnesį po 12 valandų akademijos operatyvinėje grupėje. Į antrąjį kursą patekti buvo 
galima tik įveikus konkursą. Likdavo geriausieji. Labiausiai pirmakursiams trūko prakti-
nių užsiėmimų.19   

Ne visi įstoję į Policijos akademiją, ypač neakivaizdininkai, norėjo mokytis, todėl iš 
šios mokymo įstaigos būdavo siunčiama informacija komisariato vadovams, kad jie pa-
veiktų studentus, jog šie likviduotų skolas ir tęstų mokslą. V. Tamulionis pasitarimo metu 
informavo: „Iš Policijos akademijos yra gauti duomenys, kaip mokosi mūsų studentai. Va-
dovams bus išdalinta, reikia pasižiūrėti, padėti likviduoti skolas. Bendras vidurkis – 3,5.“20 
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentas, neatsiskaitęs iki kitos sesijos už skolas, be 
jokio perspėjimo buvo braukiamas iš sąrašų.  

Lietuvos policijos akademija 1991–1993 metais išleido tris pirmosios pakopos – kva-
lifikuotų policininkų – laidas ir vieną baigusių antrąją studijų pakopą – teisės bakalaurų 
– laidą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organai gavo 635 kvalifikuotus policinin-
kus ir 119 kvalifikuotų policijos valdininkų teisės bakalaurų. Kvalifikacijos kėlimo kursus 
akademijoje 1991–1993 metais baigė 656 policijos darbuotojai. Lietuvos policijos aka-
demijoje studijas tęsė ir buvusio SSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakul-
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teto dieninio ir neakivaizdinio skyrių vyresniųjų kursų studentai, tad 1991–1993 metais 
Lietuvos policijos akademijos diplomus įgijo ir 376 šios buvusios mokyklos absolventai.21  

R. Senovaitis 1991 m. rugpjūčio 1 d. buvo paskirtas į Lietuvos policijos akademi-
ją. Jis dėstė teisės teoriją ir konstitucinę teisę iki 1993 metų spalio. Dirbti akademi-
joje jam sekėsi gerai, patiko dėstytojo darbas, buvo įpratęs prie paskaitų, labai gerai 
sutardavo su studentais. Pasak R. Senovaičio, jis jautė žmogišką pasitenkinimą, kad 
prisidėjo prie jų karjeros. Jis prisimena: „Didelis malonumas buvo iš to darbo. Ant 
mano prašymo išeiti iš darbo A. Pumputis užrašė: „Paruošti įsakymą“ ir dar prirašė: 
„Linkiu sėkmės.“22    

Policijos akademijos rektorius A. Pumputis 1992  metų pradžioje informavo, kad 
Policijos akademijoje kadrai bus rengiami pagal trijų pakopų mokymo sistemą. Pirmą-
ją pakopą rengs Vilniaus ir Kauno aukštesniosios policijos mokyklos devynis mėnesius. 
Klausytojas bus mokomas pagal visą policininko parengimo programą, žinos, kaip elgtis 
gatvėse ekstremaliomis sąlygomis, kaip ir kada naudoti ginklą. Antrąją ir trečiąją pakopas 
rengs Policijos akademija, mokslas truks keletą metų. Vidaus reikalų sistemos tarnyboms 
bus rengiami valdininkai, o policijai – inspektoriai ir komisarai.23  

Lietuvos policijos akademijoje 1994 metais pirmą kartą buvo surengti kvalifikacijos 
kėlimo kursai Lietuvos miestų ir rajonų policijos komisarams. Paskaitas jiems skaitė Poli-
cijos akademijos dėstytojai, VRM departamentų bei valdybų vadovai ir svečiai iš Švedijos 
– filosofijos daktarė K. fon Knoring ir Gotlando salos vyriausiasis policijos inspektorius 
T. Anderbergas.24  

Lietuvos policijos akademija tradiciškai or-
ganizuodavo tarptautines mokslines, praktines 
konferencijas. 1994 m. birželio 2–3 dienomis 
vyko tarptautinė mokslinė ir praktinė konferen-
ciją „Policijos prevencinis darbas“. Buvo apiben-
drinta šio darbo patirtis Lietuvoje ir užsienyje, 
pateiktos rekomendacijos. Konferencijoje da-
lyvavo mokslo ir mokymo įstaigų darbuotojai, 
VRM, Teisingumo ministerijos, Generalinės 
prokuratūros ir policijos komisariatų darbuoto-
jai, taip pat svečiai iš JAV, Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos, Suomijos ir 
kitų šalių svarbiausių policijos tyrimo centrų bei 
organizacijų atstovai. Aštuonių šalių policijos 
pareigūnai ir mokslininkai perskaitė 15 prane-
šimų.25  

Dėsninga buvo tai, kad 1995 m. birželio 15 d. 
Lietuvos policijos akademijos neakivaizdinių stu-

dijų viršininkei E. Šriupšienei 
pirmajai Lietuvoje suteiktas 
pulkininko laipsnis.26   

1995 m. spalio 12 d. VRM 
įvyko operatyvinis pasitari-
mas, kuriame VRM sekreto-
rius J. Kraujelis kalbėjo apie 
kadrų rengimo tobulinimo 
planus ir apie siūlomus Lie-
tuvos policijos akademijos 
statuto pakeitimus, kurie pa-
dės priartinti akademiją prie 
VRM poreikių, tačiau tie 
planai neišsipildė.27 Buvusį vi-
daus reikalų ministrą R. Vaitekūną stebino, kaip šiais laikais gali tinkamai funkcionuoti 
VRM, kai sunaikinta kvalifikuotų kadrų rengimo sistema. Anksčiau, be Policijos akade-
mijos, veikė trys vidurinės grandies policijos mokyklos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.28  

1995 m. lapkričio 30 d. Lietuvos policijos akademijoje jau ketvirtą kartą buvo susirin-
kę miestų ir rajonų policijos komisarai, kurie svarstė Policijos akademijos mokslo tiriamo-
jo darbo panaudojimo vidaus reikalų įstaigose galimybes. Komisariatų vadovai susitiko su 
Lietuvos policijos akademijos studentais, kuriuos jie ir siuntė mokytis.29  

Nustatytos priėmimo 1995–1996 metais į Policijos akademijos I, II ir III (magis-
tro) pakopas taisyklės. Į Lietuvos policijos akademijos stacionarą buvo priimami Lietuvos 
Respublikos piliečiai, ne vyresni kaip 30 metų, turintys vidurinį išsilavinimą, neteisti, pagal 
asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą bei sveikatos būklę tinkantys policijos pa-
reigūno pareigoms, o į neakivaizdines studijas priimami asmenys, dirbantys policijos arba 
vidaus reikalų įstaigose.31  Lietuvos policijos akademijoje 1995 metų liepos mėnesį vyko 
stojamieji egzaminai. Būsimieji klausytojai buvo testuojami intelektui nustatyti ir laikė 
fizinio pasirengimo egzaminą. Į vieną vietą pretendavo du asmenys. Tarp merginų kon-
kursas buvo dar didesnis, iš 228 buvo priimta 50.31  

Milicijos, policijos mokyklos. LR Vyriausybė 1991 m. kovo 12 d. potvarkiu Nr. 
125p įpareigojo ministerijas iki 1991 m. liepos 5 d. panaikinti pavaldžias specialiąsias 
vidurines mokyklas, vietoje jų įsteigti aukštesniąsias mokyklas, o joms išlaikyti panaudoti 
panaikintų specialiųjų vidurinių mokyklų turėtą bazę ir lėšas. Vadovaudamasis minėtu 
dokumentu, vidaus reikalų ministras 1991 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 127 SSRS 
VRM Vilniaus specialiąją vidurinę J. Bartašiūno mokyklą reorganizavo į VRM Vilniaus 
specialiąją mokyklą ir patvirtino mokyklos laikinąjį statutą bei etatų sąrašą. Įsakymas 
įsigaliojo nuo 1991 m. birželio 1 d. Taip SSRS VRM mokykla atiteko VRM jurisdikcijai 
ir buvo reorganizuota. Vidaus reikalų ministras 1991 m. rugsėjo 30 d. pasirašė įsakymą Kvietimas Lietuvos policijos akademijoje 

kelti kvalifikaciją 

1991 m. birželio mėnesį baigta Policijos akademija. Iš kairės į dešinę: 
V. Pažarskis, A. Starkus, A. Zakrasas, A. Račkauskas, S. Amerzian, P. 
Keinys, V. Pliuskus
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Nr. 417, ir VRM Vilniaus specialioji 
mokykla buvo reorganizuota į VRM 
Vilniaus aukštesniąją teisės mokyklą, 
patvirtintas VRM Vilniaus aukštesniosios 
teisės mokyklos statutas bei etatų sąrašas ir 
kartu pripažintas netekusiu galios 1991 m. 
balandžio 23 d. įsakymas Nr. 127. 

Tais pačiais metais, vadovaujantis LR 
Vyriausybės 1991 m. kovo 12 d. potvarkiu 

Nr. 125p ir vidaus reikalų ministro 1991 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 375, Kauno specialioji 
vidurinė milicijos mokykla buvo reorganizuota į VRM Kauno aukštesniąją teisės mokyklą, 
rengusią daugiausia žemesniosios ir vidurinės grandžių pareigūnus – policininkus ir 
viešosios bei savivaldybių policijos inspektorius. Buvo patvirtintas šios mokyklos laikinasis 
statutas ir etatų sąrašas.32 Policijos pareigūnams VRM vadovybė nuo pat nepriklausomybės 
atkūrimo skyrė ypatingą dėmesį. Nuo 1992 m. vasario 10 d. Policijos mokykloje prasidėjo 
kvalifikacijos kursai, skirti stipriam kvotos aparatui parengti.33  

1992 metais susidarė tokia situacija, 
kad dėl didelio naujų pareigūnų poreikio 
norintieji buvo priimami be pirminio pa-
rengimo kursų. Kad pareigūnai neišeitų į 
gatves visiškai nepasirengę, buvo priimtas 
sprendimas pirminio parengimo kursus 
sutrumpinti iki 2,5 mėnesio. Tokiu būdu 
iki 1994 metų buvo galima parengti visus 
naujai atėjusius dirbti policininkus.34  

VRM kolegijos posėdyje 1992 m. bir-
želio 30 d. buvo aptartas pareigūnų pirmi-

nio profesinio rengimo sistemos reorganizavimo klausimas ir konstatuota, kad pareigūnų 
pirminio mokymo sistema neatitinka kadrų rengimo kokybės ir pakopinio mokymo sis-
temos reikalavimų. Todėl, atsižvelgiant į VRM kolegijos 1992 m. birželio 30 d. sprendi-
mą Nr. 3, vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 451 „Dėl 
Švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo nuostatų patvirtinimo“ ir sie-
kiant sparčiau pereiti prie pakopinės vidaus reikalų pareigūnų ugdymo sistemos, vidaus 
reikalų ministro 1992 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 434 buvusi Kauno aukštesnioji teisės 
mokykla reorganizuota į Kauno aukštesniąją policijos mokyklą. Nustatyta, kad ir ji ne-
rengs vidurinės grandies valdininkų, kurių mokymo trukmė buvo 2 metai 9 mėnesiai.35  

Šioje mokykloje taip pat vyko pirminis profesinis policininkų rengimas, trunkantis 
3 mėnesius, kuris yra nepakankamas rengiant policijos pareigūną. Kai kuriose Europos 
šalyse ir porą trejetą metų trunkantis policininko pirminis rengimas neatrodo per ilgas, 

todėl  buvo pradėta taikyti 10 mėnesių mokymo programa, nors kai kam šis laikotarpis 
atrodė per ilgas. Baigusieji Policijos mokyklą mokslą galėjo tęsti Policijos akademijoje.36  

LR VRM sekretorius Jonas Liaudanskas apie policijos pareigūnų rengimą 1994  
metais sakė, kad policijos darbas – tai specifinis darbas, „tad ir jam pasiryžęs žmogus 
turi turėti specifinių savybių, pirmiausia – norėti ir jausti malonumą padėti žmogui. 
Na, ir, suprantama, – drąsos, sugebėjimų neprarasti pusiausvyros ekstremaliose si-
tuacijose, darbštumo, doros, reiklumo sau. Sakysim, Kauno aukštesniojoje policijos 
mokykloje susiklosčiusios geros darbo tradicijos, nusistovėjo, ištobulėjo jos mokymo 
programos, parengiami geri policininkai, specialistai. Klaipėdos ir Vilniaus aukštes-
niosios policijos mokyklos iš esmės dar tik kuriasi, bet jų vadovai, dėstytojai <...> 
randa teisingus kelius.“37

Vidaus reikalų ministro 1992 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 434 buvo įsteigta Klaipėdos 
policijos mokykla. Vidaus reikalų ministro 1998 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 302 pa-
tvirtintas Klaipėdos aukštesniosios policijos mokyklos statutas. Vidaus reikalų ministro 
2004 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1V-327 patvirtinti VRM Klaipėdos policijos mokyklos 
nuostatai ir struktūra.38  

Mokymo įstaigos reorganizuotos į pakopinę mokymo sistemą.39 Iki 1992 metų poli-
cijos komisariatams buvo leidžiama asmenis betarpiškai paskirti į policininko pareigas be 
pirminio parengimo. Nuo 1992 metų tai buvo uždrausta siekiant pagerinti į policininko 
pareigas priimamų naujų kadrų kokybę, tad kandidatai konkurso tvarka stojo į Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos aukštesniąsias policijos mokyklas. Dalis baigusiųjų pirmąją pakopą 
po 11 mėnesių buvo siunčiami į policijos įstaigas dirbti policininkais.  

Vidaus reikalų ministro 1992 m. rug-
pjūčio 13 d. įsakymu Nr. 495 patvirtinta 
Vidaus reikalų ministerijos aukštesniųjų 
policijos mokyklų dėstytojų pedagoginio 
darbo apimties ir turinio nustatymo bei 
apmokėjimo instrukcija. Vidaus reikalų 
ministras 1992 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu 
Nr. 494 patvirtino Vidaus reikalų ministe-
rijos aukštesniųjų policijos mokyklų tipinį 
statutą. Jis buvo papildytas 1993 m. įsakymu Nr. 664, kartu patvirtintos ir priėmimo į šias 
mokyklas taisyklės.40 

1992 metų rugpjūtį Kauno ir Klaipėdos aukštesniosios teisės mokyklos buvo reor-
ganizuotos į aukštesniąsias policijos mokyklas. Kauno aukštesniosios policijos mokyklos 
viršininku buvo paskirtas Antanas Butavičius, o Klaipėdos aukštesniosios policijos moky-
klos viršininku – Viktoras Liaudanskas.41  

Pagal vidaus reikalų ministro 1992 m. liepos 2 d.  įsakymą Nr. 43442 Vilniaus aukštes-
niojoje policijos mokykloje buvo rengiami vidaus tarnybos jaunesnieji karininkai, turintys 

Vilniaus aukštesnioji teisės mokykla

Kauno aukštesnioji teisės mokykla

Klaipėdos policijos mokykla
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tokias specializacijas: vidaus kariuomenės būrio vadų, operatyvinės veiklos ir režimo or-
ganizavimo pataisos darbų įstaigose, policijos apylinkių inspektorių, kurių mokymosi tru-
kmė buvo 1 mokslo metai po profesinio bazinio parengimo, ir policininkų, tai yra profe-
sinis bazinis mokymasis, kurio trukmė 1 mokslo metai. Mokytis buvo priimami civiliniai 
asmenys ir vidaus reikalų sistemos pareigūnai, turintys vidurinį išsilavinimą, nustatytas 
amžiaus cenzas – iki 30 metų. Besimokantiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams buvo 
mokamas visas anksčiau gautas darbo užmokestis. Civiliniams klausytojams buvo moka-
ma stipendija. Klausytojai buvo aprūpinami nemokamu bendrabučiu. 

Vidaus reikalų ministras 1993 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 32243 patvirtino Priėmimo 
į VRM aukštesniąsias policijos mokyklas taisykles.  

1993 metais trys Lietuvos aukštesniosios policijos mokyklos išleido į gyvenimą dar 
vieną policininkų būrį. Jie buvo mokomi pagal naują 10 mėnesių bazinę programą, tai yra 
pirmosios pakopos  policininkų rengimo programą.

Lietuvos policijai trūko ne tik profesionaliai parengtų policininkų, bet ir vidurinės 
grandies pareigūnų. Tam buvo įgyvendinta nauja specialistų rengimo sistema. Vilniaus 
ir Kauno aukštesniosiose policijos mokyklose buvo įsteigti aukštesniosios pakopos pro-
fesinio parengimo skyriai, į kuriuos konkurso tvarka buvo priimami policijos mokyklų 
klausytojai ir vidaus reikalų sistemos pareigūnai, baigę bazinį profesinį parengimą ir iš-
laikę stojamuosius egzaminus. Studijos truko 11 mėnesių. Baigusiesiems buvo suteikiama 
teisininko kvalifikacija ir išduodamas aukštesniosios mokyklos diplomas.44 Jie tapdavo 
policijos jaunesniaisiais inspektoriais, inspektoriais, vidaus tarnybos leitenantais ir dirb-
davo vidurinės grandies pareigūnais.  

1993 metais Policijos akademijos stacionare mokėsi 1100 studentų, kėlė 
kvalifikaciją 800 neakivaizdininkų ir apie 500 pareigūnų. Lietuvos policijos akademiją 
baigė pirmoji 185 bakalaurų laida. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, 
Vyriausybės ir VRM atstovai. Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas sakė, kad jų 
laukia sunkūs darbai ir sunkūs išbandymai, todėl palinkėjo nenusivilti po nesėkmės 
ir ištvermės. Pirmąjį diplomą Seimo pirmininkas įteikė Remigijui Volikui, vienam 
geriausių Policijos akademijos studentų, kilusiam iš Radviliškio ir pradėjusiam dirbti 
tuometinėje milicijoje. Po mokslų jis ketino grįžti dirbti į Šiaulių policiją (taip ir 
padarė, dirbo Šiaulių m. VPK kriminalinėje policijoje – aut. pastaba). R. Volikas 
su pagarba ir dėkingumu kalbėjo apie Policijos akademijos dėstytojus, tikėjo, kad jų 
suteiktos žinios padės gerai atlikti savo darbą. Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas 
pranešė, kad Policijos akademijos rektoriui A. Pumpučiui suteiktas generolo laipsnis, 
ir pasveikino rektorių.45  

Vidaus reikalų ministro 1993 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 463 patvirtintas 
VRM aukštesniųjų policijos mokyklų statutas ir patvirtinta priedų prie stipendijų 
mokėjimo tvarka.  

VRM 1994 m. vasario 10 d. įvyko operatyvinis pasitarimas47, kuriame buvo svars-

tyti aukštesniųjų policijos mokyklų vadovų pasiūlymai dėl kadrų rengimo ir mokyklų 
veiklos tobulinimo. Pažymėta, kad praktinio mokymo turinys ir netobula materialinė 
mokymo bazė neatitinka reikalavimų, trūksta specialiosios literatūros ir metodinių 
priemonių. Buvo įvertinta mokyklų komplektavimo praktika, kokybiškos klausytojų 
atrankos problemos, atkreiptas dėmesys į tai, kad piktnaudžiaujama komisarams suteik-
ta teise išimties tvarka priimti į tarnybą policininkais-vairuotojais civilinius asmenis be 
bazinio profesinio pasirengimo.  

Vidaus reikalų ministras 1994 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 17548 nustatė vidaus rei-
kalų sistemos pareigūnų rengimo tvarką. Leista Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų 
vyriausiųjų policijos komisariatų, Šiaulių ir Panevėžio miestų policijos komisariatų, 
Alytaus ir Marijampolės miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovams nuo 1994 
m. balandžio 1 d. priimti į darbą samdos pagrindais bandomajam laikotarpiui, tai yra 
iki priėmimo į aukštesniąsias policijos mokyklas pabaigos, viešosios ir savivaldybių 
policijos vakuojamoms  policininko pareigoms asmenis iš civilių ir mokėti jiems po-
licininko stažuotojo indeksuoto tarnybinio atlyginimo minimumą bei suteikti poli-
cijos rezervo nario teisinį statusą. 

 Paskelbtas priėmimas į VRM aukštesniąsias policijos mokyklas 1994–1995 moks-
lo metais ir nustatytas priėmimo vietų skaičius. Kauno aukštesniajai policijos moky-
klai konkurso tvarka leista priimti į antrąjį mokyklos kursą 150 klausytojų, policinin-
kų baziniam profesiniam rengimui skirta 170 vietų. Vilniaus aukštesniajai policijos 
mokyklai konkurso tvarka leista priimti į antrąjį mokyklos kursą 60 klausytojų, kurie 
būtų rengiami pagal apylinkės policijos inspektorių specializaciją, 220 vietų skirta po-
licininkų baziniam profesiniam rengimui. Klaipėdos aukštesniajai policijos mokyklai 
konkurso tvarka leista priimti į antrąjį mokyklos kursą 50 klausytojų, kurie būtų mo-
komi pagal apylinkės policijos inspektorių specializaciją, 130 vietų skirta policininkų 
baziniam profesiniam rengimui.49  

Kauno aukštesnioji mokykla (V. Putvinskio g. 70, Kaune – aut. pastaba) priėmė į an-
trąją pakopą, t. y. aukštesniosios pakopos kriminalinės policijos valdininkų kursą, konkur-
so tvarka  vidaus reikalų sistemos pareigūnus, Policijos akademijos ir VRM aukštesniųjų 
policijos mokyklų klausytojus, turinčius bazinį 10 mėnesių profesinį parengimą. Baigusieji 
įgijo vidurinės grandies kriminalinės policijos valdininko kvalifikaciją ir jiems buvo išduo-
tas aukštesniojo išsimokslinimo teisininko diplomas. Stojantieji, be kitų dokumentų, turėjo 
pateikti policijos komisariato rekomendaciją ir laikyti policijos administracinės veiklos ir 
fizinio parengimo egzaminus. Priimtiems į mokyklą klausytojams buvo mokama stipendija 
ir priedas. Jie nemokamai buvo aprūpinti bendrabučiu ir uniforma.50  

1994 m. rugsėjo 12 d. operatyviniame pasitarime vyresnysis komisaras B. Poškus 
informavo: „Stojantiesiems į aukštesniąsias policijos mokyklas buvo konkursas. Į 
Klaipėdos mokyklą įstojo 7, į Kauno – 4, į Vilniaus – 6 šiauliečiai.“51  

Ne tik Policijos akademijoje, bet ir aukštesniosiose policijos mokyklose vykdavo 
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įvairios konferencijos. Kauno aukštesniojoje policijos mokykloje 1995 metų kovo 
mėnesį surengta konferencija „Kova su prostitucija kaip su socialiniu blogiu“. Joje 
dalyvavo didžiųjų šalies miestų ir kai kurių rajonų kriminalinės policijos vadovai, 
pedagogai, žurnalistai.52  

1995 metais Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla išleido trečiąją laidą. 1995 me-
tais ją baigė 139 klausytojai, kurie dirbo Žemaitijos rajonuose ir Klaipėdoje.53  

Kauno aukštesniosios policijos mokyklos viršininkas Antanas Butavičius 1995 
metų pabaigoje apie policijos mokyklų apverktiną padėtį sakė: „Padėtis net iki 1993 
metų buvo nepavydėtina. Buvo draskomi, tampomi tai į vieną, tai į kitą pusę, buvo net 
likę už Policijos įstatymo ribų. Nuo 1993-ųjų policijos mokyklose padėtis tapo stabiles-
nė. Bet norint įteisinti, reglamentuoti mokyklų egzistavimą, reikia pakeisti kai kuriuos 
įstatymo straipsnius.“54  

Šiaulių miesto policijos komisariatas ir policijos mokymo įstaigos. Policijos 
akademijoje besimokantys klausytojai būdavo siunčiami į policijos komisariatus atlikti 
praktiką. Vidaus reikalų ministro 1993 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 370t/e55 1993 metais 
Policijos akademijos pirmąjį kursą baigusių 10 klausytojų komandiruoti praktiniam 
darbui nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d. į Šiaulių m. PK.  

Vidaus reikalų ministro 1993 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 394t/e56 į Šiaulių m. PK 
nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d. komandiruoti Policijos akademijos antrosios mokymo pako-
pos absolventai, įgiję teisės bakalauro diplomus, – Ričardas Pocius ir Edvinas Sidabras. 

Vidaus reikalų ministro 1993 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 389t/e57 į Šiaulių m. PK 
nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d. komandiruoti Lietuvos policijos akademijos antrosios mo-
kymo pakopos absolventai, įgiję teisės bakalauro diplomus, – Nerijus Jurgutis, Žanas Ku-
beckas, Ugnius Petrauskas, Tomas Vitkus.  

Vidaus reikalų ministro 1993 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 420t/e58 į Šiaulių m. PK 
taip pat komandiruota Lietuvos policijos akademijos absolventų.  

Šiaulių m. PK kriminalinės policijos 1993 m. sausio 16 d. pažymoje59 buvo nurodyta, 
kad baigusiesiems Policijos akademiją trūksta praktinių darbo įgūdžių, jie silpnai išmano 
operatyvinį darbą ir baudžiamąjį procesą.   

1993 metais Šiaulių m. PK siųsti Kauno aukštesniojoje mokykloje mokėsi 9, Klaipė-
dos aukštesniojoje mokykloje – 8, Lietuvos policijos akademijos trečiajame kurse – 10 
asmenų, ketvirtajame kurse – 1 asmuo.60  

1992 metais iš Lietuvos policijos akademijos į Šiaulių m. PK dirbti negrįžo nė vienas 
pareigūnas, abu pasiliko dirbti Vilniuje.61  

1992 metais iš Lietuvos policijos akademijos po bazinio policininkų profesinio rengimo 
kursų į Šiaulių m. PK atvyko 6 pareigūnai, 2 pakeitė tarnybą, 1 liko tęsti mokslo.62 

1993 metais po bazinio policininkų profesinio rengimo kursų iš aukštesniųjų poli-
cijos mokyklų į Šiaulių m. PK atvyko 10 pareigūnų, iš Policijos akademijos – 9 parei-
gūnai. Iš aukštesniųjų policijos mokyklų 1 ir iš Policijos akademijos 1 pareigūnas pir-

maisiais tarnybos metais atleisti. Iš aukštesniųjų policijos mokyklų 3 pareigūnai atleisti 
antraisiais tarnybos metais. Pačių pageidavimu atleistas 1 pareigūnas iš aukštesniosios 
policijos mokyklos ir 1 iš Policijos akademijos. 3 pareigūnai iš aukštesniųjų policijos 
mokyklų atleisti dėl neigiamų motyvų, 1 pareigūnas iš Policijos akademijos paaukštin-
tas, 7 iš Policijos akademijos liko tęsti mokslo.63

1994 metais po bazinio policininkų profesinio rengimo kursų iš aukštesniųjų polici-
jos mokyklų į Šiaulių m. PK atvyko 14 pareigūnų, iš Policijos akademijos – 10 pareigūnų, 
o iš aukštesniųjų policijos mokyklų 34 pareigūnai išvyko tęsti mokslo.64

1992 metais Šiaulių m. PK valdininkų, baigusių aukštesniųjų policijos mokyklų ir 
Policijos akademijos antrąją pakopą, nebuvo. 1993 metais buvo 5 valdininkai, baigę Poli-
cijos akademijos antrąją pakopą, 1 pareigūnas pakeitė tarnybą. 

1994 metais Šiaulių m. PK buvo 11 valdininkų, baigusių aukštesniųjų policijos mo-
kyklų antrąją pakopą, ir 7 valdininkai, baigę Policijos akademijos antrąją pakopą, o 2 pa-
reigūnai, baigę Policijos akademiją, pakeitė tarnybą.65  

1994 m. gruodžio 16 d. Lietuvos policijos akademijoje (Ateities g. 20, Vilniuje – aut. 
pastaba), pritarus vidaus reikalų ministrui, įvyko miestų ir rajonų policijos komisarų pasi-
tarimas.66 Buvo svarstomi policijos ir vidaus reikalų įstaigų pareigūnų kvalifikacijos kėlimo 
tobulinimo klausimai, susitikta su Policijos akademijos studentais, supažindinta su akade-
mijos mokymo baze, su sporto ir meno kolektyvais.  

Iš VRM 1994 m. vasario 1 d. gauta teletaipograma67, kuria informuota, kad, vadovau-
jantis vidaus reikalų ministro 1991 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 553 8 punktu, Lietuvos 
policijos akademijos ir aukštesniųjų policijos mokyklų studentų ar klausytojų praktikos ir 
stažuotės vadovams numatyta galimybė mokėti iki 30 proc. priedą prie atlyginimo.  

Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1994 m. birželio 30 d. įsakymu68 paskatin-
ti Lietuvos policijos akademiją baigę pareigūnai: M. Nikontienė, N. Grubliauskienė, A. 
Vaitiekaitytė, V. Janavičius, V. Komas, A. Lideikis.  

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1992 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 713-269, 
asmenims, vykstantiems mokytis į Lietuvos policijos akademiją ir Kauno bei Klaipėdos 
aukštesniąsias policijos mokyklas, buvo išduodami piniginiai atestatai. Vadovaujantis 
Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1994 m. rugpjūčio 15 d. ir 1994 m. rugpjūčio 
19 d. įsakymais, piniginiai atestatai išduoti 8 policijos pareigūnams (taip pat ir PTMK 
vyr. policininkui R. Požėlai – aut. pastaba), vykstantiems mokytis į Lietuvos policijos 
akademiją. Vadovaujantis Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1994 m. rugpjūčio 
22 d. įsakymu, piniginis atestatas išduotas 1 policijos darbuotojui, vykstančiam moky-
tis į Kauno aukštesniąją policijos mokyklą. Vadovaujantis Šiaulių m. vyriausiojo poli-
cijos komisaro 1994 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu, piniginis atestatas išduotas 3 policijos 
pareigūnams, vykstantiems mokytis į Klaipėdos aukštesniąją policijos mokyklą.69  

Policijos mokymo įstaigų absolventų apklausa. 1996 metų sausio mėnesį buvo 
atlikta 24 miestų ir rajonų policijos komisariatų, vyriausiųjų policijos komisariatų, 
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policijos rinktinių pareigūnų – 1993–1994 metų aukštesniųjų policijos mokyklų ir 
Lietuvos policijos akademijos 543 absolventų apklausa. Taip pat buvo apklausti ir šių 
absolventų tiesioginiai vadovai.70 Apklausos tikslas buvo sužinoti pačių absolventų ir 
jų vadovų nuomonę apie policijos pareigūnų rengimo problemas, jaunųjų specialistų 
adaptavimosi tarnybos vietoje eigą.

Apklausoje dalyvavo 39 absolventai (1 mergina ir 38 vaikinai), 1993–1994 metais 
baigę minėtas mokymo įstaigas ir tuo metu dirbantys Šiaulių m. VPK. Baigę Policijos 
akademijos pirmąją pakopą buvo 6, antrąją pakopą – 7 absolventai. Baigę aukštesniųjų 
policijos mokyklų pirmąjį kursą buvo 22 absolventai, antrąjį kursą – 4 absolventai. 84,6 
proc. apklaustųjų dirbo pagal paskyrimą. Kiti patys pasirinko kitą tarnybą. Dauguma ėjo 
policininkų ir jaunesniųjų inspektorių pareigas. Iš Šiaulių m. VPK dirbančių apklaustų 
absolventų patenkinti savo darbu buvo 74,4 proc., o labai patenkinti – 17,9 proc. Nepa-
tenkinti esamu darbu buvo 2,6 proc., o labai nepatenkinti – 5,2 proc., 2,6  proc. apklaustų 
absolventų negalėjo atsakyti į šį klausimą.71

Į klausimą, ar pasikeitė požiūris į pasirinktąją profesiją pradėjus dirbti, 61,5 proc. ap-
klaustų absolventų atsakė, kad požiūris nepakito, o 38,5 proc. – kad pakito. Kaip pagrin-
dines priežastis, dėl kurių pasikeitė požiūris į policininko darbą, 26,7 proc. apklaustųjų 
nurodė teorinės mokymosi dalies neatitiktį praktiniam darbui; 20 proc. nurodė, kad dirb-
ti sunkiau, nei atrodė. Kiti nurodė tokias priežastis: pradėjus dirbti, palaipsniui atsivėrė 
pašaliniams nematomi negatyvūs dalykai (intrigos, neteisybė), baisi teisinė padėtis Lietu-
voje, visuotinė korupcija, specialistai nereikalingi, reikalingi ryšiai. Buvo ir tokių, kuriems 
pradėjus dirbti dar labiau pradėjo patikti ši profesija.

Į klausimą, kiek laiko absolventams prireikė įsisavinti pareigų specifiką, 71,8 proc. 
Šiaulių m. VPK dirbančių absolventų atsakė, kad adaptacijos laikotarpis truko nuo 1 iki 
3 mėnesių, 17,9 proc. atsakė, kad jiems reikėjo nuo 3 iki 6 mėnesių laikotarpio, daugiau 
kaip 6 mėnesių reikėjo 7,7 proc. absolventų, 2,6 proc. apklaustųjų teigė, kad adaptacijai 
prireikė daugiau nei metų.  

Vadovų nuomonė skyrėsi nuo absolventų: tik 13,3 proc. vadovų manė, kad jauno spe-
cialisto adaptacija trunka iki 6 mėnesių, nors taip manė 89,7 proc. absolventų. 60 proc. 
vadovų nuomone,  specialisto adaptacija trunka nuo 6 mėn. iki 1 metų, taip manė ir 7,7 
proc. absolventų. 26,7 proc. vadovų nuomone, specialisto adaptacija trunka nuo 1 iki 2 
metų, tokia nuomonė buvo ir 2,6 proc. absolventų.72 Iš apklausos duomenų galima daryti 
išvadą, kad jauni specialistai pervertina save, o vadovai mano, kad adaptacijai reikia dau-
giau laiko.  

Teiginiui, kad Šiaulių m. VPK dirbantys Policijos akademijos ir aukštesniųjų po-
licijos mokyklų absolventai susiduria su sunkumais, pritarė 59 proc. apklaustųjų. Iš jų 
33,3 proc. nurodė, kad pagrindinė priežastis – nepakankama praktinio darbo patirtis, 
15,4 proc. nurodė, kad yra nepatenkinamos darbo sąlygos, 5,1 proc. – kad varžomas 
savarankiškumas ir iniciatyva, 5,1 proc. teigė, kad galėtų dirbti sudėtingesnį darbą, 5,1 

proc. teigė, kad nepakanka parengimo, gauto mokymo įstaigoje, kad didelė nervinė 
įtampa, nesudarytos sąlygos poilsiui. Iš absolventų, kurie jautėsi nepakankamai kva-
lifikuoti, 30,8 proc. nurodė, kad trūksta profesinių įgūdžių, 28,2 proc. – kad trūksta 
teisinių žinių, 7,7 proc. sakė, kad stinga profesinių žinių, 5,1 proc. – kovinio parengi-
mo, 2,6 proc. – fizinio parengimo ir 2,6 proc. pasigedo darbo kultūros, psichologinio 
paruošimo, įtariamųjų apklausos taktikos žinių. Iškilus problemoms darbe, 66,7 proc. 
absolventų nurodė, kad pirmiausia kreipiasi pagalbos į kolegas, 23,1 proc. – kad krei-
piasi į viršininką, o 5,1 proc. apklaustųjų teigė, kad susitvarko patys. Tai rodo, kad ab-
solventai nelabai savarankiški, vengia prisiimti atsakomybę, nes jaučiasi nepakankamai 
kvalifikuoti ir negalintys patys atlikti darbo nuo pradžios iki galo. Globėją turėjo 64,1 
proc. absolventų ir 89,7 proc. jų nurodė, kad toks globėjas reikalingas. 93,3 proc. vado-
vų nuomonė sutapo su absolventų nuomone.73

38,5 proc. absolventų turėjo drausminių nuobaudų už aplaidumą tarnyboje ir darbo 
drausmės pažeidimus. Paskatinti už gerą darbą buvo 89,7 proc., o pareigos paaukštintos 
46,2 proc.  absolventų. 

Šiaulių m. VPK dirbantys absolventai savo darbinę veiklą vertino patenkinamai, tai 
yra vidutiniškai 3,68 balo (penkių balų sistemoje – aut. pastaba). Vadovai šiek tiek žemiau 
įvertino absolventų pastangas, tai yra vidutiniškai 3,43 balo.

 Pasirinkę  pareigūno darbą nesigailėjo 82,1 proc. absolventų, gailėjosi ir šiek tiek gai-
lėjosi – 7,7 proc., neturėjo nuomonės 10,3 proc. absolventų. Tie‚ kurie gailėjosi, nurodė, 
kad nepatenkinamos darbo sąlygos, labiau patiktų kitas darbas, manė, kad specialistai ne-
reikalingi. 47,1 proc. Šiaulių m. VPK tiesioginių vadovų buvo patenkinti absolventų pro-
fesine kompetencija, 47,1 proc. iš dalies patenkinti ir tik 5,9 proc. – nepatenkinti. 35,3 
proc. iš nepatenkintųjų nurodė, kad trūksta praktinio darbo įgūdžių, 20,6 proc. – kad 
bendro teorinio paruošimo, 17,6 proc. įvardijo praktinio darbo žinių stoką, 11,8 proc. 
teigė, kad trūksta profesinės kultūros, 11,8 proc.  – kad trūksta bendrosios kultūros, 5,9 
proc. jautė fizinio parengimo ir 2,9 proc. – kovinio parengimo stygių. Atsakingas užduo-
tis Šiaulių m. VPK vadovai patikėtų 70,6 proc. pas juos dirbančių absolventų, nors be jų 
darbe negalėtų išsiversti 11,8 proc. vadovų.74  

Padaryta išvada, kad 82,1 proc. absolventų, dirbančių Šiaulių m. VPK, nesigailėjo 
pasirinkę VRS pareigūno darbą; 92,3 proc. absolventų patiko darbas, kurį dirbo; 97,4 
proc. nurodė, kad jų profesinis lygis, palyginti su profesiniu lygiu po mokymo įstaigos 
baigimo, išaugo; 82,1 proc. absolventų teigė, kad psichologinis klimatas darbo kolektyve 
palankus. Dauguma Šiaulių m. VPK dirbančių absolventų adaptavosi kolektyve, tačiau 
teigė, kad susiduria su praktinių įgūdžių, teisinių žinių stoka. 60 proc. vadovų nurodė, jog 
juos tenkina policijos pareigūnų rengimas aukštesniosiose policijos mokyklose ir Lietu-
vos policijos akademijoje.75  

Vėliau prie Lietuvos policijos akademijos buvo prijungtas Lietuvos VRM mokymo 
centras, o 1997 metais – ir Kauno aukštesnioji policijos mokykla.76 
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Išvados. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo susirūpinta organizuoti 
tautinę kvalifikuotų policijos darbuotojų rengimo sistemą ir buvo įkurta Lietuvos 
Respublikos policijos akademija, kuri  atidaryta Vilniuje tradiciškai rugsėjo 1 dieną. 

Kiekviena valstybė turi turėti savo policiją, o jai pareigūnus rengia mokymo įstaigos. 
Lietuvoje buvo numatytos trijų pakopų studijos, trunkančios 5 metus, dieninis ir 
neakivaizdinis skyriai. Kvalifikuotų policininkų pirmoji laida buvo išleista jau po metų, 
po trejų – teisės bakalaurų ir po penkių – teisės magistrų laida. SSRS VRM Vilniaus 
ir Kauno milicijos mokyklos reorganizuotos į Lietuvos Respublikos VRM Vilniaus ir 
Kauno specialiąsias mokyklas, vėliau į Lietuvos Respublikos VRM Vilniaus ir Kauno 
aukštesniąsias teisės mokyklas, o dar vėliau į aukštesniąsias policijos mokyklas. Policijos 
mokyklose buvo organizuojami ir   kvalifikacijos kėlimo kursai. Pareigūnų pirminio 
mokymo sistema neatitiko kadrų rengimo kokybės ir pakopinio mokymo sistemos 
reikalavimų, todėl buvo reorganizuota, taip pat įsteigta Klaipėdos policijos mokykla. 
Mokymo įstaigos reorganizuotos į pakopinę mokymo sistemą.   
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IX. LIETUVOS  RESPUBLIKOS   
POLICIJOS ĮSTATYMO    
PRIĖMIMO PERIPETIJOS

1. Policijos įstatymo projektai.
Pirmasis Policijos įstatymo projektas. Vienas pirmųjų žingsnių reorganizuo-

jant miliciją į policiją buvo Lietuvos Respublikos policijos (Policijos) įstatymo pro-
jekto rengimas, priėmimas, naujų įstatymo įgyvendinamųjų norminių dokumentų, 
reglamentuojančių policijos darbą, parengimas ir priėmimas.1 Tai turėjo paspartinti 
milicijos reorganizavimą į policiją. 

Policijos įstatymo projektui rengti buvo sudaryta VRM darbo grupė, vadovaujama 
ministro pirmojo pavaduotojo P. Liuberto. Į grupę įėjo L. Vasiliauskas, Č. Blažys, A. 
Sadeckas, V. Navickas, E. Mačiulaitis, R. Oleka, K. Šimkus, J. Rimkevičius, kurie dirbo 
kartu su E. Palskio vadovaujama darbo grupe. Aptarimams buvo kviečiami įvairių sričių 
teisės praktikai ir specialistai.2 

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1990 m. rugpjūčio 23 d. raštu informavo LR 
Aukščiausiosios Tarybos sekretorių L. Sabutį ir LR Vyriausybę3, kad LR Vyriausybei pa-
teiktas Policijos įstatymo projektas, kuriame nustatoma visos Lietuvos policijos organiza-
cija, įteisinamas policijos nuovadų statusas, sprendžiami kiti policijos veiklos klausimai. 
Todėl LR Aukščiausiajai Tarybai buvo siūloma vietoje pateikto LR Aukščiausiosios Tary-
bos nutarimo projekto ,,Dėl savivaldybių milicijos“ svarstyti Policijos įstatymą, kuris visus 
policijos veiklos klausimus spręs kompleksiškai.  

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis dar 1990 metų rugpjūčio pabaigoje paste-
bėjo: „Policijos įstatymas – tai pagrindas, kuo remiantis teks kurti teisėtvarkos sistemą. 
Tarybai pateiktame projekte numatyta išplėsti teisėtvarkos darbuotojų teises, užtikrinti jų 
socialines garantijas. Numatėme rezervą. Respublikos piliečiai, panorėję bendradarbiauti 
su policija ir tinkantys šiam darbui, turės specialius pažymėjimus ir, žinoma, įstatymo 
nurodytus įgaliojimus.“4 

Policijos įstatymo projektas, kurį parengė VRM darbo grupė, buvo įteiktas LR Aukš-
čiausiajai Tarybai ir paskelbtas spaudoje visuomenei svarstyti 1990 metų rugsėjo mėnesį. 
Pirmą kartą 1990 metų rugsėjo 10 d. Policijos įstatymo projektas buvo išspausdintas VRM 
savaitraštyje „Liaudies sargyboje“.5 Projekto I skyriaus 2 straipsnyje buvo apibrėžti polici-
jos veiklos teisiniai pagrindai: ,,Policija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo 
įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, vietinės valstybi-
nės valdžios organų sprendimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos normi-
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niais aktais.“6 Taip pat buvo įrašyta nuostata, skelbianti, kad policijoje draudžiama politinių 
partijų ir politinių judėjimų veikla. 

Projekto 3 straipsnyje7 nurodyta, kad žinios, sudarančios valstybinę ir tarnybinę pa-
slaptį, taip pat policijos tarnybinės veiklos metu gauta informacija, kuri gali pakenkti 
piliečių garbei ir orumui, sutrukdyti nusikaltimų išaiškinimą arba sąlygoti nusikaltimų 
padarymą, yra neskelbtinos. Vietos savivaldybių valstybinės valdžios organai nenagrinėja 
procesinių ir operatyvinės paieškos klausimų. 

Projekto 4 straipsnyje apie policijos organizaciją buvo rašoma, kad policijos vientisą 
sistemą sudaro kryptingai veikiančios respublikinės ir savivaldybių tarnybos bei struk-
tūriniai padaliniai, esantys vidaus reikalų organų sudėtyje. Nurodyta, kad vidaus reikalų 
sistemą sudaro Vidaus reikalų ministerija, kuri įgyvendina valstybės politiką kovos su nu-
sikalstamumu, viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties užtikrinimo srityje; miestų (rajo-
nų) vidaus reikalų valdybos (skyriai), kurie tiria nusikaltimus, užtikrina eismo saugumą, 
priešgaisrinę ir turto apsaugą, gyventojų migracijos kontrolę, organizuoja savo struktūri-
nių padalinių – nuovadų darbą; policijos nuovados, kurios savo teritorijoje betarpiškai 
užtikrina viešąją tvarką, piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Policijos nuovados vir-
šininkui suteikiami kvotos organo vadovo bei pareigūno, kompetentingo nagrinėti admi-
nistracinės teisės pažeidimų bylas, įgaliojimai.

Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos policija pavaldi vidaus reikalų ministrui ir  vado-
vaujasi vidaus reikalų organų veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais. 

Taip pat nustatyta, kad miesto (rajono) vidaus reikalų organo viršininką vidaus rei-
kalų ministro teikimu tvirtina aukštesniosios pakopos savivaldybės taryba. Kiti vidaus 
reikalų sistemos padalinių vadovai ir pareigūnai skiriami tarnybos nuostatuose nustatyta 
tvarka. Miestų (rajonų) savivaldybės užtikrina policijos nuovadų finansavimą, aprūpini-
mą patalpomis ir materialine-technine įranga. Žemesniosios pakopos savivaldybės šiais 
klausimais veikia per aukštesniosios pakopos savivaldybes ir vidaus reikalų valdybas (sky-
rius) kaip jos struktūrinius padalinius.8 

Tuo metu Estijoje jau buvo parengta Teisėtvarkos apsaugos koncepcija. Ji apėmė 
VRM,  teismus, prokuratūrą, arbitražus, advokatus, ekspertus ir valstybės saugumą. Jos 
tikslas – kurti teisinę valstybę, o uždavinys – pagalba žmogui ir jo gynyba. Estijos VRM 
įkurta Policijos valdyba, vadovaujanti valstybinei policijai, koordinuojanti municipalinės 
policijos darbą ir jų abiejų tarpusavio santykius. Policijos valdybai priklausė kriminalinė 
ir transporto policija, tardymo padalinys ir specialusis tyrimų biuras kovai su organizuotu 
nusikalstamumu. Numatyta, kad VRM atsisakys darbo profilaktoriumų, pataisos įstaigų, 
blaivyklų, transporto priemonių registravimo ir jų techninių apžiūrų. 1990 m. rugsėjo 20 
d. estai pirmieji iš Baltijos šalių priėmė ir Policijos įstatymą.9

Antrasis Policijos įstatymo projektas. 1990 m. spalio 29 d.–lapkričio 4 d. „Liaudies 
sargyboje“ išspausdintas antrasis Policijos įstatymo projektas. Patobulinta įstatymo pro-
jekto struktūra. Projekto 7 straipsnyje nustatyta, kad valstybiniai ir vietinių savivaldybių 

organai bei pareigūnai privalo teikti policijai visokeriopą pagalbą jai atliekant savo par-
eigas, o policija savo veikloje remiasi visuomeninių organizacijų ir gyventojų pagalba. 
Atsirado naujas straipsnis, reglamentuojantis policijos profesinius interesus. Policijos pa-
reigūnai gali steigti draugijas, klubus, profesines sąjungas ir kitus susivienijimus, tenki-
nančius jų profesinius, kultūrinius ir socialinius poreikius. Jų veiklą reglamentuoja įstaty-
mo nustatyta tvarka priimti ir įregistruoti įstatai (nuostatai). Kaip ir pirmajame projekte, 
išliko straipsnis apie policijos profesinius ryšius: „Lietuvos Respublikos policija palaiko 
profesinius ryšius su kitų šalių atitinkamomis valstybinėmis ir visuomeninėmis institu-
cijomis, tarptautinėmis organizacijomis.“10 Nustatyta, kad policijos veiklą pagal įstatymo 
suteiktus įgaliojimus kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo 
organai, Prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija. 

Antrajame įstatymo projekte11 atsirado naujas skyrius, kuriame aptariama policijos 
struktūra ir funkcijos. Įrašyta nauja nuostata, kad Lietuvos Respublikos policija susideda iš 
respublikinės ir savivaldybių policijos, jų atitinkamų tarnybų ir struktūrinių padalinių, kad 
respublikinė ir savivaldybių policija sudaro vieningą (atsižvelgiant į šaltinius, čia ir toliau 
vietoj žodžio „bendras“  netinkama reikšme vartojamas žodis „vieningas“ – aut. pastaba) 
Lietuvos Respublikos policijos sistemą. Nustatyta, kad respublikinės ir savivaldybių polici-
jos padaliniai miestuose ir rajonuose yra vietinių vidaus rei kalų organų sudėtinė dalis.  

Antrajame įstatymo projekte12 taip pat nustatyta, kad respublikinę policiją sudaro 
kriminalinė policija, transporto (kelių) policija, viešoji policija. Respublikinės policijos 
vadovus skiria vidaus reikalų ministras. Atskiroms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti 
kriminalinėje, transporto (kelių), viešojoje policijoje galėjo būti sudaromos tarnybos ir 
kitokie struktūriniai daliniai. Vidaus reikalų ministro įsakymu, kaip ir pirmajame pro-
jekte, galėjo būti sudaromi ir specialiosios paskirties policijos padaliniai, kurie pavaldūs 
tiesiogiai VRM ir yra respublikinės policijos sudėtyje. 

Nurodyta, kad savivaldybių policiją sudaro padaliniai, vykdantys teisėtvarkos pa-
žeidimų prevenciją, atliekantys kvotą baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka, 
saugantys viešąją tvarką ir užtikrinantys visuomenės rimtį bei piliečių teisių ir teisėtų 
interesų apsaugą. Šias funkcijas įgyvendina teritoriniu principu sudaromos savivaldy-
bių policijos nuovados. Rajono (miesto) teritorijoje esančioms policijos nuovadoms 
vadovauja savivaldybių policijos viršininkas, kuris yra rajono (miesto) vidaus reikalų 
organo viršininko pavaduotojas. Savivaldybių policijos viršininką vidaus reikalų orga-
no viršininko teikimu skiria rajono, miesto savivaldybės valdyba ir tvirtina tos savival-
dybės taryba. Savivaldybių policijos nuovadų viršininkus savivaldybių policijos virši-
ninko teikimu skiria vidaus reikalų organo viršininkas ir tvirtina savivaldybės taryba. 
Nuovados viršininkui, kaip ir pirmajame projekte, numatyta suteikti kvotos organo 
vadovo ir pareigūno, kompetentingo nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas, 
įgaliojimus. Kitus savivaldybių policijos pareigūnus savivaldybių policijos viršininko 
teikimu skiria vidaus reikalų organo viršininkas. Nustatyta, kad VRM kartu su savival-
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dybėmis organizuoja savivaldybių policijos darbuotojų atranką, jų mokymą, aprūpina 
vienodomis, naujomis, lietuviškas tradicijas atitinkančiomis uniformomis su savivaldy-
bės skiriamaisiais ženklais.13 

Antrajame projekte jau labiau detalizuota, kokias funkcijas, vykdydama savo uždavi-
nius, atlieka policija. Jos išvardytos 15–20 straipsniuose.14 Kaip ir pirmajame projekte, 
nurodyta, kad neleistina policijai pavesti atlikti įstatyme nenumatytų funkcijų. 

Įstatymo projekte nustatyta: „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje 
policija rengia ir įgyvendina priemones, užkertančias kelią nusikaltimams ir administra-
ciniams teisės pažeidimams; atskleidžia padarytų nusikaltimų ir administracinių teisės 
pažeidimų priežastis ir sąlygas ir imasi priemonių joms pašalinti; taiko administracines ir 
kitokias prevencines priemones; sudaro ir veda profilaktines, kriminalistines ir operaty-
vines įskaitas.

Nusikaltimų tyrimo srityje policija registruoja ir tikrina pareiškimus ir pranešimus apie 
rengiamus ir padarytus nusikaltimus; vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, tei-
siamųjų, nuteistųjų ir be žinios dingusių asmenų paiešką bei atlieka kitus operatyvinius 
veiksmus; baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka atlieka kvotą; baudžiamojo 
proceso įstatymo numatytais atvejais vykdo tardytojo, prokuroro, teisėjo ir teismo pave-
dimus baudžiamosiose bylose.“15 

Trečiasis Policijos įstatymo projektas. 1990 m. lapkričio 29 d. buvo parengtas 
Policijos įstatymo trečiasis projektas.16 Kaip ir antrajame projekte, 2 skirsnyje (ankstes-
niajame projekte vadinosi skyrius) aptariama policijos struktūra ir policijos funkcijos. 
Nurodyta, kad Lietuvos Respublikos policiją sudaro re spublikinė ir savivaldybių policija 
bei jų atitinkamų tarnybų struktūriniai padaliniai. Detalizuota, kad respublikinė ir savi-
valdybių policija tiesiogiai pavaldžios VRM Policijos departamentui. Taip pat nurodyta, 
kad Policijos departamentui vadovauja generalinis direktorius, kuris yra vidaus reikalų 
ministro pavaduotojas. Vidaus reikalų ministro teikimu Policijos departamento generali-
nį direktorių skiria LR Vyriausybė (projekto 12 straipsnis).  

Nustatyta, kad respublikinė ir savivaldybių policija sudaro vieningą Lietuvos Respubli-
kos policijos sistemą, kaip nurodyta ir antrajame projekte, tačiau nauja, kad jos nepavaldžios 
viena kitai, bet sprendžia bendrus uždavinius ir savo veikloje glaudžiai bendradarbiauja. 

Šiame projekte nurodyta, kad policijai vadovauja direktorius, kuris kartu yra ir  
Policijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas. Jį skiria vidaus reikalų 
ministras Policijos departamento generalinio direktoriaus teikimu. Respublikinėje po-
licijoje yra kriminalinė policija, viešoji policija, transporto policija, kelių policija. Joms 
vadovauja šių policijų viršininkai, kuriuos respublikinės policijos direktoriaus teikimu 
skiria ir atleidžia vidaus reikalų ministras. Respublikinės policijos struktūriniai padali-
niai vietose sudaromi  teritoriniu  principu. Jie nepavaldūs vietos savivaldybėms. Šiems 
padaliniams vadovauja vietos policijos viršininkai. Juos skiria ir atleidžia respublikinės 
policijos direktorius (projekto 13 straipsnis).17 

Nustatyta, kad savivaldybių policijai vadovauja direktorius, kuris kartu yra ir Policijos 
departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas. Jį skiria ir atleidžia vidaus reikalų 
ministras Policijos departamento generalinio direktoriaus teikimu. Savivaldybių policijos 
direktorius metodiškai vadovauja policijai ir kontroliuoja jos veiklą su kriminaline polici-
ja ir kitais respublikinės policijos padaliniais, rūpinasi savivaldybių policijos darbuotojų 
rengimu ir jų pasiskirstymu, taip pat centralizuotu materialiniu ir techniniu savivaldybių 
policijos aprūpinimu.

Nustatyta, kad savivaldybių policiją sudaro teritorinės policijos nuovados, kurių vei-
klą koordinuoja ir prižiūri miesto (rajono) savivaldybių policijos nuovadų komisaras. 
Vietoje ankstesniuosiuose įstatymo projektuose buvusių savivaldybių policijos viršininkų 
atsirado savivaldybių policijos nuovadų komisarai. Policijos departamento savivaldybių 
policijos direktoriaus teikimu (antrajame projekte buvo nurodyta, kad vidaus reikalų or-
gano vadovo teikimu – aut. pastaba) komisarą  skiria ir atleidžia (apie atleidimą antrajame 
projekte kalbos nebuvo – aut. pastaba) aukštesniosios pakopos savivaldybės valdyba ir 
tvirtina savivaldybės taryba.

Taip pat nurodyta, kad savivaldybių policijos nuovadų viršininkus skiria ir atleidžia 
vietos savivaldybės valdyba miesto (rajono) savivaldybių policijos nuovadų komisaro tei-
kimu. Ankstesniajame projekte buvo nurodyta, kad savivaldybių policijos nuovadų virši-
ninkus savivaldybių policijos viršininko teikimu skiria vidaus reikalų organo viršininkas 
ir tvirtina savivaldybės taryba. Nuovados viršininkui, kaip ir ankstesniuose projektuose, 
suteikiami kvotos organo vadovo bei pareigūno, kompetentingo nagrinėti administraci-
nių teises pažeidimų bylas, įgaliojimai.

Nauja tai, kad kitus savivaldybių policijos nuovadų pareigūnus nuovados viršininko 
teikimu skiria ir atleidžia miesto (rajono) savivaldybių policijos nuovadų komisaras pagal 
savivaldybės tarybos patvirtintus atitinkamos nuovados etatų sąrašus. Ankstesniajame 
projekte buvo nustatyta, kad kitus savivaldybių policijos pareigūnus savivaldybių polici-
jos viršininko teikimu skiria vidaus reikalų organo viršininkas.

Sukonkretinta, kad savivaldybės valdyba pavaldžioms policijos nuovadoms nustato 
finansavimo mastą ir etatus, paveda savivaldybių policijos nuovadų komisarui konkrečius 
viešosios tvarkos apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos uždavinius. Nustatyta, kad sa-
vivaldybės negali reikalauti iš nuovadų viršininkų vykdyti šiame įstatyme nenumatytų, 
policijai nebūdingų funkcijų.

Nauja, kad LR Vyriausybė, LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui pritarus, turi 
teisę laikinai nustatyti kitokią kai kurių savivaldybių policijos nuovadų formavimo ir pa-
valdumo tvarką (projekto 15 straipsnis).18 

Praplėsti savivaldybių policijos uždaviniai. Nurodyta, kad savivaldybių policija, vyk-
dydama jai skirtus uždavinius, savo teritorijoje vykdo teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, 
saugo viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, užtikrina piliečių teisių ir teisėtų interesų apsau-
gą; daro kvotą baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka  jos kompetencijai priskir-
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tose nesunkių nusikaltimų bylose; bendradarbiauja su kriminaline ir transporto policija 
tiriant visus kitus nusikaltimus, padarytus nuovadų teritorijoje; padeda kelių policijai 
užtikrinti savo teritorijoje eismo saugumą; vykdo  jos teritorijoje esančių teismų pavedi-
mus; pagal savo kompetenciją tiria administracinių teisės pažeidimų bylas (projekto 16 
straipsnis).19 

Trečiajame projekte policijos finansavimas labiau sukonkretintas. Nustatyta, kad 
respublikinė policija finansuojama tik iš Lietuvos Respublikos biudžeto, o savivaldybių 
policija finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir iš vietos savivaldybių biudžeto. 
Vietos savivaldybės iš savo biudžeto užtikrina atlyginimo ir priedų mokėjimą policijos 
nuovadų personalui ir ūkines policijos nuovadų išlaikymo išlaidas. Iš Lietuvos Respu-
blikos biudžeto išlaikomas respublikinis savivaldybių policijos aparatas ir finansuojamas 
centralizuotas policijos nuovadų materialinis-techninis aprūpinimas.

Dėl finansinės padėties šalyje policijos darbuotojų skaičiui didinti, padalinių techni-
nei bazei plėsti, darbuotojams materialiai skatinti, jų buitinėms sąlygoms gerinti visuose 
įstatymo projektuose buvo leidžiama naudoti lėšas, gautas iš visų rūšių įmonių, įstaigų, 
organizacijų ir piliečių, taip pat gautas pagal sutartis už policijos suteiktas paslaugas, iš 
baudų ir kitų šaltinių (projekto 49 straipsnis).20  

Tik trečiajame projekte buvo numatyti pareiginiai laipsniai: tai policininkas stažuo-
tojas, policininkas, vyresnysis policininkas, vachmistras, jaunesnysis inspektorius, inspek-
torius, vyresnysis inspektorius, komisaras inspektorius, komisaras, vyresnysis komisaras, 
vyriausiasis komisaras ir generalinis komisaras. Vėliau vachmistro laipsnio nebeliko21, o 
vietoj jo atsirado viršila. 

Pagrindinė LR Aukščiausiosios Tarybos komisija, atsakinga už Policijos įstatymo 
parengimą ir pateikimą sesijai, buvo Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisija. LR 
Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijai vadovavo depu-
tatas Z. Vaišvila, jos nariai buvo deputatai A. Butkevičius, B. Gajauskas, J. Liaučius, A. 
Norvilas ir S. Pečeliūnas.22 

Kai po nepriklausomybės atkūrimo buvo kuriamas ir redaguojamas Policijos įstaty-
mas, dalis radikalių LR Aukščiausiosios Tarybos deputatų ginkluotą šalies jėgą norėjo pa-
naudoti savo tikslams. Č. Mančinsko nuomone, buvo vilkinamas pagrindinio dokumento 
– Milicijos (Policijos) įstatymo – svarstymas LR parlamente, eskaluojamas nepasitikė-
jimas VRM vadovybe, norima, kad depolitizuota milicija būtų priklausoma nuo naujų 
politinių vėjų. Vidaus reikalų ministro M. Misiukonio nuomone, „su milicija mėginta 
pasielgti labai nepadoriai“.23 

Policijos įstatymo projektui rengti sudaryta VRM darbo grupė viename posėdyje, ku-
riame dalyvavo Vilniaus m. VRV viršininkas V. Leipus, gavo jo pasiūlymą vidaus reikalų 
valdybas ir skyrius pavadinti policijos komisariatais, o policijos vadovus – komisarais.24 
Pradžioje tai sukėlė  priešišką reakciją, tačiau vėliau su pasiūlymu buvo sutikta. Tai buvo 
įtvirtinta įstatyme ir įgyvendinta. 

Lietuvos policijos rėmėjų sąjungos iniciatyvinė grupė 1990 metų lapkričio mėnesį pri-
ėmė kreipimąsi į LR parlamentą ir Vyriausybę, prašydami kuo greičiau priimti Lietuvos 
Respublikos policijos įstatymą ir kitus jos darbą reglamentuojančius teisinius dokumen-
tus, taip pat priminė, kad 1990 m. kovo 21 d. LR Aukščiausioji Taryba kreipimesi į vidaus 
reikalų įstaigų darbuotojus buvo pažadėjusi: „Vyriausybė sieks, kad Lietuvos valstybinius 
ženklus nešiojantis žmogus būtų gerbiamas, kad jam būtų teikiama visuomenės parama.“25  

2. Savivaldybių policijos įstatymo pristatymas 
Savivaldybių policijos kūrimas, egzistavimas ir panaikinimas buvo ir yra vertinamas 

nevienareikšmiškai, todėl plačiau yra atskleidžiamos šio įstatymo projekto atsiradimo ir 
jo svarstymo Seime peripetijos.

 LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. spalio 5 d. protokoliniu nutarimu Nr. I-63826 pri-
tarė Savivaldybių policijos įstatymo projektui ir pavedė Krašto apsaugos ir vidaus reikalų 
komisijai apibendrinti deputatų ir LR Vyriausybės pateiktus pasiūlymus, o pataisytą įsta-
tymo projektą pateikti 1990 m. spalio 9 d. LR Aukščiausiajai Tarybai svarstyti ir priimti. 

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. spalio 18 d. posėdis. Aptariant konkrečius 
darbo planus, 1990 m. spalio 18 d. sesijos trisdešimtajame posėdyje buvo nutarta pradėti 
svarstyti klausimą „Dėl savivaldybių policijos“. Šis klausimas buvo svarstomas pirmasis. 
Pranešėjas Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos pirmininkas deputatas Z. Vaišvila, 
pristatydamas Savivaldybių policijos įstatymo projektą, sakė: „Savivaldos pagrindų 
įstatymas numato teisę ir reikalauja iš savivaldybių užtikrinti viešąją tvarką, vadovauti 
joms pavaldiems vidaus reikalų organams. <...> Vidaus reikalų ministerijos pozicija <...>, 
kad būtų geriausiai, jeigu viskas būtų taip, kaip buvo. Tik pavadinkime respublikine 
policija, viešąja ar kažkaip panašiai < ...>. O savivaldybėms suteikiama teisė tiktai, jeigu 
jos nori, turi interesą, skirti lėšų ir patalpų.“27 

Buvo daug diskutuota, aiškintasi ir įkurta penkių žmonių darbo grupė, atstovaujanti 
trims LR Aukščiausiosios Tarybos komisijoms, VRM ir Policijos akademijai. Ši darbo 
grupė diskutuodama galų gale grįžo vėl prie tos pačios idėjos, kuri buvo pateikta ankstes-
niajame projekte. Atsižvelgus į visas pastabas, atsirado patobulintas įstatymo dėl savival-
dybių policijos steigimo projektas, kurį sudarė 8 straipsniai. 

Įstatymo projekto 1 straipsnyje28 nurodyta, kad vidaus reikalų organų sistemą sudaro 
respublikinės ir savivaldybių policijos tarnybos bei struktūriniai padaliniai. Nustatyta, 
kad, kol nėra naujų įstatymų, savivaldybių policija vadovaujasi galiojančiais vidaus reikalų 
organų veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais ir šiuo įstatymu, kuris suteikia tam 
tikrų teisių savivaldybių policijai. Šios policijos pareigūnai turi teisę nešioti ginklą. Vidaus 
reikalų organų sistema bendra, todėl numatytas bendras ir visų pareigūnų aprūpinimas.  

11 respublikinio pavaldumo miestų savivaldybių (nurodytas toks skaičius, nes LR 
Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gegužės 24 d. nutarime taip užfiksuota – aut. pasta-
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ba) įpareigotos drauge su VRM organizuoti savivaldybių policiją ir įsteigti jos nuovadas. 
Projekto 2 straipsnyje, kaip ir Savivaldos pagrindų įstatyme, nurodyta, kad savivaldybių 
policija atsako už viešosios tvarkos, piliečių teisių ir interesų apsaugą jos veikimo terito-
rijoje. 3 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybių policijos viršininkas yra drauge ir miesto 
ar rajonų savivaldybės valdybos padalinio vadovas. Tai yra būtina sąlyga tam, kad jis būtų 
atskaitingas savivaldybei, o savivaldybė galėtų iš jo pareikalauti atsakomybės.29

VRM atstovai tam prieštaravo. Jeigu yra savivaldybių policijos viršininko atskaito-
mybė miesto ir rajono tarybai, tai jis turi būti ir atskiro savivaldybės valdybos padalinio 
viršininkas. Ministerijos atstovų nuomone, jis turėtų likti miesto ar rajono vidaus reikalų 
organo viršininko pavaduotoju, atsakingu už viešąją tvarką.30

Projekto 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta savivaldybių policijos viršininko skyrimo tvar-
ka31, tai yra jis skiriamas kaip ir kiti miesto ar rajono valdybos skiriami vadovai. Savivaldos 
pagrindų įstatyme nurodyta, kad viršininką skiria meras ar rajono valdytojas, o tvirtina 
aukštesniosios pakopos savivaldybės taryba, ir tas viršininkas taip pat yra vidaus reikalų or-
gano viršininko pavaduotojas. VRM pageidavo, kad būtų įrašyta, jog savivaldybių policijos 
viršininką vidaus reikalų organo viršininko teikimu skiria meras. Toks pavaldumas reikalin-
gas tam, kad būtų užtikrinta bendra tvarka ir bendras darbas. Taip pat reikėjo spręsti ne tik 
savivaldybių policijos viršininko skyrimo, bet ir jo atleidimo tvarką. Nustatyta, kad savival-
dybių policijos viršininkas atskaitingas jį patvirtinusiai tarybai ir iš pareigų atleidžiamas šios 
tarybos sprendimu.  

 Pagal Savivaldos pagrindų įstatymą miesto ar rajono vidaus reikalų organo viršinin-
ką skirti ir tvirtinti yra tiktai savivaldybės kompetencija, nors praktikoje buvo susiklostę 
kitaip. Buvo atvejų, kai jį siūlė vidaus reikalų ministras, o tvirtino savivaldybė. Miesto ar 
rajono vidaus reikalų organo viršininką turėtų siūlyti ministras, o tvirtinti taryba.32 

Nuomonės išsiskyrė, todėl klausimas buvo teikiamas alternatyviam balsavimui, po ku-
rio visas savivaldybių policijos veiklos finansavimas užkrautas savivaldybėms.33  

Nuovadų steigimo procesas miestuose jau buvo prasidėjęs. Tęsdamas įstatymo projekto 
pristatymą, deputatas Z. Vaišvila sakė: „Šiauliai jau įsteigė savo savivaldybės policiją, nelauk-
dami (policijos – aut. pastaba) įstatymo, o remdamiesi Savivaldos pagrindų įstatymu. Tą 
patį tuoj pat padarys Klaipėda, Kaunas, Vilnius.“ Z. Vaišvila papasakojo, kad Šiaulių vidaus 
reikalų pareigūnas užsikrovė šią naštą, drauge su Savivaldybe organizuoja savivaldybių po-
licijos kūrimo procesą ir jame aktyviai dalyvauja. Jį Savivaldybė numatė skirti viršininku, 
tačiau vidaus reikalų organo viršininkas nenori, kad jis eitų minėtas pareigas, ir trukdo šiam 
procesui. Z. Vaišvila pastebėjo, kad šiauliečiai gali išsamiau pakomentuoti šią situaciją, kuri 
jau peraugo į konfliktą. Jo nuomone, dėl šio klausimo, be abejo, bus balsuojama.34 

Projekto 3 straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta35, kaip turėtų būti tvirtinami kiti savi-
valdybių policijos pareigūnai: savivaldybių policijos viršininkas komplektuoja persona-
lą, renka kandidatūras ir teikia miesto ar rajono vidaus reikalų organo viršininkui juos 
tvirtinti. Tokiu būdu užtikrinama abipusė kontrolė, nes savivaldybių policijos viršininkas 

renka darbuotojus, su kuriais jis dirbs, o vidaus reikalų organai organizuoja pareigūnų 
kvalifikacijos ir tinkamumo darbui patikrinimą. Tačiau komplektavimo teisė yra paves-
ta savivaldybių policijos viršininkui. Nuovados steigiamos tam, kad milicija, o ateityje 
– policija būtų arčiau gyventojų, labiau pasklistų po miestą ar rajoną. Tačiau įstatymuose 
neįrašyta tokio pareigūno kaip nuovados viršininkas. Todėl nuovados viršininkui, kurio 
pareigybė buvo reglamentuota minimame įstatyme, turėjo būti suteikiamos kvotos or-
gano vadovo (šią teisę turėjo milicijos poskyrio viršininkas – aut. pastaba) ir pareigūno, 
kompetentingo nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, teisės.  

Projekto 5 straipsnyje buvo nustatyta, kad tikrosios krašto apsaugos prievolininkai 
gali tarnybą atlikti savivaldybių policijoje. Jiems už darbą turėtų būti mokama. 6 straips-
nis sudarė galimybę steigti savivaldybių policiją ir rajonuose, kurie tam jau yra pasirengę. 
Rajonams tai buvo savotiškas eksperimentas.36 

Projekto 7 straipsnyje nustatyta37, kad savivaldybės finansuoja savivaldybių policiją ir 
gali mokėti priedus prie pareigybinio atlyginimo skatindamos šią veiklą. Darbuotojų eta-
tų leista įsteigti tiek, kiek savivaldybėms atrodys reikalinga, tad jos pačios galės nuspręsti, 
kiek reikia skirti lėšų, kiek steigti nuovadų ir priimti pareigūnų, kad būtų palaikoma tvar-
ka. Tokia galimybė sudaro sąlygas lanksčiau reaguoti į būtinumą keisti, didinti, o jeigu 
reikia, mažinti šių darbuotojų skaičių.

7 straipsnyje buvo nuodyta38, kad VRM aprūpins savivaldybių policiją naujomis vie-
nodomis, lietuviškas tradicijas atitinkančiomis uniformomis.

VRM ir savivaldybės buvo įpareigotos organizuoti atranką, mokymą, aprūpinimą uni-
formomis ir drauge su LR Vyriausybe spręsti materialinius finansinius klausimus. 

Buvo diskutuojama dėl milicijos pavadinimo pakeitimo policija. Kalbėta, kad savivaldybių 
policiją vadinti milicija nebeįmanoma. Argumentuota tuo, kad įsteigtos Policijos akademijos 
pavadinime nėra žodžio „milicija“. VRM taip pat prašė visą miliciją pavadinti policija. Be to, 
pabrėžta, kad į Lietuvos Respublikos policiją turėtų būti priimami Lietuvos Respublikos pilie-
čiai, prisiekę Lietuvos Respublikai.39 Todėl buvo pateiktas priesaikos teksto projektas.

Vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas P. Liubertas posėdyje pasakė: „Jeigu 
įstatymas dėl savivaldybių policijos bus priimtas, turės pasiekti savo tikslą – sutelkti 
visų, ypač savivaldybių, jėgas ir pastangas tvarkai palaikyti mieste arba rajone. Tačiau 
Vidaus reikalų ministerija abejoja, ar tikslinga viename mieste ar rajone steigti du iš 
esmės savarankiškus policijos padalinius. Projekto 3 punktas numato, kad miesto ar 
rajono savivaldybės valdyboje, be vidaus reikalų skyriaus, turės būti ir kitas padalinys – 
savivaldybės policija.“  P. Liubertas pabrėžė, kad vadovauti turėtų vienas organas, vienas 
vadovas, neskaidant miesto ar rajono policijos pajėgų. Pasak jo, padalyti tokį sudėtingą 
socialinį reiškinį kaip nusikalstamumą į viešosios tvarkos apsaugos problemas ir atskirai 
į kriminalinės paieškos problemas arba į kriminalines problemas, ir teoriškai bus labai 
sudėtinga, ir praktiškai neįmanoma.40

VRM norėjo išlaikyti bendrą vidaus reikalų sistemą vienose rankose. P. Liubertas 
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kalbėjo, kad bendra sistema numatytų bendrą finansinį, materialinį-techninį aprūpinimą 
ir aprūpinimą ginklais. Jis priminė, kad įstatyme pasakyta, jog savivaldybių policija bus 
finansuojama savivaldybių lėšomis. „Vadinasi, – kalbėjo P. Liubertas, – šie mūsų santykiai, 
ypač materialiniai santykiai, turės būti pagrįsti sutarčių pagrindu.“ P. Liubertas, sakė, kad  
savivaldybėms  ginklai bus parduodami laikantis bendrosios tvarkos. Jis priminė, kad 
dėl 3 punkto jo ir komisijos nuomonės skiriasi. „Mano supratimu, pakanka vieno vidaus 
reikalų organų padalinio savivaldybės valdyboje“, – kalbėjo P. Liubertas.41

Vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo P. Liuberto nuomone, nesuvokia-
ma, kaip dirbs dvi skirtingos policijos institucijos vienoje teritorijoje. O kalbėdamas 
apie ginklus, jis sakė, kad SSRS ginklų nedovanoja, todėl ir savivaldybės iš VRM juos 
turės pirkti.42   

„Respublikos“ korespondentas A. Žukas per posėdžio pertrauką sužinojo, kad 
nuovados išlaikymas mieste kainuos apie 500 tūkst., o rajone apie 200 tūkst. Rb.43  

Po pertraukos deputatas Č. Juršėnas pasakė, kad deputatai nėra susipažinę su LR Vy-
riausybės pateiktu projektu. Tai vėl sukėlė karštus ginčus. Projektas turėjo ir priešininkų, 
ir šalininkų. 

Svarstomu klausimu kalbėjo deputatas A. Žalys, kuris iš esmės pritarė projektui, nors 
pateikė ir savo pastebėjimų. 

Deputatas K. Grinius buvo kategoriškesnis: „Siūlau įstatymo varianto nepriimti, nes 
savivaldybių policijos tuo atveju apskritai nelieka. Lieka tik viršininko pavaduotojas, kurį 
skiria savivaldybė. Neverta tą pavaduotoją savivaldybėms ir skirti be jokių funkcijų.“44 

Deputatas M. Stakvilevičius savo pasisakymą pradėjo žodžiais: „Dirbdamas Šiaulių 
miesto pirmuoju sekretoriumi, organizavau savivaldybės miliciją ar policiją Šiauliuose. 
Mes pakvietėme įmonių tuos direktorius, kurie gali šefuoti, ir paprašėme Vykdomojo 
komiteto Vidaus reikalų skyrių parengti planą. Šitas planas buvo priimtas. Ir jis 
realizuojamas.“ 

Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas A. Vilbikas prisimena, kad M. Stakvilevičius 
prisidėjo organizuojant Šiaulių miesto LDT vykdomojo komiteto 1989  m. rugpjūčio 21 
d. sprendimu Nr. 244 patvirtintą Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugiją, skatino 
kuo greičiau pradėti dirbti. Buvo parengti įstatai ir atliktas didelis organizacinis darbas. 
Vietoj tuo metu nelabai efektyviai dirbančių liaudies draugovių buvo kviečiami įmonių 
direktoriai ir prašomi šefuoti draugiją.45 

Vėliau deputatas M. Stakvilevičius pažymėjo, kad savivaldybių policija labai reikalinga:  
„Dabar praktiškai va šitos dvi organizacijos Šiaulių mieste vienaip ar kitaip veikia, ir per tą 
laiką iš tikrųjų atsirado tam tikrų nesusipratimų mieste, beje, ne tiktai su šita savivaldybės 
policija. <...> Aš trupučiuką bijau, kad šiuo atsakingu momentu iš tikrųjų susidarys dvi 
ginkluotos jėgos, tai yra milicija, kuriai vadovauja milicijos skyriaus viršininkas, kaip mes 
jį vadinsime, ir savivaldybės vadovas. Jie bus pavaldūs vienas kitam tiktai formaliai. <...> 
Kad tik nebūtų didesnių nesusipratimų, nes mes galime turėti iš tikrųjų labai įtemptą 

ir neprognozuojamą padėtį didžiuosiuose miestuose.“ M. Stakvilevičius savo kalbos 
pabaigoje pasiūlė, kad savivaldybės policijos viršininką skirtų savivaldybės taryba mero 
teikimu ir patvirtintų VRM. Anot jo, žmonės labai nori, kad būtų savivaldybės policija. 

Apie ką kalbėjo deputatas M. Stakvilevičius? Savivaldybės policija Šiauliuose įkurta 
1990 m. spalio 4 d. Savivaldybės policijos viršininkas paskirtas 1990 m. spalio 18 d. 
M. Stakvilevičius teigia, kad Šiauliuose veikia dvi organizacijos, kad atsirado tam tikrų 
nesusipratimų mieste, ir ne tik su savivaldybės policija. Tačiau savivaldybės policija dar 
nebuvo pradėjusi veikti, nebuvo paskirtas jos vadovas, vidaus reikalų ministro įsakymu 
nepaskelbti Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybių policijos etatai (jie nustatyti 
vidaus reikalų ministro 1990 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 309 – aut. pastaba), todėl 
dar neveikė dvi organizacijos ir negalėjo atsirasti tam tikrų nesusipratimų mieste. Gal 
deputatas M. Stakvilevičius, kalbėdamas apie dvi organizacijas, turėjo omenyje Viešosios 
tvarkos apsaugos rėmimo draugiją, kuri tuo metu veikė Šiauliuose. Tačiau nesusipratimų 
tarp Šiaulių m. VRS ir VTARD nebuvo. Tuo metu nesusipratimų Šiauliuose kilo tarp 
Šiaulių  miesto tarybos bei valdybos ir dėl to Tarybos pirmininkas ir meras neteko postų46 

(apie tai plačiau kitoje dalyje – aut. pastaba). 
Deputatas V. Kačinskas kalbėjo: „Šiauliai yra senų revoliucinių tradicijų ir visokių 

galimų eksperimentų miestas. Ir šį kartą Šiauliai pirmieji įkūrė Savivaldybės policiją. 
<...> Bet eksperimentuojant iš karto išaiškėja daug įvairiausių dalykų, kurių neįmanoma 
numatyti projektuose, kadangi pats gyvenimas koreguoja.“ Klausimai sprendžiami žmonių 
išrinktų deputatų, todėl, V. Kačinsko nuomone, nepasitikėjimo jais, kaip ir vidaus reikalų 
ministru, negalima reikšti. Jis priminė, kad tarp vidaus reikalų skyrių viršininkų ir kitų 
pareigūnų yra gerai išmanančių policijos reikalus profesionalų, kurie rūpinasi savivaldybių 
policijos steigimu. V. Kačinskas kalbėjo: „Šiauliuose tai jau yra bandyta įkurti (savivaldybės 
policija Šiauliuose įkurta 1990 m. spalio 4 d. – aut. pastaba) ir šį ketvirtadienį turėtų būti 
paskirtas savivaldybės policijos viršininkas. Vis dėlto turi būti savivaldybės (policijos – aut. 
pastaba) struktūra kiek galima savarankiškesnė. <...> Todėl pasikonsultavome ir su miesto 
Savivaldybės pirmininku (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininku – aut. pastaba), 
ir su kai kuriais deputatais, kurie pritaria tai nuostatai, kad vis dėlto savivaldybės policijos 
viršininką skirtų meras, valdytojas ir tvirtintų aukštesniosios pakopos savivaldybės taryba,  
V. Kačinsko nuomone, nuostata skirti savivaldybės policijos viršininką vidaus reikalų organo 
viršininko teikimu yra nepriimtina. Pasak V. Kačinsko, tai įrodo ir situacija Šiauliuose, 
kai vidaus reikalų organo viršininkas, parašęs į savivaldybės policijos viršininko pareigas 
siūlomam kandidatui blogą charakteristiką, iš karto užkirto jam kelią į šias pareigas, nors jis 
yra miesto Tarybos deputatas, pats važinėja į Vilnių, rūpinasi policijos steigimo klausimais, 
tačiau užsitraukė vidaus reikalų viršininko nemalonę, nes jo laipsnis yra aukštesnis.47

Deputato V. Kačinsko nuomone, savivaldybių policijos pareigūnai pavaldūs 
atitinkamiems vidaus reikalų organų pareigūnams tik per savivaldybių policijos 
viršininkus, o jų nesant, – jų pavaduotojus. Visais kitais atvejais savivaldybių policija 
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turėtų vadovautis vidaus reikalų organų veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais 
ir aptariamuoju įstatymu. V. Kačinskas taip apibūdino susiklosčiusią situaciją: „Vidaus 
reikalų skyriaus viršininkas, turėdamas aukštesnį laipsnį, nuovados viršininką gali valdyti, 
kaip nori. Savivaldybės policijos viršininkas, kad ir kam būtų atskaitingas, būdamas 
pavaldus vidaus reikalų skyriaus viršininkui, nebetenka to savarankiškumo. Kitus 
savivaldybės policijos pareigūnus skiria savivaldybės policijos viršininkas. Jeigu jam tokia 
atsakomybė yra suteikta, jeigu juo yra pasitikėta, jis savo kadrus gali pasirinkti tokius, 
kokius mano esant būtinus.“48 

Deputato J. Prapiesčio nuomone, jeigu savivaldybių policijos ir likusios vidaus 
reikalų sistemos organizaciniai klausimai bus nepakankamai išspręsti, gali susidaryti 
tokia situacija, kuri vargu ar užtikrins tai, kas yra deklaruojama aptariamajame įstatyme. 
Jis pabrėžė, kad Teisinės sistemos komisija mano, jog šioms problemoms spręsti 
reikalingas bendras  policijos reguliavimo norminis aktas. Būtent Policijos įstatymas. 
J. Prapiestis kalbėjo: „Šitame įstatymo projekte faktiškai rašoma apie respublikinę ir 
savivaldybių policiją, nors įstatymas skirtas savivaldybių policijai. <...> Reikia greitai 
kibti į Policijos įstatymą. Tai mes kalbėjome dar gegužės mėnesio pabaigoje, kai buvo 
priimtas nutarimas.“49 (LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gegužės 24 d. nutarimas 
– aut. pastaba.) 

Pirmininkaujantysis informavo, kad gautas Kauno miesto tarybos pirmininko G. 
Puko raštas, kuris prasideda taip: „Savivaldybės policija gali normaliai ir visiškai teisiškai 
pagrįstai veikti tik esant vieningam Lietuvos Respublikos policijos įstatymui.“50  

Deputatas Z. Vaišvila gynė savo nuomonę ir siūlė, esant keliems pasiūlymams, balsuoti 
alternatyviai. Diskusijoje dėl Policijos įstatymo parengimo kalbėjo deputatas J. Prapiestis. 
Deputatas V. Kačinskas priminė: „Praeitą savaitę, kai buvo Savivaldybių policijos 
įstatymo projekto pirmas pristatymas ir svarstymas, deputatai jau balsavo, ar laukti 
Policijos įstatymo, ar priiminėti šitą, atkeliant jį į šios dienos dienotvarkę. Klausimas buvo 
išspręstas. Grįžimui atgal reikia panaikinti savo ankstesnįjį sprendimą.“51

Deputatas J. Prapiestis pateikė siūlymą, kad LR Aukščiausioji Taryba kol kas priimtų 
protokolinį nutarimą ir pavestų kuriai nors komisijai sudaryti Policijos įstatymo rengi-
mo grupę, tai yra aktyviau galvotų apie Policijos įstatymo projektą, kuris labai reikalin-
gas. Tokiu atveju savivaldybių policija būtų įkomponuota konceptualiame įstatyme. LR 
Aukščiausiosios Tarybos Teisinės komisijos pirmininkas teigė, kad ne daugiau kaip per 
tris savaites toks projektas būtų pateiktas, ir pasiūlė pavesti LR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui sudaryti darbo grupę Policijos įstatymo projektui rengti. Komisijos pirmi-
ninkas Z. Vaišvila savo komisijos vardu prašė jo pristatomo projekto balsavimą atidėti 
vėlesniam laikui, nes reikia atsižvelgti į pastabas. Nuspręsta sudaryti darbo grupę Policijos 
įstatymo projektui parengti, ir savivaldybių policijos klausimo svarstymas buvo atidėtas. 
Už tokį protokolinį sprendimą balsavo 69 deputatai, prieš buvo 5, susilaikė 2.52 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. spalio 18 d. protokoliniu nutarimu Nr. I-68953 pa-

vedė LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui sudaryti darbo grupę Policijos įstatymo 
projektui parengti, o sudarytajai darbo grupei pavedė iki 1990 m. spalio 31 d. Policijos 
įstatymo projektą pateikti LR Aukščiausiajai Tarybai. 

Jau svarstant Policijos įstatymo projektą, 1990 m. gruodžio 11 d. deputatas  Z. Vaišvi-
la išreiškė savo požiūrį dėl savivaldybių policijos: „Jeigu mes nusprendėme nekurti atski-
ros savivaldybių policijos, o paliekame vieningą sistemą, tai taip praktiškai ir dabar yra, ir 
niekas čia iš principo nesikeičia.“54    

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. spalio 23 d. posėdis. 1990 m. spalio 23 
d.  buvo svarstomi įstatymo dėl savivaldybių policijos steigimo ir įstatymo ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 
pakeitimo ir papildymo“ projektai.55 

Deputatas Z. Vaišvila, pristatydamas klausimą, informavo, kad yra išdalytas dar vienas  
įstatymo projektas ir, nors jis nesuderintas, jame atsižvelgta į praėjusios savaitės svarstymo 
rezultatus.

Projekto 1 straipsnis papildytas tokiu sakiniu: ,,Neturi teisės atsisakyti vykdyti teisė-
tus piliečių ir teisėsaugos organų pareigūno reikalavimus ar prašymus suteikti jiems neati-
dėliotiną pagalbą.“56 2 straipsnis – be pakeitimų.

 3 straipsnyje57 pateiktos dvi alternatyvios formuluotės dėl savivaldybių policijos vir-
šininko skyrimo tvarkos.  

3 straipsnio 2 dalis papildyta sakiniu: ,,Savivaldybės policijos viršininkas atskaitingas 
jį patvirtinusios savivaldybės tarybai ir iš pareigų atleidžiamas šios tarybos sprendimu.“ 
Deputato A. Sėjūno pasiūlymu įrašyta tokia 3 straipsnio 3 dalis: ,,Savivaldybės policijos 
nuovadų viršininkus tvirtina miesto ar rajono savivaldybės taryba.“58 

Išbrauktas 4 straipsnis59, kur nuovados viršininkui suteikiamas kvotos organo vadovo 
bei pareigūno, kompetentingo nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, statusas. 

Nauja tai, kad 7 straipsnio 1 dalyje įrašytas toks sakinys: ,,Vidaus reikalų ministerija 
užtikrina respublikinės ir savivaldybių policijos pareigūnams vieningas socialines garanti-
jas.“ Tokiu būdu užtikrinti ir vienodi tarifiniai atlyginimai, kad nebūtų svarstymų pereiti 
iš vienos tarnybos į kitą ar keisti pareigybes vien tik todėl, jog savivaldybė, pavyzdžiui, ga-
lės pareigūnams skirti daugiau lėšų. Deputato V. Kačinsko pasiūlymas, kad ,,savivaldybių 
policijos pareigūnai pavaldūs atitinkamiems vidaus reikalų organų pareigūnams tik per 
savivaldybių policijos viršininkus, o jų nesant – jų pavaduotojus“ buvo nepriimtas, nes 
galėjo sukelti nesusipratimų.60

Deputatas J. Prapiestis pasisakė už municipalinę policiją. Jo nuomone, Krašto apsau-
gos ir vidaus reikalų komisijos pasiūlytas projektas sudaro teisinį pagrindą steigti muni-
cipalinę policiją, skirti vadovybę, komplektuoti personalą. Deputatas sakė, kad šis nuta-
rimo projektas įsigalios, kai bus priimtas Policijos įstatymas. Pasak jo, minėtos komisijos 
pateiktame įstatymo projekte kalbama ne tik apie municipalinės policijos steigimą, bet 
kartu suteikiama galimybė šiai policijai veikti. Manyta, kad šalyje bus municipalinė ir res-
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publikinė policijos.61 Taip pat numatyta, kad policininkai dar turės būti mokomi. 
Deputatas K. Motieka priminė, kad praeitame posėdyje visi deputatai sutiko su pateiktu 

siūlymu, jog Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisija kartu su Teisinės sistemos komisija 
turi parengti bendrą nutarimo projektą dėl savivaldybių policijos steigimo.62 Deputatas J. 
Prapiestis informavo, kad nepavyko kartu abiem komisijoms susėsti prie vieno stalo. 

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis pastebėjo, kad savivaldybių policijos klausi-
mas bus greitai išspręstas, juo labiau, kad jau nuo rugsėjo 1 dienos svarstymo laukia Po-
licijos įstatymo projektas. M. Misiukonis išdėstė VRM poziciją: „Lietuvoje turi būti vie-
ninga vidaus reikalų organų sistema, nes reikia vykdyti vieningą kovos su nusikalstamumu 
ir viešosios tvarkos užtikrinimo politiką. Pavaldumas savivaldybėms sukeltų problemų. 
Savivaldybėje negali būti du vidaus reikalų organai. Dabartiniu metu yra vidaus reikalų 
skyrius, kuris pavaldus savivaldybės tarybai. Atsiradus naujai (tarp kitko, šitos savivaldy-
bių arba municipalinės policijos idėją praėjusiais metais liepos 4 dieną iš šitos tribūnos 
pateikiau aš) savivaldybės policijai, taryboje atsirastų naujas padalinys.“ Vidaus reikalų 
ministras M. Misiukonis patvirtino, kad VRM pritaria Teisinės sistemos komisijos pa-
rengtam projektui. Jis akcentavo: „Aš už savivaldybių policiją. <...> tai mano praėjusių 
metų idėja. Ir šitą idėją aš noriu išvystyti iki tiek, kad būtų sukurta vieninga sistema. Pa-
brėžiu – vieninga sistema, kad nebūtų skyrium vidaus reikalų organai ir policijos sistema. 
<...> kad prieš žmones policija atsiskaitytų, kad ji vykdytų socialinius žmonių užsakymus 
<...>. Išrinktieji žmonės neturi teisės kištis į municipalinės ar respublikinės, ar dar kokios 
policijos reikalus, panaudoti policiją kaip įrankį.“63   

Kalbėdamas apie priedus VRM darbuotojams, ministras sakė, kad priedai yra moka-
mi iš  baudų, surinktų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, 60 proc. sumos. Tai sudaro 
maždaug apie 10 mln. Rb per metus. Buvo pridėtas 50 Rb priedas neatestuotam perso-
nalui, paskirtas automobilių inspekcijos darbuotojams priedas už profesijos klasiškumą, 
pusę metų mokamas priedas kitoms tarnyboms, tai yra tiek, kiek  turėta lėšų.  

Deputatas Z. Vaišvila pastebėjo, kad savivaldybių policijos kūrimosi procesas mies-
tuose jau yra prasidėjęs ir jeigu tai nebus reglamentuota teisės aktų, prasidės saviveikla. 

Deputatas K. Motieka atkreipė dėmesį į tai, jog Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ko-
misijos pasiūlymo 3 straipsnyje nurodyta64, kad savivaldybės policijos viršininką skiria 
meras ir kad tas viršininkas savaime tampa vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduoto-
ju, tačiau vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojus skiria vidaus reikalų ministras. 
Priėmus minėtą nutarimą, mero paskirtas asmuo be ministro sutikimo taptų vidaus reika-
lų skyriaus viršininko pavaduotoju. 

Vilniaus miesto milicijos valdybos viršininkas V. Leipus, suteikus jam žodį, kalbėjo: 
„Ar reikalingas įstatymas? Aš suprantu, kad taip, jis reikalingas. <...> Aš suvokiu ir tai, 
kad rėmėjų, kurie buvo iki šiol ir kurie dar yra šiandien, po Naujųjų metų nebus.  <...> For-
muojant lapkričio mėnesio Vilniaus miesto biudžetą, būtų numatytas straipsnis policijai 
išlaikyti. Pagal Savivaldybių įstatymą, tai yra savivaldybės policija. <...> Aš įsivaizduoju, 

kad mes, matyt, gyvensime skirtingą gyvenimą Kaune, Šiauliuose ar Vilniuje ir tvarkai 
palaikyti skirsime skirtingas lėšas. Tačiau vidaus reikalų organų vieningos sistemos, tai 
yra vieningo pavaldumo ir vadovavimo, griauti tikrai nereikėtų. Kaip bendraučiau su pa-
vaduotoju, kuris man būtų tik formaliai pavaldus, o realiai – ne? Kreditų tvarkytojas ir 
realus viso miesto policijos vadas būtų vienas žmogus. Municipalinei policijai pavedama 
palaikyti viešąją tvarką. Turėtų būti vieninga sistema, vieningas vadovavimas – tai turėtų 
išlikti.“65

Priimant Savivaldybių policijos steigimo įstatymą, parengtą Krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų komisijos, už įstatymą balsavo 46, prieš 18, susilaikė 18 deputatų. Priimant Tei-
sinės sistemos komisijos pateiktą variantą, už įstatymą balsavo 35, prieš 20, susilaikė 28 
deputatai.66 Balsų daugumos nesurinko nė vienas pasiūlymas. 

Buvo pasiūlyta atmesti Savivaldybių policijos steigimo įstatymą bei nutarimą ir kitam 
trečiadieniui parengti bendrą Policijos įstatymo projektą pirmajam svarstymui. Pasiūlymas 
taip pat negavo daugumos balsų. Balsų dauguma buvo priimtas pasiūlymas paskirti rytojaus 
dieną trijų komisijų bendrą posėdį ir pavesti parengti visiems priimtiną projektą.67  

 3. Policijos įstatymo priėmimas 
Galutiniam Policijos įstatymo projektui parengti LR Aukščiausiosios Tarybos Pre-

zidiumas 1990 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. I-705 sudarė darbo grupę, kurios vadovu 
buvo paskirtas Lietuvos policijos akademijos viršininko pavaduotojas mokslo darbui 
docentas E. Palskys, nariais – Lietuvos policijos akademijos katedrų viršininkai do-
centai I. Bazylevas, S. Katuoka, V. Piesliakas, J. Vasiliauskas, dėstytojai S. Bražiūnas, V. 
Junokas, LR Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos narys 
deputatas J. Liaučius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas J. Rinkevičius. 
Įstatymo projektą grupė įpareigota parengti ir pateikti LR Aukščiausiosios Tarybos 
Teisinės sistemos, Krašto apsaugos ir vidaus reikalų, Savivaldybių reikalų komisijoms 
ne vėliau kaip iki 1990 m. lapkričio 1 d. Darbui apmokėti skirta 3000 Rb. LR Aukščiau-
siosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. I-734 grupė papildyta 
Lietuvos policijos akademijos atstovu.68 

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 
I-87469 už atliktą darbą 3 tūkst. Rb buvo išmokėti Policijos įstatymo parengimo dar-
bo grupės nariams: E. Palskiui (grupės vadovui) – 350 Rb, I. Bazylevui – 250 Rb, 
V. Piesliakui – 250 Rb, J. Rinkevičiui – 250 Rb, J. Vasiliauskui – 250 Rb, V. Junokui 
– 250 Rb, S. Katuokai – 250 Rb, S. Bražiūnui – 250 Rb, Z. Rinkevičiui – 250 Rb, 
A. Urmonui (Policijos akademijos katedros viršininkui) – 250 Rb, R. Venckevičiui 
(VRM Organizacinio inspekcinio skyriaus viršininko pavaduotojui) – 250 Rb, V. 
Garšvienei (LR Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos 
sekretorei) – 150 Rb. 
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LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. spalio 30 d.  posėdis. LR Aukščiausiosios 
Tarybos 1990 m. spalio 30 d. trisdešimt septintajame posėdyje deputatas J. Prapiestis 
pasiūlė į darbotvarkę įtraukti Policijos įstatymo pristatymą. Kai kurie deputatai suabejojo 
pasiūlymo tikslingumu. Deputatas K. Motieka pastebėjo, kad jau porą savaičių buvo 
kalbama, jog šis įstatymas rengiamas Teisinės sistemos komisijos. Z. Vaišvila pristatė 
savo parengtą projektą ir LR Aukščiausioji Taryba kaip tik nutarė palaukti šio įstatymo 
projekto. Tada ir buvo nurodyta ši data.70  

Deputato Z. Vaišvilos nuomone, komisija įstatymo projektą gavo vakar. Z. Vaišvila 
kalbėjo: „Mes prašėme gerbiamąjį Prapiestį luktelėt dieną, kad šiandien pažiūrėtumėm, o 
rytoj pristatytumėm. Bet aš, spėjęs permesti akimis vakar vakare, pamačiau, kad iš esmės 
jis nelabai skiriasi nuo to, kas buvo skelbta ,,Liaudies sargyboje“, nuo Vidaus reikalų mi-
nisterijos paruošto įstatymo projekto.“71  

Deputatas J. Prapiestis pastebėjo, kad su įstatymo projektu buvo dirbama dieną ir nak-
tį, taip pat  šeštadieniais ir sekmadieniais. J. Prapiestis sakė: „Reikėtų stebėtis, kodėl taip 
ilgai nėra įstatymo, o ne dėl to, kodėl jis taip greitai atsirado. Taigi, man atrodo, kad reikia 
dėkoti grupei už tai, kad ji, aukodama savo laisvalaikį ir poilsį, dirbo prie šio įstatymo pro-
jekto. <...> laiko šitam darbui komisija (Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisija – aut. 
pastaba) nesurado. <...> Komisija manytų, kad šiandien pristačius projektą, mes turėtu-
mėm teisę siųsti jį toms savivaldybėms, kuriose bus kuriama savivaldybių policija, taip pat 
institucijoms, o po 10 dienų galėtumėm sėsti ir rimtai svarstyti. Šiandien tik pristatymas, 
o ne svarstymas...“72  

Deputatas Č. Juršėnas pritarė, kad dienotvarkėje liktų Policijos įstatymo projekto pri-
statymas.  Po karštų diskusijų Policijos įstatymo projekto svarstymas 1990 m. spalio 30 d. 
buvo įtrauktas į LR Aukščiausiosios Tarybos darbotvarkę. Už Policijos įstatymo pristaty-
mo įrašymą į darbotvarkę  balsavo 63 deputatai, 5 balsavo prieš, susilaikė 12 deputatų.73  

Policijos įstatymo projektą deputato J. Prapiesčio siūlymu ir deputatams pritarus pri-
statė E. Palskys: „Policijos įstatymas yra toks įstatymas, kurio labai laukia visuomenė, la-
bai laukia daugelis Vidaus reikalų ministerijos, milicijos, policijos darbuotojų. <...> Ren-
giant įstatymą, labai daug padirbėjo Vidaus reikalų ministerija, teisės, mokslo, mokymo, 
praktikos įstaigos.“74 Rengdama šį įstatymą, darbo grupė studijavo tarpukario Lietuvos 
įstatymus, kurie reglamentavo policijos ir valstybės saugumo veiklą, taip pat ir daugelio 
užsienio šalių patirtį, sukauptą policijos veikloje. E. Palskys supažindino su koncepcija, 
kuria vadovavosi rengdami įstatymo projektą. Įstatymo projekte75 buvo nurodyta polici-
jos, kaip valstybinės institucijos, vieta valstybinės valdžios ir valdymo organų sistemoje, 
apibrėžti jos paskirtis, tikslai ir uždaviniai. 

Nustatytos pagrindinės policijos veiklos kryptys, kad policijos darbuotojai išmany-
tų savo funkcijas, o gyventojai žinotų, kas leidžiama daryti policininkui, ir ko jis daryti 
negali. Projekte konstatuota, kad policija gali vykdyti tiktai tas funkcijas, kurias nustato 
Policijos įstatymas, ir draudžiama pavesti vykdyti policijai tai, ko nenustatyta. Įgaliojimus 

policijai realizuoti savo funkcijas suteikia valstybė, todėl projekte apibrėžtas policijos pa-
reigūno teisinis statusas, nustatytos jo teisės ir pareigos, policijos ir gyventojų tarpusavio 
santykiai. Projekte nustatyta konstitucinė žmogaus teisėtų interesų apsauga ir piliečių tei-
sių prioritetai valstybėje bei visuomenėje, kad be įstatymų pagrindo piliečių teisės nebūtų 
pažeistos ar apribotos.76  

Projekte numatyta77, kaip ir kokiais atvejais policijos pareigūnai, vykdydami tarny-
bines pareigas, gali panaudoti prievartos priemones, tai yra jėgą ir ginklus. Apie polici-
jos ginkluotę, apie specialiųjų priemonių panaudojimo ribas ir sąlygas kalbama kitame 
skyriuje. Nustatyta, kad prievartos  ir specialiąsias priemones galima panaudoti tiktai 
įstatyme nurodytais atvejais ir tik tada, kada kitomis priemonėmis norimo rezultato  
negalima pasiekti.   

Valstybė turi užtikrinti policijos pareigūnų darbo socialines garantijas. Policijos įsta-
tymo projekte yra specialus skyrius, kuriame nustatytos policijos pareigūnų socialinės 
garantijos. 

E. Palskys informavo deputatus: „1 skyriuje, kuris pavadintas ,,Bendrieji nuostatai“, yra 
išdėstyti policijos uždaviniai, stengtasi juos suformuoti ganėtinai tiksliai ir išsamiai, kad 
būtų aišku, kam kuriama Lietuvos Respublikos policija ir kokie jos pagrindiniai uždaviniai. 
O tie pagrindiniai uždaviniai iš esmės, galima sakyti, yra trys: tai nusikaltimų, kitų teisės 
pažeidimų prevencija, nusikaltimų tyrimas ir socialinės, dar pridėčiau, neatidėliotinos pa-
ramos teikimas piliečiams, gyventojams. <...> Yra užfiksuota policijos pareigūno teisinė 
padėtis, jo teisinis statusas. Policijos pareigūnas, vykdydamas jam patikėtas pareigas, yra val-
džios atstovas ir todėl policijos pareigūno teisėti reikalavimai privalomi visiems piliečiams, 
valstybinėms, visuomeninėms, kitoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, pareigūnams. 
Antrasis skyrius skirtas policijos organizacijai ir policijos funkcijoms.“78   

Kalbėdamas apie policijos organizaciją E. Palskys sakė, kad dabartiniu laikotarpiu ak-
tyviai diskutuojama dėl savivaldybių policijos steigimo ir apskritai dėl savivaldybių polici-
jos, todėl, jo nuomone, tiek respublikinė, tiek savivaldybių policija turėtų sudaryti bendrą 
Lietuvos Respublikos policijos sistemą.79   

Viename iš Policijos įstatymo projekto variantų buvo numatytas atskiras skyrius, 
skirtas savivaldybių policijai, tačiau pristatomame projekte jai buvo skirtas tik 13 
straipsnis, kuriame surašytos  pačios bendriausios savivaldybių policijos veiklą regla-
mentuojančios nuostatos.80  

Policijos įstatymo projekto atskirame skyriuje kalbama apie tarnybą policijoje, kas 
gali tarnauti policijoje, kokia yra priėmimo tvarka, priesaika. E. Palskys sakė: „Pačią 
priesaikos priėmimo tvarką gali nustatyti kiti norminiai aktai, sakykime, galėtų būti 
tokie tarnybos policijoje nuostatai arba, kaip dabar yra, tarnybos vidaus reikalų orga-
nuose nuostatai.“81   

4 skirsnyje nurodytos policijos pareigūnų teisės, pareigos, atsakomybė, išdėstyta, kaip 
gali elgtis policija, kokius veiksmus gali daryti, ir nustatyta, kad tai turi žinoti Lietuvos 
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žmonės. Anksčiau milicijos veiklą reglamentavo ne įstatymas, o daugybė VRM ir kitų 
institucijų norminių aktų. Darbo grupės ir teisinės visuomenės nuomone, „Policijos įsta-
tymo priėmimas jau pribrendęs ypatingos svarbos uždavinys. Įstatymo projektas buvo 
parengtas ganėtinai seniai – prieš pusantrų metų, ir tada pirminis variantas vadinosi Lie-
tuvos Respublikos milicijos įstatymu.“82  

E. Palskio nuomone, Policijos įstatymo projektas, išspausdintas laikraštyje ,,Liaudies 
sargyboje“, kurį rengė VRM, ir deputato J. Prapiesčio komisijos rengtas projektas skiriasi 
iš esmės. Apie trečiąjį įstatymo projektą E. Palskis kalbėjo: „Mes manytume, kad policijos 
funkcijos nesutampa su milicijos funkcijomis. <...> Nebūdingų policijai funkcijų atsisa-
kome. <...> Atsisakome nuosprendžių vykdymo – tai ne policijos funkcija, taip pat pasų 
išdavimas, automobilių registravimas ir kiti klausimai.“83  

Rengiant Policijos įstatymą, E. Palskio nuomone, turi dalyvauti ne vien tik Teisinės 
sistemos komisija, bet ir Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisija, ir Savivaldybių reika-
lų komisija bei  Piliečių teisių ir tautybių reikalų komisija.84   

Dar viena Policijos įstatymo projekto naujovė yra operatyvinė veikla. Policija negali iš-
siversti be operatyvinės veiklos. Tai yra ir nusikaltimų išaiškinimo sudėtinė dalis. Anksčiau 
operatyvinė veikla buvo įslaptinta, visuomenė apie ją nebuvo informuota, o ji buvo regla-
mentuota visiškai slaptų žinybinių norminių aktų. Projekte nustatyta, kokius operatyvinės 
veiklos metodus gali vykdyti policija, nesigilinant į tų metodų realizavimą, taip pat ir žval-
gybą, tai yra tam tikros informacijos rinkimą.  E. Palskys pabrėžė: „Turime numatyti ir ga-
rantijas, kad nebūtų nepagrįstai pažeidžiamos piliečių teisės ir laisvės.“85  

Projekte nustatyta86, kad policijoje gali būti departamentai – kriminalinės paieškos, 
transporto, kelių arba kitokie, kuriems vadovaus tų departamentų generaliniai direkto-
riai.  

Projekto 20 straipsnyje įrašyta87 visiškai nauja funkcija, kurios nebuvo ankstesniajame 
įstatymo projekte, tai yra socialinės pagalbos teikimas gyventojams. Policija tampa socia-
linės pagalbos teikėja, tai yra neatidėliotinais atvejais teikia pagalbą, taip pat ir medicinos. 
Policijos pareigūnas privalo mokėti žmonėms, atsidūrusiems sunkioje būklėje, ir kitais 
atvejais teikti visokeriopą pagalbą. Pranešėjo nuomone, dauguma milicijos darbuotojų 
galės vykdyti policijos  funkcijas, o dalis darbuotojų turės persikvalifikuoti.  

Pristatyto Policijos įstatymo projekto svarstymas, įsiplieskus ginčams, vėl buvo atidėtas. 
Komentuodamas Policijos įstatymo projektą, grupės vadovas, Lietuvos policijos aka-

demijos viršininko pavaduotojas E. Palskys sakė: „Įstatymo projekte būtinai reikėjo aptarti 
policijos ir Lietuvos gyventojų tarpusavio santykius. Kaip  išeities poziciją įstatymo kūrėjai 
pasirinko nuostatą dėl žmogaus ir piliečio teisių, jo teisėtų interesų prioriteto valstybėje ir 
visuomenėje, konstitucinės jų apsaugos, neleistinumo be įstatyminio pagrindo jų pažeisti, 
apriboti. <...> Naujajame Policijos įstatymo projekte, palyginti su ankstesniuoju, nemažai 
naujovių. Antai „Bendrųjų nuostatų“ 1 straipsnyje bandyta kuo tiksliau apibrėžti Lietu-
vos Respublikos policijos uždavinius, nusakyti jos paskirtį ir vietą valstybinės valdžios ir 

valdymo institucijų sistemoje. Naujas yra straipsnis ir apie policijos veiklos kontrolę. <...> 
Senajame projekte policijos organizacijai buvo skirtas tik vienas straipsnis. <...> Atsirado 
straipsnių apie bendrą policijos organizacinę struktūrą, respublikinę ir savivaldybių policiją. 
Juose bandyta aptarti respublikinės ir savivaldybių policijos santykį, jų veiklos organizaci-
nius klausimus, atitinkamų policijos vadovų bei kitų policijos pareigūnų skyrimo tvarką.“

E. Palskys tęsė: „Visiškai nauja nuostata apie policijos operatyvinę veiklą, kuri nepa-
prastai svarbi išaiškinant nusikaltimus. Šiuo straipsniu siekta, kol nebus parengtas ats-
kiras įstatymas dėl operatyvinės veiklos, operatyvinei policijos veiklai suteikti įstatymų 
pagrindą. Iki šiol ji reglamentuota labai slaptais žinybiniais norminiais aktais, ją vykdant 
būdavo pažeidžiamos konstitucinės piliečių teisės, nepagrįstai skverbiamasi į jų asmeninį 
gyvenimą. Įstatymo projekte įteisinti pagrindiniai ope ratyvinės veiklos metodai, ir – kas 
svarbiausia – numatytos teisinės garantijos, kad tie metodai būtų taikomi pagrįstai ir teisė-
tai, pabrėžiama, kad operatyvinė policijos veikla vykdoma išimtinai kovos su kriminaliniais 
nusikaltimais ir jų prevencijos tikslais. 

Prieita prie vieningos nuomonės, kad tokios funkcijos, kaip teismo nuosprendžių, nu-
tarimų ir nutarčių vykdymas, pasų išdavimas ir keitimas, transporto priemonių registravi-
mas, leidimų išvykti į kitas valstybes, taip pat įvažiuoti į Lietuvos Respubliką išdavimas ir 
kai kurios kitos, policijai nebūdingos ir naujame įstatymo projekte jų atsisakyta“, – kalbėjo 
E. Palskys.

„Kad policijos darbas būtų efektyvus, rezultatyvus, kad kiltų policininko, kaip val-
džios atstovo, autoritetas, valstybė neturėtų gailėti lėšų ir privalėtų užtikrinti aukštą poli-
cijos pareigūnų darbo socialinių garantijų lygį. Įstatymo projekte, be kitų dalykų, siūloma 
policijos (vidaus reikalų) organų bei įstaigų darbuotojus, turinčius specialiuosius laipsnius, 
atleisti nuo valstybinio pajamų mokesčio, mokėti jiems piniginę kompensaciją už asme-
ninio automobilio naudojimą tarnybos reikalams, E. Palskys aiškino, kad žuvus policijos 
pareigūnui, vykdžiusiam tarnybines pareigas, jo šeimai numatoma išmokėti vienkartinę 
dešimties metų darbo užmokesčio dydžio kompensaciją.88  

Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus darbuotojai 1990 m. lapkričio 
14 d. susirinkime priėmė kreipimąsi, kuriame kalbama ir apie Policijos įstatymo pirmąjį 
projektą, parengtą dar 1989 metais. „Pradėtas svarstyti Lietuvos policijos įstatymas. Ar 
bus jis tobulas, jeigu tie, kurie už jį balsuos, nebus pasitarę su šia tarnyba? Mūsų suprati-
mu, maža net būti teisininku – advokatu, teisėju, juristu, kad žinotumei visą vidaus reika-
lų organų darbo specifiką“, – sakoma kreipimesi.

„Mes kreipiamės į Jus, gerbiami deputatai, – Lietuvos Respublikai skubiai reikia reorgani-
zuotos <...> milicijos ir įstatymų, reglamentuojančių jos veiklą, o kartu ir mūsų pareigas, teises, 
taip pat socialinio aprūpinimo sistemą. Pageidaujame, kad, priimdamas svarbų įstatymą, kie-
kvienas deputatas pabendrautų su savo rinkėjais – vidaus reikalų organų darbuotojais.“89  

Buvo ir kitokių nuomonių milicijos (policijos) reformos klausimais. Siūlyta, kad minis-
terijoje turėtų būti vienas ministras ir jo pavaduotojas. Vietoje valdybų turėtų būti įsteigti 
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skyriai, kuriuose dirbtų 7–10 aukštos kvalifikacijos specialistų konsultantų. Siūlyta įsteig-
ti tardymo, patrulinės tarnybos, ekonominių nusikaltimų, kriminalinės paieškos, pataisos 
darbų skyrius, informacijos centrą. VRM rekomenduota palikti tik 10–15 proc. dabar 
esančių darbuotojų. Kalbėta, kad pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas nusikaltimų 
profilaktikai organizuojant patrulių tarnybą visą parą. Kabinetuose turėtų dirbti tik tar-
dytojai, budėtojai ir vadovas, kuris spręstų visus klausimus, priimtų gyventojus. Kovos su 
ekonominiais nusikaltimais skyrius turėtų dirbti ištisą parą įmonėse: stebėti prekių apy-
vartą ir gamybą, o į kabinetą būtų sugrįžtama tik parašyti trumpą ataskaitą ar protokolą.

Buvo siūlyta decentralizuoti miliciją į respublikos ir savivaldybių policiją, kurios skirtų-
si ženklais arba uniforma. Savivaldybių policijos viršininkus, tarnybų inspektorius turėtų 
parinkti, skirti ir atleisti vidaus reikalą ministras – taip būtų išvengta viršaičių įtakos mi-
licijai. Siūlyta padidinti pareigūnų atlyginimus, sumažinti priemokas už laipsnį, atsisaky-
ti aukštų laipsnių: nustatyti, kad rajone maksimalus pareigūno – (apskrities) nuovados 
viršininko laipsnis – kapitonas; mieste – majoras; Kaune ir Vilniuje – papulkininkis 
(pulkininkas leitenantas); tarnybų (skyrių) vadovai – atitinkamai leitenantai, kapitonai, 
majorai; kiti darbuotojai, tai yra inspektoriai, tardytojai, kvotėjai, budėtojai ir kt., – puska-
rininkiai. Paminėta, kad milicijos darbuotojų uniforma turėtų skirtis nuo kariškių. 

Siūlyta skirti pensiją iki gyvos galvos: ištarnavus 10 metų – 30 proc., 15 metų – 40 
proc., 20 metų – 50 proc., 25 metus – 60 proc., 30 ir daugiau metų – 70 proc. atlyginimo. 
Nustatyti, kad kiekvieną milicijos pareigūną 10 000 Rb suma apdraudžia valstybė. Jam žu-
vus, draudimo sumą gauna šeima. Be to, siūlyta pareigūno žūties atveju žmonai mokėti pen-
siją po 100 Rb kas mėnesį iki gyvos galvos, o vaikams – kol baigs aukštąjį mokslą. Nesant 
žmonos, pensiją mokėti tėvams. Dalį lėšų, gautų už baudas, skirti milicijos darbuotojams 
premijuoti: patrulinės ir kriminalinės tarnybų darbuotojams – 25 proc. bendros baudos 
sumos, ekonominės tarnybos darbuotojams ir tardytojams – 10 proc. bendros baudos 
sumos. Priemokas mokėti tik už atliktą darbą.

Siūlyta už administracinius teisės pažeidimus numatyti žymiai didesnes baudas. Su-
teikti teisę bausti nuovados viršininkui, kurio nutarimą galima apskųsti tik teismui. Kri-
minaliniai nusikaltėliai turėtų atsakyti ne tik baudžiamąja tvarka, bet jiems papildomai 
turėtų būti skiriama piniginė bauda už nusikaltimą. Teigta, kad milicijos darbuotojai pri-
valo nešiotis revolverį ar pistoletą visą parą, o ne tik tarnybos metu.90     

LR Aukščiausiosios  Tarybos 1990  m. lapkričio 29  d. posėdis. LR 
Aukščiausiosios Tarybos sesijos penkiasdešimt aštuntajame posėdyje, vykusiame 1990 
m. lapkričio 29 d., deputatas Z. Vaišvila pristatė Policijos įstatymo projektą.91 Tai buvo  
trečiasis Policijos įstatymo projektas, rengtas darbo grupės ir dvi savaites kartu svarstytas 
Teisinės sistemos ir Krašto apsaugos bei vidaus reikalų komisijų. 

Projekto 3 straipsnio paskutinį sakinį, kuriame sakoma, kad savivaldybių policija savo 
veikloje taip pat vadovausis savivaldybių valdžios ir valdymo organų sprendimais, prašyta 
papildyti žodžiais: „neprieštaraujančiais LR įstatymams“. 4 straipsnyje įrašyta nauja 

nuostata: „Gavusi piliečio pareiškimą, policija privalo pateikti jos informacinėse sistemose 
turimas neslapto pobūdžio žinias apie jį vidaus reikalų ministro nustatyta ir Vyriausybės 
patvirtinta tvarka. Draudžiama piliečiams teikti informaciją apie kitus asmenis.“92  

Projekto 8 straipsnyje siūlyta suteikti policijos pareigūnams teisę ginti profesinius in-
teresus susijungus į profesines sąjungas, tačiau kartu nurodyta, kad draudžiama policijos 
pareigūnams streikuoti. 

Nustatyta, kad policijai vadovauja Policijos departamentas ir jis yra vienas iš vidaus 
reikalų sistemos sudėtinių padalinių. Policijos departamentui vadovauja direktorius, 
kuris yra ir vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Struktūriškai policija yra respublikinė 
ir savivaldybių. Tai aptarta 2 skirsnyje „Policijos organizacija ir jos funkcijos“. Respubli-
kinės policijos, kurią sudaro  viešoji policija, transporto policija, kelių policija ir krimi-
nalinė policija, pareigūnai skiriami vidaus reikalų vadovybės įsakymais. Respublikinė ir 
savivaldybių policija nėra viena kitai pavaldžios nei Policijos departamente, nei vietose. 
Tai nustatyta Policijos įstatymo projekto 12, 13, 14 straipsniuose.93 Pagal 15 straipsnį sa-
vivaldybių policijos nuovadoms vadovauja ne komisaras, o vadas.  

Pirmą kartą įstatymų buvo reglamentuota policijos operatyvinė veikla.  
Projekto 3 skirsnyje reglamentuota tarnyba policijoje.94 Atsisakyta tarybinėje milici-

joje buvusių sukarintų laipsnių. Siūlyta pagal tarpukario Lietuvos Respublikos tradicijas 
įvesti dvi policijos pareigūnų kategorijas: policininkus  ir policijos valdininkus.  

Įstatymo projekte numatyti policijos rėmėjai, esantys policijos rezerve. Tai rezervas 
piliečių, kuriems taikoma tokia pat atranka kaip ir policininkams, tačiau jie nedirba poli-
cijoje, bet, reikalui esant, gali būti pakviesti viešosios tvarkos apsaugai ar kitoms policijos 
funkcijoms atlikti. 

Projekto 5 skirsnis reglamentavo šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panau-
dojimą.

Pripažinta, kad vienas iš rimčiausių ir aktualiausių klausimų yra policijos pareigūnų so-
cialinių garantijų, kurios turi būti įteisintos specialiuose teisės aktuose, suteikimas. Todėl 
Policijos tarnybos įstatyme nustatyta95, jei pareigūnas gyvena bendrabutyje ar tarnybinėse 
patalpose ir eina tarnauti į policiją, jam gyvenamosios patalpos paliekamos. Pareigūnai 
aprūpinami butais gyvenamosiose vietose, o jų nesant, pareigūnams mokami butpinigiai.  

Projekto 45 straipsnis reglamentavo pareigūno atlyginimą. Kalbėta, kad policijos pa-
reigūnams reikia gerokai didinti atlyginimus, kad pareigūnai turėtų dirbti tik viename 
darbe, nes gali kilti nesusipratimų, kai milicijos darbuotojai priversti uždarbiauti kitur 
(1989–1992 m. nemažai pareigūnų dirbo papildomai – aut. pastaba). Pagrindinį parei-
gūnų atlyginimą turėtų sudarytų nuolatinis ir vienkartinis atlyginimai. Nuolatinį atlygi-
nimą sudarytų pagrindinė alga ir įvairūs priedai: už darbą nakties metu, švenčių dienomis, 
viršvalandžius (anksčiau už tai nebuvo mokama – aut. pastaba). Policijos pareigūnams, 
kaip ir visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, nustatyta 40 valandų darbo savaitė, o ne 
normuotas darbo laikas, kaip buvo. Taip pat pareigūnams turėtų būti mokami priedai už 
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ištarnautą laiką, už tarnybinius laipsnius, už kvalifikaciją, tarnybos atlikimo sąlygas, vietą, 
už užsienio kalbų mokėjimą bei šeimyninis priedas, taip pat priedas dirbantiems slaptą 
darbą. Kartu norėta įrašyti nuostatą, kad savivaldybių policijos pareigūnų atlyginimas ne-
gali būti didesnis už respublikinės policijos pareigūnų atlyginimą.96  

  Nustatyta, kad valstybė taip pat privalo garantuoti socialinį draudimą sužeidus pa-
reigūną ar jam žuvus. 

Projekto 7 skirsnyje detaliai reglamentuotas policijos finansavimas, jo paskirstymas 
vietos savivaldybių ir respublikinei policijai bei materialinis techninis aprūpinimas.97  

Deputato J. Prapiesčio nuomone, Policijos įstatyme reikia numatyti pareigūnams so-
cialines garantijas, nes „būsimoji policijos sistema vis dėlto sujungs gana daug žmonių, 
keliolika tūkstančių, kuriems socialinės garantijos – ir artėjanti pensija, ir atlyginimai, ir 
visi kiti klausimai – yra aktualūs jau dabar. <...> policininkai, rizikuodami ir savo sveika-
ta, ir savo gyvybe, vis dėlto būtų užtikrinti, kad juos saugos ir įstatymas, ir vienokios ar 
kitokios socialinės garantijos, galbūt net didesnės negu kitiems mūsų teisėsaugos darbuo-
tojams. <...> Medicininė tarnyba šitoje sistemoje turi išlikti dar ir dėl to, kad policininkai 
ir prokuratūros darbuotojai, kitų panašių sistemų darbuotojai turi būti gydomi tokiose 
įstaigose, kurios kitiems neprieinamos.“98  

Deputatas Z. Vaišvila apie savivaldybių policiją, dėl kurios kilo daug ginčų, ir ne tik 
LR Aukščiausiojoje Taryboje, sakė: „Tai jau garsusis savivaldybių ir respublikinės policijų 
santykių klausimas.  Buvo įvairiausių pasiūlymų ir kraštutinių: viskas tiktai centralizuotai 
valdoma. Kitas variantas – savivaldybių policija yra savarankiška. Bet mes radom tokią 
bendrą nuostatą, kažkokį vidurį.“99  

Deputatas V. Povilionis posėdyje klausė: „Ar iš viso yra verta šiuo metu keisti milici-
jos pavadinimą, jeigu iš esmės mes dar nesugebėsim viso šito aparato pakeisti? <...> Be 
to, jeigu tai kuriamai savivaldybių policijai nesugebam kitos priklausomybės sugalvoti, 
o bandom ją ,,pavesti“ vidaus reikalų ministrui ir Policijos departamento generaliniam 
direktoriui, tai nėra prasmės iš viso kurti šitų dviejų policijų. <...> palikime seną miliciją 
ir bandykime kaip nors ją reformuoti, jeigu ją galima kaip nors reformuoti.“100   

Deputatas V. Povilionis siūlė atkreipti dėmesį į žmonių, kurie siūlomi į postus, ates-
taciją, taip pat  atskirti respublikinę ir savivaldybių policiją, jų pavaldumą, pavesti gene-
ralinį direktorių skirti Aukščiausiajai Tarybai, o ne, kaip numatyta, Vyriausybei.  Jis siūlė 
patikslinti tarnybinių laipsnių pavadinimus, atsisakyti „vachmistro“, „komisaro“ terminų. 
Jo  nuomone, milicija ir policija (nebuvo apsispręsta dėl pavadinimo: milicija ar policija – 
aut. pastaba) neturėtų būti pavaldi vienam asmeniui.101   

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis kalbėjo: „Noriu, kad deputatai suprastų, kad vi-
suomenė, įgaliojusi policiją, atidavusi policijai įstatymus ir įgaliojusi ją šituos įstatymus vyk-
dyti, iš vienos pusės suteikia laisvę policijai, o iš kitos pusės ir varžo šitas laisves. Tačiau, <...> 
esant šitokioms socialinėms garantijoms, dar iki Naujųjų metų policiją paliks apie 30 procentų 
sudėties. Dabartiniai veikiantys įstatymai, tai yra TSRS vidaus reikalų ministerijos instruk-

cijos, suteikia galimybę, ištarnavus 20 metų, gauti atitinkamą pensiją. Šitas įstatymas tokios 
pensijos nenumato. <...> nuo kovo 11 dienos milicija sąžiningai vykdė savo pareigas. <...> Eili-
nio milicininko, patrulinės tarnybos milicininko atlyginimo vidurkis – 157 rubliai. Karininko 
atlyginimas – 200 rublių <...>. Tačiau pagal naują įstatymą laipsnių nebus. <...> mes už tai, 
kad būtų taip, kaip parašyta įstatyme. Tačiau taip kategoriškai šiandien spręsti šitą klausimą 
neįmanoma. <...> Manau, kad reikalingas kažkoks pereinamasis laikotarpis.“

M. Misiukonis kalbėjo: „Šitas įstatymas milicijos pareigūnams reikalingas kaip oras. 
Ir mes iš principo su svarstomu variantu sutinkam. Aš asmeniškai sutinku.“102   

Įstatymo projekte buvo atsisakoma kai kurių VRM įstaigų pareigūnams buvusių soci-
alinių garantijų, projekto nuostatos dėl pensijos, atlyginimo, karinių laipsnių atsisakymo 
netenkino ministerijos, todėl buvo  manoma, kad reikalingas įstatymo įsigaliojimo perei-
namasis laikotarpis.  

Kalbėdamas apie savivaldybių policiją, M. Misiukonis klausė: „Ką reiškia savivaldy-
bių policija? O šitos savivaldybių policijos uždaviniai? Kas atsakys už padėtį, sakysime, 
mieste, rajone? Savivaldybės policija atsakys? Taip, savivaldybės turės savo pareigūnus. 
Suprantama, kad savivaldybė turės kažkokias socialines, ekonomines struktūras ir per jas 
galės daryti įtaką nusikalstamumui mažinti. <...> šita sąvoka nėra visiškai aiški.“103  

Deputatas A. Žalys sakė, kad sutinka su suformuluotomis pagrindinėmis nuostatomis 
dėl savivaldybių policijos, pagrindiniais jos uždaviniais, taip pat ir savivaldybių polici-
jos struktūra, kuri neišardo policijos bendros valdymo sistemos. Jis kalbėjo: „Vienas iš 
pagrindinių savivaldybių policijos privalumų yra tai, kad nuovadų forma mūsų policija 
vietose galės visgi geriau veikti, nes nuovados bus nedidelės. Vadinasi, policijos pareigū-
nai, nuovados pareigūnai, geriau pažins žmones. O geriau pažindami žmones, jie galės, be 
jokios abejonės, įvesti reikiamą tvarką.“104 A. Žalys pritarė tam, kad policijos pareigūnai 
būtų aprūpinami tarnybiniais butais, o jų nesant, pareigūnams būtų mokami butpinigiai, 
nes jų darbas labai sunkus ir rizikingas.  

Per sesiją penkios minutės buvo skirtos kalbėti Šiaulių miesto milicijos viršininkui R. 
Vaitekūnui: „Šitas projektas yra trečias iš eilės: pradėjome Milicijos įstatymo projektu, 
baigėme Policijos įstatymo projektu. Jau antri metai baigiasi, kai dar senojo šaukimo LR 
Aukščiausioji Taryba pradėjo svarstyti tokio turinio įstatymo projektą, bet jis nebuvo 
priimtas. Jeigu nesukursim mes tokių organų, vieningos sistemos, kuri būtų pajėgi kovoti 
su vis labiau organizuotu nusikalstamumu, tai valstybė, Lietuvos Respublika, neišspręs 
vienos iš opiausių problemų. 

Kalbama, kad reikia kurti policiją ar miliciją. Bet tereikėjo Šiaulių miesto tarybai pri-
imti sprendimą dėl Savivaldybės policijos įkūrimo, kai iš Valstybinio banko respublikinių 
instancijų pas mane atvyko pareigūnai ir klausė, kas saugos bankus? Milicija ar policija? 
Žmonės visiškai nesupranta šitų insinuacijų. 

Kokia situacija ir kokia teisėtvarkos būklė toliau susiklostys Respublikoje, kada bus 
priimtas šitas įstatymas? Kada susidurs ne policija ir milicija, dvi struktūros, bet atsiras 



/ Lietuvos Respublikos policijos įstatymo priėmimo peripetijos /

/ 357 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 356 /

TSRS vidaus reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos skyrius. <...> Nėra didelės bėdos 
kol kas, kad Respublikoje egzistuoja dvi prokuratūros, bet, neduok Dieve, jeigu atsirastų 
dvi Vidaus reikalų ministerijos!  

TSRS vidaus reikalų ministerija yra paruošus įstatymus ir jie jau priimti. <...> Sociali-
nės garantijos milicijos darbuotojams TSRS teritorijoje smarkiai pranoksta tas socialines 
garantijas, kurios numatytos šitame įstatyme. Taigi konkurencija atsiranda iš karto, ir aš 
suprantu nerimą darbuotojų, pirmiausia mūsų vadovų, dėl atsakomybės už padėtį mies-
tuose ir rajonuose.  

Dabar turbūt negarsinamos telegramos, siunčiamos į Aukščiausiąją Tarybą. Ir Šiaulių 
vidaus reikalų skyriaus kolektyvas tokią telegramą siuntė <...>. Reikia kuo skubiau priimti 
Policijos įstatymą, bet ne tokį, koks šiandien pateiktas. <...> Juk Aukščiausioji Taryba 
išreiškė savo nuostatą kovo 27 dieną dėl to, kad ji, kaip aukščiausiosios valdžios organas, 
visokeriopai rems vidaus reikalų organų darbuotojus, o jie turi laikytis Respublikos įstaty-
mų, ginti žmonių teisės bei interesus. 

Nereikia partizaniškai priimti įstatymus ir juos nuo rytdienos ar sausio pirmosios vyk-
dyt. Nedarykim neatsargių žingsnių!“105  

Deputatas Z. Vaišvila baigiamojoje kalboje pasakė, kad šis įstatymas parengtas VRM 
parengto įstatymo pagrindu. Papildytas tiktai Tarnybos skyrius. Nustatyta, kad pensijos 
bus mokamos ir po 20 tarnybos metų. Z. Vaišvilos nuomone, atlyginimus reikia dvigu-
binti. Jis pritarė V. Povilionio pastabai dėl policijos vadovybės tvirtinimo LR Aukščiau-
siojoje Taryboje.106  

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas P. Liubertas sakė: „Visų pirma, jums pateiktame 
projekte policijos pajėgos mieste ar rajone yra suskirstytos į dvi savarankiškas dalis, viena 
nuo kitos nepriklausančias policijas. Antra. Į šį įstatymo projektą įrašytos skirtingo ,,ran-
go“ normos. Pradėta nuo principų, nuo funkcijų, nuo uždavinių, nuo struktūros ir čia pat 
kalbama apie uniformas, aksesuarus, laipsnius. Tai irgi yra nauja ir, mano požiūriu, tai 
yra visai ne įstatymo reikalas. Jeigu mes deklaruojame, kad policija tvarkoma statutiniais 
pagrindais, tai leiskime šiai žinybai tvarkyti tuos aksesuarus! Trečia. Kuo dar projektai 
skiriasi? Nebeįtrauktos materialinės garantijos, tai yra praktiškai nesimato valstybės po-
žiūrio į policijos pajėgas.“107 

Deputatas J. Prapiestis pasiūlė  projektui pritarti po pirmojo svarstymo. „Ne visai no-
rėčiau sutikti su tokia aštria Vidaus reikalų ministerijos vadovų reakcija, Šiaulių vidaus 
reikalų skyriaus viršininko teigimu, kad jiems tas projektas yra naujiena. Šitą projektą dar-
bo grupė lapkričio 1 dieną jau pateikė Aukščiausiajai Tarybai. Iš karto šituos projektus dar 
net prieš pristatymą mūsų komisija išsiuntinėjo visiems respublikinių miestų, kitų miestų 
vidaus reikalų skyriams, kad jie susipažintų.    Be abejo, yra pakeitimų dėl savivaldybių 
policijos ir laipsnių. Tačiau ne tiek jau naujų, kad būtų visiškai netikėti.“108   

Įstatymo projektui buvo pritarta  po pirmojo svarstymo: už projektą balsavo 65, prieš 
– 5, susilaikė 6 deputatai. 

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990  m. gruodžio 6  d.  posėdis. LR Aukščiausiosios 
Tarybos posėdyje 1990 m. gruodžio 6 d. buvo pristatytas ketvirtasis Policijos įstatymo 
projektas, kurio autorius buvo Krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos 
pirmininkas Zigmas Vaišvila.109 

Deputatas Z. Vaišvila pristatė Policijos įstatymo projekto paskutiniąją redakciją. Jis siū-
lė padaryti nežymius 1, 4, 6, 16, 21, 23, 24, 27, 29, 10, 32, 34 straipsnių pakeitimus. 12 
straipsnyje pagrindinis diskusijų objektas buvo savivaldybių ir respublikinės policijos san-
tykis, struktūra.  Miesto, rajono lygiu yra viena policijos institucija, kurią siūlyta vadinti po-
licijos komisariatu. Vienas iš komisariato pavaduotojų yra savivaldybių policijos komisaras, 
vadovaujantis nuovadoms, užtikrinančioms viešąją tvarką savivaldybės teritorijoje. Vietos 
policijos komisariatui vadovaujančio pareigūno skyrimo tvarka iki tol buvo dviguba. Ben-
dru Policijos departamento vadovo teikimu, suderintu su savivaldybės valdyba, šį pareigūną 
tvirtina savivaldybės taryba, o skiria žinybinė institucija – vidaus reikalų vadovybė. Buvo 
siūlomas ir kitas variantas: pirmiausia vietos policijos komisariatui vadovaujančio pareigū-
no kandidatūrą teikia Policijos departamento vadovas, po to skiria, kaip Vietos savivaldos 
pagrindų įstatyme nustatyta, savivaldybės valdyba, o tvirtina savivaldybės taryba. Nuovadų 
viršininkus tvirtintų atitinkama žemesniosios pakopos savivaldybės taryba. 20 straipsnyje 
„Policijos operatyvinė veikla“ įterpta nauja pastraipa, kurioje nurodyta, kad operatyvinės 
veiklos priemonės, metodai, būdai ir jų taikymo tvarka turi būti reglamentuojami specia-
lių norminių aktų, kuriuos turėtų parengti VRM, suderinusi su Lietuvos prokuratūra, ir 
patvirtinti Vyriausybė. Minėtų priemonių panaudojimą kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
sankcionuoti prokuroras, jeigu tai nustatyta norminiuose aktuose. 

Svarstant projekto 3 skirsnio 25 straipsnį „Tarnyba policijoje“, buvo diskutuojama, 
nuo kokio amžiaus gali būti priimama dirbti į Lietuvos policiją. Siūlyta priimti nuo 18 
metų amžiaus. Išeitis būtų vienerių metų stažuotė, per kurią darbuotoją galima būtų iš-
bandyti. 

Svarstytas 42 straipsnis, kuriame nurodytos šaunamojo ginklo panaudojimo sąlygos. 
Siūlyta įrašyti, kad šaunamąjį ginklą galima panaudoti ir sulaikant asmenį, užkluptą da-
rant sunkų nusikaltimą, jeigu kitaip jo neįmanoma sulaikyti.110    

Kalbėjo ir teikė pasiūlymus A. Šimėnas, R. Survila, J. Jurgelis. Vidaus reikalų ministras 
M. Misiukonis pasiūlė 12 straipsnyje įrašyti žodžius „Respublikos vidaus reikalų ministe-
rijos“, 16 straipsnyje išbraukti žodžius „Vykdo aplinkos apsaugą“, 19 straipsnyje išbraukti 
žodžius „ir teismo“, 23 straipsnyje išbraukti žodžius „sveikatos apsaugą“, 25 straipsnyje 
įrašyti nuostatą „Tarnybos policijoje sąlygas ir tvarką nustato šis įstatymas, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės tvirtinami tarnybos policijoje nuostatai ir policijos statutas“, kol kas 
nepriimti 27 straipsnio „Pareigybiniai laipsniai“, ypatingą dėmesį atkreipti į 6 skirsnį, re-
glamentuojantį socialines garantijas.111  

Buvo priimti Policijos įstatymo atskiri straipsniai. M. Misiukonis siūlė l straipsnyje 
išbraukti žodžius: „aplinkos apsauga“, „ir turto apsauga“, „neatidėliotiną ir“. Už tokį 1 
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straipsnį balsavo 45 deputatai, prieš buvo 18, susilaikė 8.112 Straipsnis nebuvo priimtas, jis 
turėjo būti taisomas.  

Deputatas J. Šimėnas informavo LR Aukščiausiąją Tarybą apie posėdžio, kuriame 
dalyvavo tiek deputatų, tiek būsimosios policijos atstovai, rezultatus. Buvo sprendžia-
ma, kaip  įstatyme turi būti įteisinti socialiniai klausimai: „Susitikimas vyko labai ge-
ranoriškai. Mes vieni kitus palaikėme ir supratome. Nutarta, kad tiek sprendžiant ap-
rūpinimo butais, tiek policijos pareigūnų atlyginimo klausimus, siūlomas sprendimo 
variantas atitinka policijos interesus, ir jam buvo pritarta. Policijos atstovų nuomonei 
dėl pensijų buvo pritarta.“113 

Priimtas sprendimas, kad rengiamame naujame įstatyme turėtų būti nustatyti tokie 
pagrindiniai reikalavimai: 

1. Ištarnauti metai. Tarnybos darbo stažas vidaus reikalų organuose yra 20 ir daugiau 
metų. Pensija prilygsta 50 proc. darbuotojo bendro darbo užmokesčio, kurį darbuotojas 
gavo išleidimo į pensiją metu, dydžiui. Ištarnavus 20 metų, už kiekvienus vėlesnius tar-
nybos metus pensija didinama 3 procentais, bet negali būti didesnė kaip 75 procentai 
darbuotojo bendro stažo užmokesčio. 

2. Invalidumo pensija. Netekus darbingumo dėl sužeidimo ir suluošinimo vykdant 
tarnybines pareigas arba dėl bendro susirgimo, invalidumo pensija skiriama ne mažesnė 
kaip 50 proc. nuo bendro darbo stažo. 

3. Maitintojo netekimo pensija skiriama žuvusio arba mirusio darbuotojo išlaikyti-
niams. 

Taip pat nustatyti, kad pensiją už ištarnautus metus gauna ir tie policijos pareigūnai, 
kurių bendras darbo stažas ne mažesnis kaip 25 metai, iš kurių 12,5 metų jie dirbo vidaus 
reikalų organuose. Visų rūšių pensijos didinamos atsižvelgiant į gyvenimo lygį ir viduti-
nio uždarbio Lietuvoje pasikeitimo indeksą, nustatytą LR Vyriausybės. Pensijų policijos 
pareigūnams skyrimo, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato LR Vyriausybė. 

Be to, LR Vyriausybės nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsiga-
liojimo tvarkos“ nustatyta, kad pensinis policininkų aprūpinimas iki tol, kol bus pareng-
tas ir priimtas naujasis įstatymas, bus toks pat, koks jis yra tuo metu.114 

Taip pat Lietuva įsipareigojo ir po Naujųjų metų skirti ir mokėti pensijas, nepriklau-
somai nuo to, ar Maskva skirs, ar neskirs dotacijų. Tad Lietuva garantavo ne blogesnes 
sąlygas, negu turi kaimyninės šalies analogiški pareigūnai.  

Įstatymo projekto 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 11 straipsniai priimti be diskusijos ir be 
balsavimo. 12 straipsnis priimtas po diskusijų dėl skyrimo tvarkos. 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  38, 39, 40 
straipsniai  priimti be balsavimo. 41, 42 straipsniai po diskusijos priimti  be balsavimo. 43 
straipsnis po diskusijos priimtas be balsavimo. Pakoreguota 44, 45 straipsnių paskutinė 
dalis: ,,Visų nuolatinių ir vienkartinių mokėjimų respublikinės ir savivaldybių policijos 
pareigūnams dydį ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė vidaus reikalų mi-

nistro teikimu“, ir po diskusijos šis straipsnis priimtas  be balsavimo.  Į 46 straipsnį įrašytas 
sakinys ,,Policijos pareigūnai draudžiami ir privalomu valstybiniu socialiniu draudimu“ 
ir po diskusijos straipsnis priimtas be balsavimo. Pasiūlyta tokia 47 straipsnio paskutinės 
pastraipos redakcija: ,,Policijos pareigūnai turi teisę į kompensacijas dėl išlaidų medika-
mentams, kelialapiams, sanatoriniam gydymui iš valstybinio socialinio draudimo lėšų 
Socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Policijos darbuotojų, sveikatos apsaugos 
ir socialinio draudimo ypatumus reglamentuoja nuostatai, tvirtinami vidaus reikalų, svei-
katos apsaugos ir socialinės apsaugos ministrų.“ Šis straipsnis po diskusijos priimtas be 
balsavimo. Patikslinta 48 straipsnio paskutinė pastraipa: ,,Priimtiems į tarnybą Lietuvos 
Respublikos policijoje iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos ar kitų šalių atitin-
kamų organų gali būti įskaitomas tarnybos joje stažas ir garantuojamas priedų už ištar-
nautus metus išmokėjimas.“ Straipsnis po diskusijos priimtas be balsavimo. 49 straipsnį ir 
50 straipsnio 5 punktą buvo nuspręsta perkelti į LR Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos 
Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo tvarkos“.115 

LR Aukščiausiosios  Tarybos 1990  m. gruodžio 11 d. posėdis. LR 
Aukščiausiosios Tarybos šešiasdešimt šeštajame posėdyje, vykusiame 1990 m. gruodžio 
11 d., sugrįžta prie 12 straipsnio – Policijos departamento generalinio komisaro skyrimo 
tvarkos. Sutarta, kad „Policijos departamentui vadovauja generalinis komisaras – vidaus 
reikalų ministro pavaduotojas, kurį skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
gavusi išankstinį Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pritarimą“.116 

M. Misiukonis, kalbėdamas apie generalinio komisaro skyrimą, sakė: „Vyriausybės 
keičiasi, parlamentas keičiasi, o policija lieka. Policija neturėtų priklausyti nei nuo politi-
nių partijų, nei nuo politinių judėjimų.“ Už Z. Vaišvilos pasiūlymą balsavo 57 deputatai, 
už M. Misiukonio – 25, susilaikė 2. Balsų dauguma priimtas Z. Vaišvilos variantas.117   

Sugrįžta prie 15 straipsnio, kurio siūlomas galutinis variantas buvo toks: ,,Savivaldy-
bių policijos nuovados komisarą savivaldybės policijos komisaro teikimu skiria miesto, 
rajono policijos komisaras ir tvirtina žemesniosios pakopos savivaldybės taryba ar tary-
bos.“118 Straipsniui pritarta be balsavimo.

Sugrįžta prie 25 straipsnio, kuriame nustatyta, kad Tarnybos policijoje nuostatai vadi-
nami Tarnybos policijoje statutu. Pritarta be balsavimo.119  

 Iš naujo svarstytas 27 straipsnis. M. Misiukonis siūlė vietoj ,,vachmistro“ vartoti 
žodžius ,,seržantas“ ar ,,viršila“. V. Povilionis sakė: „Aš visiškai pritarčiau žodžiui ,,virši-
la“, nes terminas ,,vachmistras“ yra neįprastas lietuvių kalboje.“ Z. Vaišvila prieštaravo: 
„Vachmistras“ nepriklausomybės metais buvo įprastas. Na, kad mes neįpratę, tai galime 
ir prisiminti. <...> Viršila – tai tarybinės armijos išradimas. Niekur kitur tokio termino 
nerasi.“ Z. Juknevičius taip pat įsitraukė į diskusiją: „Komisaras irgi! Šitas pareigybės pa-
vadinimas ,,vachmistras“ irgi užkliuvo...“120 Už 27 straipsnį balsavo 68 deputatai, prieš 4, 
susilaikė 8. Balsų dauguma pataisa buvo priimta.

Toliau svarstytas 38 straipsnis, kurį buvo siūloma papildyti tokiu 6 punktu: ,,Savo 
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kompetencijos ribose kontroliuoti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys vykdo aplinkos ap-
saugą.“121 Pataisa nesurinko balsų daugumos.  

Už visą Policijos įstatymą balsavo 78 deputatai, prieš balsuojančiųjų nebuvo, susilaikė 
8. Balsų dauguma įstatymas priimtas.122 Deputatai plojimais pasveikino ,,Lietuvos polici-
ją, kuri nuo šiandien egzistuoja“.123  

3.5. 1990 m. gruodžio 11-oji – Policijos įstatymo įsigaliojimo diena. LR 
Aukščiausiosios Tarybos šešiasdešimt septintajame posėdyje, vykusiame 1990 m. 
gruodžio 11 d., buvo svarstomi nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 
įsigaliojimo tvarkos“ ir įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekso ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo“ projektai, 
susiję su Policijos įstatymo priėmimu.124  

Deputatas Z. Vaišvila, pristatydamas nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos policijos 
įstatymo įsigaliojimo tvarkos“ projektą sakė: „Lietuvos Respublikos  milicijos struktūros, 
kurios dabar veikia, reorganizuojasi į Lietuvos Respublikos policijos atitinkamas struktū-
ras iki 1991 m. liepos 1 d. Milicijos struktūros, veikiančios šiuo metu ir tebeveiksiančios ir 
reorganizavimo laikotarpiu, vykdys visas tas funkcijas, kurių dar nėra perėmusi policija.“125 

Dėl kai kurių nutarimo punktų vyko diskusijos ir buvo priimti sprendimai. Deputatas 
Z. Vaišvila kalbėjo apie nutarimo projekto 9 punktą, tai yra tardymo likimą – ar jis lieka, ar 
nelieka policijoje. Priimtame Policijos įstatyme policijai suteikiama kvotos organų funkcija, 
o tardymas, jeigu jis lieka, tai lieka vidaus reikalų sistemoje, bet ne policijos struktūroje. Šis 
klausimas buvo neišspręstas.126 Nutarta išbraukti šį punktą iš nutarimo ir dėl jo nebalsuoti. 

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas P. Liubertas kreipėsi į LR Aukščiausiosios Tary-
bos deputatus: „Visoje sistemoje iš 13 tūkstančių <...> yra tiktai 73 žmonės, kuriems mes, 
priimdami juos į darbą, pagal buvusią tvarką garantavome, kad bus įskaitytas į stažą dar-
bas visuomeniniuose organuose: tarybiniuose, profsąjungos, komjaunimo ir partiniuose. 
73 žmonėms garantavome, o dabar lyg ir mes jiems šito darbo į stažą neįskaitysime. Aš 
labai prašyčiau vardan bendros idėjos nedaryti dėl to problemos. Siūlau tokią paskutinio 
sakinio redakciją: ,,ir darbo visuomeniniuose organuose laikas.“127 Už pasiūlymą balsavo 
26 deputatai, prieš buvo 26, susilaikė 21. Balsų daugumos pasiūlymas negavo.128  

Deputatas B. Genzelis sakė129, kad atmestame pasiūlyme buvo kalbama apie 73 žmo-
nių interesus ir, jo manymu, tai jau yra milicijos kiršinimas.   

Deputatas R. Gudaitis pasiūlė iki 1991 m. birželio 15 d. parengti ir pateikti Aukščiau-
siajai Tarybai įstatymo projektą, kuriame būtų reglamentuojamos Lietuvos Respublikos 
prokuratūros, vidaus reikalų ir krašto apsaugos sistemos pareigūnų pensijos.130 Už pasiū-
lymą balsavo 52 deputatai, prieš 4, susilaikė 14.  Pataisa buvo priimta.  

Deputatas A. Rudys pasiūlė nustatyti, kad priedai už tarnybos atlikimo sąlygas ir vie-
tą, už užsienio kalbų mokėjimą ir šeimyniniai priedai negali kartu viršyti 20 proc. pagrin-
dinio pareigybinio atlyginimo.131 Už pasiūlymą balsavo 36 deputatai, prieš 31, susilaikė 
19. Pataisa nepriimta.  

Visam nutarimui „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įgyvendinimo“ pri-
tarė 83 deputatai, prieš buvo 3, susilaikiusiųjų nebuvo.132 Balsų dauguma nutarimas buvo 
priimtas.  

Z. Vaišvila pristatė įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ko-
dekso ir administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo“ projektą. 
Esminiai pakeitimai buvo susiję su naujomis sąvokomis: „policijos nuovados viršinin-
kas“ ir „suteikiama teisė skirti administracines nuobaudas“. Už įstatymo projektą bal-
savo 74 deputatai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 2 deputatai.133 Balsų dauguma 
įstatymas priimtas.  

 4. Policijos įstatymas priimtas
Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis VRM kolektyvo vardu padėkojo parlamentui 

už priimtą Policijos įstatymą ir už nutarimą „Dėl Policijos įstatymo įsigaliojimo tvarkos“.134   
1990 m. gruodžio 11 d. po ilgų diskusijų kompromiso pagrindu LR Aukščiausioji 

Taryba priėmė įvairių darbo grupių parengtą Policijos įstatymą ir atskirą nutarimą dėl 
jo įsigaliojimo.135 Tą pačią dieną LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas 
Kazimieras Motieka pasirašė galutinai priimtą Policijos įstatymą.  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. gruodžio 11 d. priėmė Policijos įsigaliojimo įstaty-
mą Nr. I-852136, kuris nustatė, kad iki 1991 m. liepos 1 d. VRM milicijos struktūros turi 
būti reorganizuotos  į policijos struktūras.   

Lietuvos spaudoje Policijos įstatymas paskelbtas 1990 m. gruodžio 20 d.137   
M. Misiukonis, kalbėdamas apie priimtą Policijos įstatymą, pabrėžė: „Galimybę gerb-

ti save ir įstatymus, apginti valstybę, žmogų suteikė ir naujasis Policijos įstatymas. Galbūt 
ne visai tobulas, tačiau jame užtikrintos bendrosios specialisto teisės, socialinės polici-
ninkų garantijos. Mums reikia naujo policininko – profesionalo, kuris, bendraudamas su 
žmonėmis, pajustų jų pasitikėjimą, pagarbą ir pats jaustųsi tvirtai ir drąsiai.“138  

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. gruodžio 11 d. priėmė Policijos įstatymą Nr. 
I-851139, kuriame suformulavo policijos uždavinius: Lietuvos Respublikos policija yra 
teisėtvarką užtikrinantis vykdomasis valstybinės valdžios organas, veikiantis Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų sistemoje. Pagrindiniai policijos uždaviniai yra nusikaltimų 
bei kitokių teisės pažeidimų prevencija, nusikaltimų atskleidimas ir tyrimas, operatyvinė 
veikla, viešosios tvarkos, visuomeninės rimties bei saugumo, piliečių teisių, laisvių ir turto 
apsauga, taip pat pagal kompetenciją aplinkos apsauga. Be to, policija vykdo eismo saugu-
mo priežiūrą, teikia neatidėliotiną ir kitokią socialinę pagalbą gyventojams. Policija gina 
visus Lietuvos Respublikos piliečius ir organizacijas, taip pat asmenis, esančius Lietuvos 
Respublikos teritorijoje ir priklausančius Lietuvos Respublikos jurisdikcijai, nepriklau-
somai nuo jų pilietybės, tautybės, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, visuomeninių, 
politinių pažiūrų, tikybos ir kitų aplinkybių.
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Sukurta policijos organizacija, nustatytos funkcijos ir struktūra. Policija suskirstyta į 
respublikinę ir savivaldybių. Nustatyta, kad savivaldybių policijos padaliniai kuriami te-
ritoriniu principu ir vykdo teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, įstatymų nustatyta tvarka 
atlieka kvotą, saugo viešąją tvarką ir užtikrina visuomeninę rimtį bei piliečių teisių ir tei-
sėtų interesų apsaugą.140

Įstatymas suformulavo ir policijos pareigūno teisinį statusą.141  
Įstatyme reglamentuota ir policijos sistema.142 Tai bendra policijos sistema, kurią 

sudaro Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento vadovaujamos respublikinės 
ir savivaldybių policijos tarnybos bei struktūriniai padaliniai. Miesto (rajono) policijos 
komisariatas yra aukštesniosios pakopos savivaldybės valdybos padalinys, kuriame veikia 
respublikinės ir savivaldybių policijos tarnybos.  

Policijos įstatymas nustatė policijos finansavimą.143 Respublikinė policija finansuoja-
ma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Savivaldybių policija finansuojama iš Lie-
tuvos Respublikos valstybės biudžeto ir iš savivaldybių biudžeto. Savivaldybės iš savo biu-
džeto užtikrina darbo užmokesčio savivaldybių policijos personalui mokėjimą ir policijos 
nuovadų išlaikymo ūkines išlaidas. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto policijos 
pareigūnams mokamos kompensacijos ir žalos atlyginimas, taip pat išlaikomas respubli-
kinis savivaldybių policijos aparatas ir finansuojamas centralizuotas policijos nuovadų 
materialinis-techninis aprūpinimas.  

Nustatyta, kad savivaldybių policija savo teritorijoje vykdo teisėtvarkos pažeidimų 
prevenciją, saugo viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį, užtikrina piliečių teisių ir teisėtų in-
teresų apsaugą, taip pat pagal savo kompetenciją – ir aplinkos apsaugą; atlieka kvotą įsta-
tymo nustatyta tvarka jų kompetencijai skirtose bylose; vykdo atitinkamos savivaldybės 
teritorijoje esančių teismų pavedimus; padeda kelių policijai savo teritorijoje užtikrinti 
eismo saugumą.144  

Policijos darbuotojų skaičiui didinti, padalinių techninei bazei plėsti, darbuotojams 
materialiai skatinti, jų buities sąlygoms gerinti naudojamos ir lėšos, gautos iš visų rūšių 
įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių, taip pat pagal sutartis už policijos suteiktas pas-
laugas, iš baudų ir kitų šaltinių.145 

Duodamas interviu „Respublikos“ dienraščio korespondentui, vidaus reikalų minis-
tras M. Misiukonis apie Policijos įstatymą sakė: „Mane, ministrą, iš esmes patenkina, 
nors yra ir trūkumų. Naujajame Policijos įstatyme griežtai apibrėžti policijos uždaviniai, 
pagrindiniai veiklos principai, teisinis statusas ir teisinės garantijos, numatytos profesi-
nės interesų garantijos ir jų realizavimas, kiti svarbūs dalykai. Šito įstatymo priėmimu ir 
baigėsi įtemptos diskusijos dėl policijos organizacijos. Įstatyme pasakyta, kad vieningą 
policijos sistemą sudaro respublikinės ir savivaldybių policijos tarnybos bei struktūriniai 
padaliniai, kuriems vadovauja Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas. <...> 
Respublikinės policijos sudėtyje yra kriminalinė, transporto, kelių ir viešoji policijos. Res-
publikinės policijos pagrindiniai uždaviniai yra vykdyti operatyvinę ir įstatymų numatytą 

veiklą, kuri padėtų užkirsti kelią nusikaltimams, juos tirti, atlikti nusikaltimus padariusių 
asmenų kvotą, vesti nusikaltimų apskaitą. Pavyzdžiui, viešoji policija rūpinsis viešąja tvar-
ka įvairiuose masiniuose Respublikos renginiuose. Transporto policija vykdys kriminali-
nės ir viešosios policijos funkcijas geležinkelio, oro ir vandens transporto linijose. Kelių 
policija perims buvusios VAI veikimo funkcijas. Savivaldybių policiją sudarys padaliniai, 
atlie kantys teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, saugos viešąją tvarką tam tikros teritorijos 
ribose ir t. t. Pirmą kartą įstatymų leidėjai prabilo apie operatyvinės veiklos reglamen-
tavimą. Nuo šiol policija nustatyta tvarka galės naudotis specialia technika, o jos gauti 
duomenys galės būti tvirti įrodymai baudžiamosiose bylose.“146  

Apie numatytas socialines garantijas vidaus reikalų ministras M. Misiukonis sakė: 
„Policijos įstatyme numatytos daug didesnės policijos darbuotojų socialinės garantijos. 
Dėl to priimtas nutarimas. Sakysim, žmonės, perėję dirbti į policiją, jų darbovietėse pa-
liekami eilėje butui gauti. O tie, kurie gyvena žinybiniuose butuose ar bendrabučiuose, 
nesuteikus jiems kito ploto, negalės būti iškeldinti. Darbuotojas, ištarnavęs policijos sis-
temoje 20 metų, galės gauti 50 proc. dydžio pensiją ir priklausomai nuo ištarnauto laiko 
šis procentas didės. Numatyta invalidumo pensija maitintojo netekimo atveju žuvusio ar 
mirusio policijos pareigūno artimiesiems. Nuo šiol policijos pareigūnams bus mokami 
priedai už darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, už viršvalandžius. Nustatyti 
priedai už užsienio kalbų mokėjimą, už slaptą darbą ir kt. Bus ilgesnės atostogos, žodžiu, 
daugiau socialinių garantijų.“147  

Vidaus reikalų ministro M. Misiukonio nuomone, naujajame Policijos įstatyme yra ir 
trūkumų: „Svarstant įstatymą, o paskui ir balsavimo metu išryškėjo politiniai motyvai. Štai 
jums konkretus pavyzdys. Tiems, kas pereis dirbti iš milicijos į policiją, o anksčiau tarnavo 
armijoje ar kitose organizacijose, kur santykiai buvo reguliuojami statutine tvarka, darbo 
stažas paliekamas. O tiems milicijos darbuotojams, kurie atėjo dirbti iš buvusios komjau-
nimo ar kitos visuomeninės organizacijos, perėjus dirbti į policiją, darbo stažas nebus įskai-
tytas. Tokių žmonių turime keliasdešimt. Mūsų motyvai sesijoje nebuvo išgirsti. Apgailes-
tauju, kad buvę ir esantys partiniai funkcionieriai deputatai nepadėjo mums argumentuotai 
apginti šitų pareigūnų. Manau, kad deputatai turėtų dar grįžti prie šito klausimo.“148  

LR Aukščiausioji Taryba jau anksčiau, nuo 1990 m. spalio 18 d. nutarė nepripažinti 
Aukštosios partinės mokyklos diplomų, kartu ir šioje mokykloje įgyto aukštojo moks lo 
išsilavinimo.149  

Apie nuotaikas vietos milicijos padaliniuose vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 
sakė: „Taip, skambino mums ir iš miestų, ir iš rajonų. Dauguma šiuo įstatymu patenkin-
ti. Jokio skaldymosi nejaučiau, nuotaika darbinga, manau, kad pertvarka mūsų sistemo-
je įvyks, svarbu nepasiduoti politinei konjunktūrai, o dirbti Lietuvos labui. Neliko nu-
skriausti ir kitataučiai, jiems valstybinės kalbos mokėjimas nukeltas iki 1995 metų.“150  

Policijos įstatymas, kaip pabrėžė ministras M. Misiukonis, policijos pareigūnams su-
teikė ,,galimybę gerbti save ir įstatymus, apginti valstybę ir žmogų“.151   
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Jau vėliau vidaus reikalų ministras Romasis Vaitekūnas apie 1990 m. gruodžio 11 d. 
priimtą Policijos įstatymą sakė: „Jis sukėlė vidaus reikalų siste moje revoliucinius poky-
čius. Jis, sakyčiau, gana sėkmingai veikė tuos penkerius metus.“152

VRM Policijos departamento respublikinės policijos vyriausiasis ko misaras Liutauras 
Vasiliauskas 1991 metų balandį apie Lietuvos policijos struktūrą korespondentui sakė: „Bus 
penkios policijos rūšys ir sujungs dvi sudėtines dalis: respublikinę ir savivaldybių. Respu-
blikinė savo ruožtu skirstoma į kriminalinę, viešąją, kelių ir transporto policijas. Su savival-
dybių policija jas susies bendras junginys – štabas, kuriame sutelktos analizės, inspekcinės 
tarnybos, kadrų pa dalinys, o svarbiausia, bendras interesas – vieningai veikianti policijos sis-
tema. Savivaldybių policijos žinion pereina nepilnamečių reikalų inspekcijos, apylinkės ins-
pektorių tarnyba. Joje taip pat bus sutel ktos tokios funkcijos, kaip viešosios tvarkos ir rim-
ties apsauga, kvota, socialinės ir kitokios pa galbos teikimas gyventojams. <...> Savivaldybių 
policija – miesto tarybų, jų merų, valdytojų, viršaičių pagalbininkė Policijos įstatymo api-
brėžtose ribose. <...> respublikinė ir savivaldybių policija dar skirsis finansavimo šaltiniais, 
savita vadovų skyrimo tvarka. Pirmąją šelps ir ja rūpinsis Vyriausybė, antrąja – savivaldybės. 
Nors dabar esminio skirtumo nėra – tuštėja, deja, valstybės iždas, varganos savivaldybės.“153  

Milicijos pareigūnai Policijos įstatymo priėmimą, nepaisydami kai kurių įstatymo 
trūkumų,  vertino teigiamai, kaip nepriklausomybės įtvirtinimą, demokratinių jėgų per-
galę, galinčią  užtikrinti, kad policijos institucijos nebūtų panaudotos partiniams ar kito-
kiems grupiniams interesams ginti.154  Taip pat Policijos įstatymu buvo siekiama patraukti 
milicijos darbuotojus remti Lietuvos nepriklausomybę.  

Iki Policijos įstatymo priėmimo milicijos veiklą reglamentavo Lietuvos ir SSRS vi-
daus reikalų ministerijos, kitų žinybų norminiai aktai. Įstatymo nebuvo. Žinybiniai aktai 
tarpusavyje nebuvo suderinti, būdavo nuostatų, prieštaraujančių viena kitai. Milicijos kai 
kurios veiklos sritys nebuvo reglamentuotos ir žinybinių aktų. Antrą kartą Lietuvos isto-
rijoje (pirmą kartą įstatymo reglamentuota veikla 1920 m. gegužės 14 d. – aut. pastaba) 
buvo įstatymų reglamentuota policijos veikla.  

Policijos įstatymą sudarė 50 straipsnių, kurie buvo suskirstyti į septynis skirsnius:   
„Bendrieji nuostatai“, „Policijos organizacija“, „Policijos funkcijos“, „Tarnyba policijoje“,  
„Policijos pareigūnų teisės, pareigos, atsakomybė“, „Policijos ginklai ir specialiosios prie-
monės, jų naudojimo sąlygos“, „Policijos pareigūnų socialinės garantijos, policijos finan-
savimas ir materialinis-techninis aprūpinimas“.155  

Įstatymas įsigaliojo nuo jo priėmimo dienos – 1990 m. gruodžio 11 d. Nuo tos die-
nos turėjo prasidėti ir VRM milicijos struktūrų reorganizavimas į policijos struktūras, o 
baigtis jis turėjo 1991 m. liepos 1 d. Nuo 1991 m. sausio 1 d. galima buvo pradėti milicijos 
darbuotojų priėmimą į Lietuvos Respublikos policiją. Iki to laiko vidaus reikalų ministras 
ir Vyriausybė buvo įpareigoti parengti ir patvirtinti priėmimo į policiją ir priesaikos priė-
mimo tvarką bei taisykles.156  

Įstatymo priėmimas turėjo didelę reikšmę, nes pirmą kartą policijos veikimo srityje 

įstatymas numatė nusikaltimų ir kitokių teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą bei ty-
rimą; viešosios tvarkos, visuomeninės rimties bei saugumo, piliečių teisių, laisvių ir turto 
apsaugą; eismo saugumo užtikrinimą; neatidėliotinos socialinės ir kitokios pagalbos tei-
kimą gyventojams, taip pat pagal kompetenciją ir aplinkos apsaugą.157  

Policijos veikla pagal įstatymą turėjo būti grindžiama demokratijos, humanizmo, tei-
sėtumo, socialinio teisingumo, viešumo ir profesinės paslapties, taip pat vienvaldiškumo 
ir kolegialumo derinimo principais. Įstatymu policijoje buvo uždrausta politinių partijų 
ir judėjimų veikla. Vieningai policijos sistemai vadovavo Policijos departamentas. Respu-
blikinė policija sujungė kriminalinės, transporto, kelių ir viešosios policijos skyrius ar po-
skyrius, užtikrinančius tvarką regionuose.  Lietuvos policija veikė Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų sistemoje.158  

Savivaldybių policiją159 sudarė padaliniai, kurie vykdė teisėtvarkos pažeidimų preven-
ciją, atliko kvotą, saugojo viešąją tvarką ir užtikrino visuomeninę rimtį bei piliečių teisių 
ir teisėtų interesų apsaugą. Savivaldybių policiją sudarė teritoriniu principu steigiamos 
savivaldybių policijos nuovados. Nuovadų steigimas ir jų aptarnaujamos teritorijos nusta-
tymas buvo išimtinė savivaldybės teisė. Policijos nuovados vadovui buvo suteikti kvotos 
organo ir pareigūno, kompetentingo nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas, 
įgaliojimai.  

Taip pat įstatyme buvo numatyta policijos rezervo struktūra.160 Nustatyta, kad re-
zervas sudaromas iš policijos pareigūnų, dėl objektyvių priežasčių palikusių tarnybą ir 
jų sutikimu perkeltų į policijos rezervą, taip pat iš tinkamų tarnybai policijoje Lietuvos 
Respublikos piliečių, pareiškusių norą dalyvauti policijos rezervo veikloje saugant viešąją 
tvarką ir kovojant su nusikalstamumu. Civiliniai asmenys į policijos rezervą turėjo būti 
atrenkami pagal bendruosius policijos komplektavimo reikalavimus ir mokomi bei aprū-
pinami apranga ir amunicija valstybės lėšomis. Tarnybos metu jie privalėtų vykdyti polici-
jos pareigūnų funkcijas ir turėtų bendrąsias jų teises bei pareigas. Tačiau iki galo policijos 
rezervas suformuotas taip ir nebuvo, o buvusių jo narių veikla buvo mažai efektyvi.  

Policijos įstatymas informavo šalies visuomenę apie policijos operatyvinę veiklą, kuri 
anksčiau buvo laikoma paslaptimi.  

Policijos įstatymas buvo suderintas su Suvienytųjų Nacijų Organizacijos (dab. Jungti-
nių Tautų Organizacija – aut. pastaba) Generalinės Asamblėjos 1979 m. gruodžio 17 d. 
rezoliucija161, patvirtinusia pareigūnų, palaikančių teisėtvarką, elgesio kodeksą.  

Nuo 1990 m. gruodžio 11 d. prasidėjo VRM milicijos struktūrų reorganizavimas į polici-
jos struktūras. Šis procesas baigėsi 1991 m. liepos 1 d. Milicijos darbuotojų priėmimą į policiją 
buvo galima pradėti nuo 1991 sausio 1 d. Vidaus reikalų ministras buvo įpareigotas iki 1990 
m. gruodžio 24 d. parengti, o LR Vyriausybė – iki 1991 m. sausio 1 d. patvirtinti priėmimo 
į Lietuvos Respublikos policiją ir priesaikos priėmimo tvarkos taisykles, tai yra pradėti rengti 
ir patvirtinti daugumą norminių aktų, reglamentuojančių policijos darbą. Lietuvos Respubli-
kos milicijos darbuotojų priėmimas į Lietuvos Respublikos policiją pradėtas vadovaujantis 
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Lietuvos Respublikos pilietybės ir Valstybinės kalbos įstatymais ir buvo vykdomas viešai. Re-
organizuojamos milicijos struktūros tuo laikotarpiu vykdė tas joms pavestas funkcijas, kurių 
dar nebuvo perėmusi policija. Nuo 1991 m. sausio 1 d. policijos veikla buvo finansuojama iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, materialinį-techninį aprūpinimą užtikrino VRM.162   

LR Vyriausybė įpareigota iki 1991 m. sausio 25 d. paskirti VRM Policijos departa-
mento generalinį komisarą; iki 1991 m. vasario 1 d. patvirtinti policijos pareigybių sąra-
šus ir policijos pareigūnų darbo užmokesčio ir priedų dydžius, jų apskaičiavimo tvarką; iki 
1991 m. vasario 1 d. peržiūrėti ir nustatyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos 
pareigūnų aprūpinimo butais, darbo užmokesčio ir priedų bei kompensacijų mokėjimo, 
aprūpinimo telefonu bei kitų socialinių lengvatų suteikimo tvarką, orientuojantis į atitin-
kamus galiojančius ir rengiamus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tuo metu vidaus rei-
kalų sistemos darbuotojams taikomas socialines garantijas; iki 1991 m. kovo 1 d. parengti 
ir patvirtinti Policijos rezervo nuostatus; iki 1991 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti 
norminius aktus, reglamentuojančius policijos operatyvinę veiklą; iki 1991 m. balandžio 
1 d. parengti ir patvirtinti VRM Policijos departamento ir nuovadų nuostatus; iki 1991 
m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti Tarnybos policijoje statutą, kaip sudėtinę Tarnybos 
vidaus reikalų sistemoje statuto dalį, ir Policijos statutą. Tarnybos policijoje ir Policijos 
statutai nebuvo visiškai parengti, o vietoj jų buvo sudarytas ir LR Vyriausybės 1991 m. 
liepos 29 d. nutarimu Nr. 304 patvirtintas Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
sistemoje statutas, kuriame daugiau buvo kalbama apie vidaus tarnybos, o ne policijos vei-
klą. Jis  nustatė policijos ir kitų vidaus tarnybos pareigūnų priėmimo į tarnybą, papildomų 
reikalavimų, paskyrimo į pareigas, laipsnių suteikimo, priesaikos priėmimo, perkėlimo į 
kitas pareigas, atestavimo, atostogų suteikimo, atleidimo iš tarnybos tvarką, taip pat pa-
reigūnų teises, pareigas ir drausminę atsakomybę.163  

Taip pat iki 1991 m. gegužės 1 d. turėjo būti sukurtos naujo pavyzdžio policijos parei-
gūnų uniformos ir skiriamieji ženklai, nustatytos jų dėvėjimo tvarkos taisyklės. Iki 1991 
m. balandžio 15 d. turėjo būti parengtas ir pateiktas LR Aukščiausiajai Tarybai įstatymo 
projektas, kuriame būtų  reglamentuojamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos 
pareigūnų pensijos, atsižvelgiant į šių tarnybų darbo specifiką ir numatant policijos parei-
gūnams teisę gauti tokias valstybines pensijas už ištarnautus metus. Pareigūnams, kurių 
tarnybos laikas atitinkamoje sistemoje yra 20 ir daugiau metų, ši pensija prilygsta 50 proc. 
pareigūno darbo užmokesčio, kurį jis gavo išleidimo į pensiją metu. Ištarnavusiems dau-
giau kaip 20 metų už kiekvienus tarnybos metus pensija didinama 3 procentais, bet negali 
būti didesnė kaip 75 procentai pareigūno darbo užmokesčio. Pensiją už ištarnautus metus 
taip pat gauna pareigūnai, kurių bendras darbo stažas ne mažesnis kaip 25 metai ir iš jų 
12,5 metų tarnauta atitinkamoje sistemoje. Invalidumo pensija skiriama netekus darbin-
gumo dėl sužeidimo ar suluošinimo tarnybos metu arba dėl bendro susirgimo. Šiuo atveju 
skiriama invalidumo pensija, ne mažesnė kaip 50 proc. darbo užmokesčio. Maitintojo 
netekimo pensija skiriama žuvusiojo arba mirusiojo pareigūno išlaikytiniams.164  

Policijos departamentui vadovavo generalinis komisaras, kuris kartu buvo ir vidaus 
reikalų ministro pavaduotojas. Todėl, pasikeitus vidaus reikalų ministrui, galėjo būti 
keičiamas ir policijos generalinis komisaras.165 Jį į pareigas skyrė ir atleido LR Vyriausy-
bė, gavusi išankstinį LR Aukščiausiosios Tarybos pritarimą.166 Priimtos 1994 m. spalio 
12 d. Policijos įstatymo pataisos sumenkino policijos generalinio komisaro statusą ir 
padarė jį priklausomą nuo vidaus reikalų ministro, kuris savo nuožiūra skyrė ir atleido 
policijos vadovą iš pareigų, nes gauti išankstinį LR Aukščiausiosios Tarybos pritarimą 
jau nereikėjo.167  

Komentuodamas šiuos Policijos įstatymo pakeitimus, vidaus reikalų ministras Roma-
sis Vaitekūnas sakė: „Pagal senąjį 12 straipsnio 2 dalies variantą Policijos departamento 
generalinis komisaras buvo skiriamas Vyriausybės pritarus Aukščiausiajai Tarybai. Ši nuos-
tata buvo racionali tuomet, prieš ketverius metus, kai policija tik kūrėsi. O dabar galioja 
naujoji Konstitucija, kurioje Seimui ši funkcija nebeskirta, Vyriausybės įstatyme taip pat 
jokių šios pareigybės išskirtinumų ne numatyta. Žodžiu, subrendo būtinumas sunorminti, 
suderinti šią Policijos įstatymo nuostatą su Konstitucija ir Vyriausybės įstatymu.“168

Pareigūnams, priimtiems į tarnybą Lietuvos Respublikos policijoje, galėjo būti įskai-
tomas valstybinių organų vidaus tarnybose ir darbo renkamose pareigose laikas. Lietuvos 
Respublikos milicijos pareigūnams milicijos reorganizavimo laikotarpiu užtikrintas Lie-
tuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo momentu gaunamo darbo užmokesčio 
dydis.

Nustatyta, kad LR Vyriausybė, LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui pritarus, 
turi teisę laikinai nustatyti kitokią, nei Policijos įstatyme nurodyta, savivaldybių policijos 
atskirų nuovadų formavimo ir pavaldumo tvarką.

1990 metais Policijos įstatymu buvo nustatyta policijos komisariato komisarų skyri-
mo tvarka. Policijos komisariatas yra aukštesniosios pakopos savivaldybės valdybos pada-
linys, tad bendru Policijos departamento generalinio komisaro ir aukštesniosios pakopos 
savivaldybės valdybos teikimu jį tvirtino savivaldybės taryba, o skyrė vidaus reikalų mi-
nistras. LR Aukščiausioji Taryba 1994 m. spalio 12 d. priėmė Policijos įstatymo pakeiti-
mą Nr. I-601169, kuris nustatė, kad policijos komisariatas yra ne aukštesniosios pakopos 
savivaldybės valdybos padalinys, o VRM padalinys. Taip pat buvo pakeista policijos ko-
misariato komisarų skyrimo tvarka ir nustatyta, kad policijos komisarą pareigoms teikia 
Policijos departamento generalinis komisaras, o skiria ir atleidžia vidaus reikalų ministras.

Komentuodamas šiuos Policijos įstatymo pakeitimus, vidaus reikalų ministras Roma-
sis Vaitekūnas sakė: „Trečiojoje dalyje vietoj žodžių „aukštesniosios pakopos savivaldy-
bės valdybos padalinys“ įrašyti žodžiai „Vidaus reikalų ministerijos padalinys“ yra visiš-
kai natūralu, nes mūsų struktūrų valdymas yra centralizuotas ir mes turime turėti savo 
padalinius vietose. Manyčiau, jog tai savivaldybių tarybų, valdybų funkcijų nesiaurina, 
nes naujajame  savivaldos įstatyme užfiksuota nuostata, jog savivaldybės policijos kūri-
mas yra savivaldybei valstybės deleguotoji funkcija. Žodžiu, jei savivaldybė norės kurti 
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savo padalinį, atliekantį policines funkcijas, ji tai galės daryti iš savo lėšų pagal sutartį su 
Vyriausybe.“

„Gana daug komentarų sukėlė įteisinta nauja policijos komisaro skyrimo tvarka, – 
toliau kalbėjo R. Vaitekūnas. – Bet manau, kad tuo nėra labai susiaurinta ar pažemin-
ta savivaldybės kompetencija – juk tai yra Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas, kuris 
turi būti skiriamas ir atlei džiamas atsižvelgiant į jo kompetenciją. Artėjantys savivaldybių 
rinkimai bus rengiami partiniu principu ir kiltų daug keblumų, jei liktų senoji policijos 
komisarų skyrimo tvarka, kai turėjo būti suderinti bent keturių institucijų interesai. <...> 
Ankstesnioji policijos komisaro skyrimo tvarka buvo tikrai gremėzdiška. VRM vadovybė 
naująja tvarka nenusiteikusi piktnaudžiauti. Juk, sakysim, skiriant savivaldybės policijos 
komisarą, savivaldos organai turi galimybę įvertinti gyventojų nuomonę, savo interesus...“ 

„Apskritai įstatymas dabar atveria galimybes finansuoti policiją ir iš nebiudžetinių 
lėšų – juk yra įmonių, įstaigų, organizacijų, kurios nori ir gali viešai, geranoriškai padėti 
policijai, turtinti jos materialinę bazę, – teigė ministras.

„Mūsų oponentai teigia, kad šie pakeitimai, atseit, kažkoks žingsnis atgal demokrati-
zavimo kelyje. Nemanau, kad ligšiolinės Policijos įstatymo nuostatos buvo didelės demo-
kratijos išraiška. Policinės struktūros turi būti griežtai centralizuotos, drausmingos, jos 
turi būti vienodai aprūpintos ir vadovautis vienodais reikalavimais. Pagal savivaldos ir 
kitus įstatymus niekas netrukdys kai kurioms policijos struktūroms rutuliotis decentra-
lizavimo kryptimi. Pagal naują šalies administracinį padalijimą keisis ir VRM valdymo 
mechanizmas, nemažai funkcijų bus perduota apskričių valdymo struktūroms ir t. t.“170 

Policijos įstatyme nustatyta, kad respublikinę policiją sudaro kriminalinė policija, 
transporto policija, kelių policija ir viešoji policija. Respublikinės policijos vadovus Poli-
cijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria vidaus reikalų ministras. Nusta-
tyta, kad savivaldybių policijai vadovauja VRM Policijos departamentas. Miesto (rajono) 
teritorijoje esančioms policijos nuovadoms vadovauja savivaldybių policijos komisaras, 
kuris yra miesto (rajono) policijos komisaro pavaduotojas. Savivaldybės policijos komisa-
rą policijos komisaro teikimu skiria aukštesniosios pakopos savivaldybės valdyba, tvirtina 
taryba. Savivaldybių policijos nuovados komisarą savivaldybių policijos komisaro teiki-
mu skiria miesto (rajono) policijos komisaras ir tvirtina žemesniosios pakopos savivaldy-
bės taryba ar tarybos, kurių teritorijoje veikia nuovada. Kitus savivaldybių policijos parei-
gūnus skiria miesto (rajono) policijos komisaras savivaldybių policijos komisaro teikimu. 
Nuovadų sudarymas ir aptarnaujamos teritorijos nustatymas yra išimtinė aukštesniosios 
pakopos savivaldybės teisė. VRM kartu su savivaldybėmis organizuoja savivaldybių poli-
cijos darbuotojų atranką, jų mokymą, aprūpina vienodomis uniformomis su savivaldybės 
skiriamaisiais ženklais, policijos įranga ir ginkluote.171  

LR Aukščiausioji Taryba 1994 m. spalio 12 d. priėmė Policijos įstatymo pakeitimą Nr. 
I-601172, kuriame nustatyta, kad savivaldybių policijos komisarą bendru miesto (rajono) 
policijos komisaro ir savivaldybės valdybos bei mero teikimu skiria ir atleidžia Policijos 

departamento generalinis komisaras, o pagal anksčiau galiojusią tvarką savivaldybių po-
licijos komisarą policijos komisaro teikimu skyrė aukštesniosios pakopos savivaldybės 
valdyba, o tvirtino taryba.

Tvarka, kad savivaldybių policijos nuovados komisarai savivaldybių policijos komi-
saro teikimu skiriami miesto (rajono) policijos komisarų ir tvirtinami žemesniosios pa-
kopos savivaldybės tarybos ar tarybos, kurių teritorijoje veikia nuovada, pakeista. Buvo 
nustatyta, kad savivaldybių policijos nuovados komisarą savivaldybių policijos komisaro 
teikimu skiria ir atleidžia miesto (rajono) policijos komisaras.173  

Nuovadų sudarymas ir aptarnaujamos teritorijos nustatymas buvo išimtinė aukš-
tesniosios pakopos savivaldybės teisė, bet ši nuostata pakeista. Buvo nustatyta, kad 
nuovadų sudarymas ir aptarnaujamos teritorijos nustatymas yra valstybės savivaldy-
bei priskirtoji.

1994 m. spalio 12 d. priimtame Policijos įstatymo pakeitime Nr. I-601174 nustatyta, 
kad respublikinė ir savivaldybių policija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto. Įstatymo pakeitimas įsigaliojo nuo 1995 m. sausio 1 d. Šuo įstatymu buvo pa-
keistas savivaldybių policijos finansavimas, o kartu ir perduoti savivaldybių policijos eta-
tai. Savivaldybių policijos etatų sumažėjo, nes dalis jų buvo perduoti respublikinei polici-
jai. Savivaldybė, įsteigusi etatus, juos ir finansuodavo, o VRM tik juos paskelbdavo, tad be 
savivaldybės sutikimo etatai negalėjo būti perimami. 

Vietoj buvusių Lietuvoje milicijos karininkų ir eilinių pagal tarpukario Lietuvos tra-
diciją Policijos įstatyme buvo nustatytos dvi policijos pareigūnų kategorijos – policinin-
kai ir policijos valdininkai. Policijos pareigūnas yra valstybės tarnautojas, kurio garbę, 
orumą, gyvybę bei sveikatą, teises ir laisves gina Lietuvos Respublikos įstatymai. Policijos 
pareigūnas yra Lietuvos Respublikos pilietis, tarnaujantis policijoje, užimantis tam tikras 
pareigas ir vykdantis policijos funkcijas. Jis visur ir visada turi valdžios atstovo teisinį sta-
tusą bei pareiginį laipsnį. Policijos pareigūnai yra policininkai ir policijos valdininkai. 
Policijos pareigūno reikalavimai privalomi visiems piliečiams, valstybinėms, privačioms ir 
kitokioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei pareigūnams. Policijos pareigūnai turi 
teisę saugoti, nešioti ir panaudoti šaunamąjį ginklą bei specialiąsias policijos priemones. 
Jeigu atsisakoma vykdyti policijos pareigūno reikalavimus, pareigūnas turi teisę panaudo-
ti prievartą, tačiau tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai įvykdyti, ir tik po to, kai visos 
įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos. Policijos pareigūnas, atlik-
damas tarnybines pareigas, vadovaujasi tik įstatymais. Policijos pareigūnai privalo vykdyti 
aukštesniojo pagal pareiginį laipsnį policijos pareigūno įsakymą.175  

Neleistina pavesti policijai vykdyti įstatymuose nenumatytų funkcijų. Nustatyta, kad 
policija, saugodama ir gindama nuo visuomenei pavojingo kėsinimosi piliečių gyvybę, 
sveikatą, garbę ir orumą, jų teises, laisves, teisėtus interesus bei turtą ir vykdydama kitus 
nustatytus uždavinius, vykdo tokias funkcijas: nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų pre-
venciją, nusikaltimų atskleidimą ir tyrimą, policijos operatyvinę veiklą, viešosios tvarkos, 
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visuomeninės rimties ir saugumo, piliečių teisių ir laisvių apsaugą, eismo priežiūrą, socia-
linės pagalbos gyventojams teikimą.176   

Nustatyta, kad į tarnybą policijoje savanoriškumo ir atrankos pagrindu priimami ne 
jaunesni kaip  18 metų, mokantys valstybinę kalbą Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie 
pagal išsilavinimą, asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą bei sveikatos būklę 
tinka policijos pareigūno pareigoms. Reikėjo pateikti VRM medicininės komisijos išva-
dą, kad pilietis tinka šiai tarnybai. Pirmą kartą priimtiems į tarnybą Lietuvos Respublikos 
policijoje su viduriniu išsilavinimu piliečiams suteikiamas pirmasis policininko stažuoto-
jo pareiginis laipsnis ir nustatomas vienerių metų stažuotės terminas.177 Tarnyba policijoje 
turėjo būti tvarkoma statutinės drausmės pagrindais.  

Policijos pareigūnų tarnybos stažui, kvalifikacijai ir einamoms pareigoms pažymėti 
bei santykiams reguliuoti buvo pareiginiai laipsniai. Nustatyta, kad generalinis komisaras 
vadovauja Policijos departamentui; vyriausieji komisarai, tai yra Vilniaus, Kauno, Klaipė-
dos miestų komisarai, vadovauja policijai; vyresnieji, tai yra kitų respublikinio pavaldu-
mo miestų, įskaitant ir Šiaulius, komisarai vadovauja policijai. Rajonų, kuriuose daugiau 
kaip 50 tūkst. gyventojų, policijos komisariatams vadovauja komisarai, mažesnių rajonų 
policijos komisariatams – komisarai-inspektoriai.178 Dar patvirtintos vyresniojo inspek-
toriaus, inspektoriaus ir jaunesniojo inspektoriaus pareigybės. Be valdininkų, įvesti ir po-
licininkų pareiginiai laipsniai: pirmuosius metus dirbantys yra policininkai stažuotojai, 
antruosius metus dirbantys tampa policininkais. Dar buvo įsteigtos vyresniojo policinin-
ko ir policijos viršilos pareigybės. 

Nustatyta, kad pareiginiai laipsniai buvo suteikiami skiriant į atitinkamas pareigas ir 
išlaikius kvalifikacinį egzaminą.179 

Pareiginius policijos pareigūnų laipsnius nuo policininko stažuotojo iki viršilos imti-
nai suteikia miesto (rajono) policijos komisaras arba generalinis komisaras; laipsnius nuo 
jaunesniojo inspektoriaus iki vyriausiojo komisaro imtinai suteikia Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministras; generalinio komisaro laipsnį suteikia Lietuvos Respublikos mi-
nistras pirmininkas.180   

Policininko kvalifikacijai pažymėti nustatytos pareiginio laipsnio kvalifikacinės kategorijos.   
Policijos pareigūnai negalėjo būti politinių partijų ar kitų politinių organizacijų na-

riai. Priimamieji turėjo duoti priesaiką Lietuvos valstybei. Nustatyta, kad ir vienos, ir ki-
tos kategorijos policijos pareigūnai, pradėdami eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei 
šiais žodžiais: „Aš (vardas, pavardė), Jums liudijant, prisiekiu, nesigailėdamas jėgų ir gyvy-
bės, ginti Lietuvos valstybę ir jos nepriklausomybę; prisiekiu sąžiningai vykdyti Lietuvos 
Respublikos įstatymus ir savo viršininkų įsakymus; prisiekiu šventai atlikti savo pareigas, 
tarnauti Lietuvos žmonėms ir valstybei; prisiekiu susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų 
pakenkti geram policijos vardui. Tepadeda man Dievas.“ Prisiekti galima ir be paskuti-
niojo sakinio. Priesaikos priėmimo tvarką nustatė Tarnybos policijoje statutas. Piliečiai, 
atsisakiusieji prisiekti, į policiją buvo nepriimami.181  

Nustatyta, kad policijos pareigūnai tarnyboje dėvi LR Vyriausybės patvirtintą  unifor-
mą su atitinkamos policijos rūšies skiriamaisiais ženklais (savivaldybių policijos pareigū-
nai – ir su savivaldybių skiriamaisiais ženklais) bei pareigūno pavarde. 2000 m. spalio 17 
d. Policijos veiklos įstatymas Nr. VIII-2048182 pripažino šį straipsnį negaliojančiu. 

Policijos pareigūnai galėjo būti atleidžiami iš tarnybos policijoje tokiais atvejais: jų 
pačių prašymu, suėjus nustatytam amžiui, dėl sveikatos būklės, atestavimo tvarka, Poli-
cijos statuto numatytais atvejais, streikuojant, vadovaujantis teismo sprendimu ar nuos-
prendžiu, netekus Lietuvos Respublikos pilietybės. Ginčai dėl atleidimo iš darbo buvo 
sprendžiami teismine tvarka.183  

Nustatytos tokios policijos pareigūnų bendrosios ir specialiosios teisės bei pareigos: 
bendrosios profesinės policijos pareigūnų teisės; policijos pareigūnų bendrosios profesi-
nės pareigos; policijos pareigūnų teisės vykdant nusikaltimų ir teisės pažeidimų preven-
ciją; policijos pareigūnų teisės atskleidžiant ir tiriant nusikaltimus; policijos pareigūnų 
teisės saugant viešąją tvarką, visuomeninę rimtį, piliečių teises ir laisves; policijos parei-
gūnų teisės užtikrinant eismo saugumą.184 Policijos ginklai ir specialiosios priemonės, jų 
naudojimo sąlygos taip pat reglamentuotos Policijos įstatymo.

Buvo numatytos tokios policijos pareigūnų socialinės garantijos: aprūpinimas butais, 
policijos pareigūnų atlyginimai, policijos pareigūnų pensijos, kitos policijos pareigūnų soci-
alinės garantijos. Nustatyta, kad policijos pareigūnai dirba 40 valandų darbo savaitę. Polici-
jos pareigūnai gali būti skiriami dirbti ilgiau, negu nustatyta darbo savaitės laiko norma, bet 
už tai jiems mokama papildomai. Kasmetinių atostogų trukmė, ištarnavus iki 10 metų – 30 
kalendorinių dienų; nuo 10 iki 15 metų – 35 kalendorinės dienos; nuo 15 iki 20 metų – 40 
kalendorinių dienų; daugiau kaip 20 metų – 45 kalendorinės dienos.185  

Policijos pareigūnai Lietuvos Respublikos teritorijoje turėjo teisę nemokamai naudo-
tis valstybiniu (miesto, priemiesčio, tarpmiestiniu iki 100 km atstumu – aut. pastaba) 
transportu, išskyrus lėktuvus ir taksi. Ši nuostata galiojo iki 1995 m. spalio 31 d., bet 
vėliau buvo panaikinta. Šiauliuose miesto autobusai Šiaulių m. VPK vyriausiojo komisa-
ro A. Vilbiko iniciatyva tarpusavio pagalbos tvarka ir toliau vežiojo policijos pareigūnus 
nemokamai.186  

Nustatyta, kad tarnybos policijoje metu žuvusio pareigūno šeimai išmokama vien-
kartinė dešimties metų, o sužeistam policijos pareigūnui nuo vienerių iki penkerių metų 
darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Žuvęs policijos pareigūnas laidojamas valstybės 
lėšomis. Taip pat policijos pareigūnams atlyginama materialinė žala, kurią jie patyrė dėl 
tarnybos policijoje. Nuo 1998 m. birželio 24 d. ši nuostata pakoreguota: įvestas pareigū-
nų draudimas ir kompensacijos policijos pareigūno žūties ar sveikatos sutrikimo atveju.187  

 Seimas 2000 m. spalio 17 d. priėmė Policijos veiklos įstatymą Nr. VIII-2048, kuriuo 
neteko galios Policijos įstatymo 12, 13, 14, 15 straipsniai, reglamentuojantys policijos 
organizaciją ir struktūrą, respublikinę ir savivaldybių policiją, bei 49 straipsnis, reglamen-
tuojantis policijos finansavimą, paskui ir kiti straipsniai. Taip iš policijos sistemos išnyko 
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viena policijos rūšis – savivaldybių policija. Nuovados, kaip policijos komisariatų struk-
tūriniai padaliniai, išliko, tačiau jų sumažėjo: iš 1993 metais buvusių Šiaulių mieste šešių 
nuovadų 2010 metų pabaigoje liko tik dvi nuovados.188

Milicijos reorganizavimo į policiją klausimams aptarti 1990 m. gruodžio 20 d. buvo 
sukviestas specialus VRM Kolegijos posėdis189, kuriame dalyvavo šalies visų vidaus reikalų 
institucijų, ministerijos valdybų ir skyrių vadovai. Jame buvo numatytos neatidėliotinos 
priemonės Policijos įstatymui įgyvendinti. Jau 1990 m. gruodžio 13 d. vidaus reikalų 
ministras pasirašė įsakymą Nr. 318, kuriuo vadovaujantis buvo sudarytos darbo grupės 
policijos pareigybių sąrašo, policijos pareigūnų atlyginimo, socialinių lengvatų, pensijų, 
policijos nuovados tipinių nuostatų, operatyvinės veiklos nuostatų, tarnybos policijoje 
statuto ir kitų policijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektams rengti.  

Išvados. Policijos įstatyme griežtai apibrėžti policijos uždaviniai, pagrindiniai veiklos 
principai,    teisinis statusas ir teisinės garantijos. Sukurta policijos organizacija, nustatytos 
funkcijos ir struktūra. Policija suskirstyta į respublikinę ir savivaldybių, kurioms vadovavo 
Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamentas. Įstatymas suformulavo policijos 
pareigūno teisinį statusą, policijos sistemą ir nustatė policijos finansavimą. Buvo nustatyta, 
kad respublikinė policija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 
o savivaldybių policija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir iš 
savivaldybių biudžeto. Policijos įstatyme numatytos daug didesnės policijos darbuotojų 
socialinės garantijos, nei buvo anksčiau. Milicijos pareigūnai Policijos įstatymo priėmimą 
vertino teigiamai, kaip nepriklausomybės įtvirtinimą, demokratinių jėgų pergalę.  

1995 metais vidaus reikalų ministras Romasis Vaitekūnas apie 1990 m. gruodžio 11 d. 
priimtą Lietuvos policijos įstatymą sakė, kad jis „sukėlė vidaus reikalų sistemoje revoliuci-
nius pokyčius“190, ir su tuo negalima nesutikti.  
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X.1991 METŲ SAUSIO    
ĮVYKIAI LIETUVOJE

1. 1991  metų sausis
1991 m. sausio 1 d. valstybinių įstaigų apsaugos dalinio pareigūnai atvyko pakeisti 

dirbančių pamainų. Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) archyve pamainos 
pasikeitė tvarkingai, be incidentų, o LDDP Centro komiteto (CK) budintį milicijos dar-
buotoją SSRS VRM kareiviai apgaule išstūmė ir atgal į saugomas patalpas nebeįleido. 
Atvažiavęs dalinio vadas Jonas Dervinis suprato, kad su kariškiais tartis yra beviltiška. 
Buvo prognozuojama, kad analogiška situacija gali pasikartoti LDDP archyve, todėl ten 
buvo sustiprintas milicijos postas. Atvykusio LDDP CK reikalų valdytojo į CK taip pat 
neįleido. Prie archyvo atvyko ir kėsinosi jį užimti J. Bartašiūno milicijos mokyklos klausy-
tojai, vadovaujami  milicijos majoro V. Šeino, LKP (SSKP platforma) CK nario, nebeeg-
zistuojančios LSSR VRM partijos komiteto sekretoriaus. Svarbiausių valstybinių įstaigų 
ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos dalinio prie LR VRM vadas Jonas Dervinis 
pasakojo, kad su SSRS VRM kareiviais jie nekonfliktuodavo, buvo suradę bendrą kalbą. 
Bet vienas viršila V. Šeino nurodymu liepė nieko neįleisti, jų darbuotoją išvaryti, o pats V. 
Šeinas juos apšaukė sąjūdiečiais, sakė, kad Maskva jau žino apie juos ir jie jau atleisti iš dar-
bo. Pareigūnai nenusileido ir archyvas liko jų rankose iki vakaro. Tačiau buvo neleidžiama 
keisti budintį pareigūną, nebuvo įleista nauja pamaina, o pareigūnai savo ruožtu neleido 
pasikeisti kareiviams. V. Šeinas bandė įsiveržti jėga, bet su juo buvę kareiviai jo nepalaikė. 
Nieko nepešęs, jis pagrasino, kad tuoj ateis su desantininkais ir išvarys juos. Pareigūnai 
ruošėsi atremti užpuolimą, bet desantininkai nepasirodė.1 

1991 m. sausio 1 d. buvo padidintos kainos už važiavimą visuomeniniu transportu.
SSRS vidaus reikalų kariuomenė kitą diena, tai yra 1991  m. sausio 2 d., užėmė LKP ar-

chyvą ir iš ten išvijo jį saugojusius Lietuvos milicijos pareigūnus. Atvykęs  LR vidaus reikalų 
ministras M. Misiukonis į pastatą įleistas nebuvo.2   

Kainų pakėlimas ir pasekmės. Lietuvoje 1991 m. sausio 3 d. pradėta normuoti 
maisto produktus.3 Prie LR Vyriausybės rūmų įvyko LLL mitingas, kuriame buvo reika-
laujama, kad atsistatydintų LR Vyriausybė, taip protestuojant prieš kainų didinimą. LR 
Vyriausybė 1991 m. sausio 4 d. priėmė nutarimą dėl maisto produktų kainų padidinimo. 
Sausio 6 dieną LR Vyriausybė priėmė nutarimus „Dėl žemės ūkio produkcijos superka-
mųjų kainų ir maisto produktų mažmeninių kainų“4 ir „Dėl  biudžetinių įstaigų ir organi-
zacijų darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo“5. Nuo tos dienos Lietuvoje padidintos 
maisto produktų kainos.6   
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LR Vyriausybė 1991 m. sausio 7 d. paskelbė apie kainų padidinimą ir kompensacijas 
bei atlyginimų padidinimą biudžetinių organizacijų darbuotojams.7 

M. Burokevičius 1991 m. sausio 7 d. nusiuntė laišką M. Gorbačiovui, reikalaudamas 
Lietuvoje įvesti prezidentinį valdymą ir atkurti tarybų valdžią.8 

1991 metų sausio pradžioje Vilniuje esančiose sąjunginio pavaldumo gamyklose buvo 
kuriami liaudies draugovių būriai, gaminama jų atributika. VRM 1991 m.  sausio 7-osios 
vakare įvyko pasitarimas dėl sausio 8 dieną įvyksiančio „Jedinstvos“ mitingo. Pasitarime 
dalyvavo vidaus reikalų ministro pavaduotojai P. Liubertas, V. Zabarauskas, A. Svetule-
vičius ir Vilniaus m. VRV viršininkas V. Leipus. Jis informavo susirinkusiuosius apie tai, 
kaip miesto milicija organizuojamame mitinge pasiruošusi užtikrinti viešąją tvarką. Buvo 
informuota, kad sausio 8 dieną 8 val. ryto sąjunginio pavaldumo įmonių darbuotojai turi 
rinktis prie savo gamyklų ir po to organizuotomis kolonomis vykti prie LR Aukščiausio-
sios Tarybos į 9 val. rengiamą „Jedinstvos“ mitingą.9   

Vilniuje 1991 m. sausio 8 d., tai yra kitą dieną po LR Vyriausybės paskelbimo apie 
maisto produktų kainų padidinimą, 9 val. 
ryto „Jedinstvos“ surinkta ir sukurstyta 
apie 3 tūkst. žmonių minia prie LR Aukš-
čiausios Tarybos  rūmų surengė protesto 
mitingą ir po valandos mėgino įsiveržti 
į LR Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir 
užimti Aukščiausiąją Tarybą. Tai buvo pui-
ki proga, prisidengiant žmonių nepasiten-
kinimu dėl kainų, pasiekti, kad Lietuvoje 
būtų paleistas parlamentas ir įvestas tiesio-
ginis SSRS prezidento valdymas.10  

Buvęs VRM Profilaktikos tarnybos Or-
ganizacinio analitinio poskyrio viršininkas 
R. Senovaitis prisimena, kad vidaus reikalų 
ministras M. Misiukonis išsikvietė Profi-

laktikos tarnybos viršininką Liutaurą Vasiliauską ir nurodė organizuoti milicijos darbą 
per „Jedinstvos“ mitingą prie parlamento bei užtikrinti parlamento apsaugą. Liutauras 
Vasiliauskas, Romualdas Senovaitis ir Stasys Paskačius sėdo į automobilį VAZ-2106 ir 
važiuodami parlamento link vienoje sankryžoje vos nepakliuvo į avariją, tačiau sėkmingai 
pasiekė LR Aukščiausiąją Tarybą ir ėmė organizuoti milicijos darbą.11   

Jedinstvininkams veržiantis į LR Aukščiausiąją Tarybą, šalia mitingavo ir LLL nariai. 
Juos vienus nuo kitų skyrė vidaus reikalų pareigūnų užtvara, padėjusi nuo susidūrimo sulai-
kyti dviejų konfrontuojančių mitingų žmones. Nedidelei daliai – apie 30 jedinstvinininkų 
– pavyko įsiveržti į LR Aukščiausiosios Tarybos rūmus, tačiau vandens švirkštais jie buvo 
nublokšti atgal. „Rūmų šturmui kelią užtvėrėme savimi. Į mus lėkė ne tik replikos, svaidė 

ir akmenimis, ir kapeikomis“12, – prisiminė 
Vilniaus m. VPK Viešosios policijos sky-
riaus komisaras inspektorius Algimantas 
Sutkevičius, tuometinis milicijos majoras.   

Konfrontuojančių mitingų susidūrimo, 
o kartu ir riaušių, kurioms slopinti įsijung-
tų SSRS kariuomenė, paimdama valdžią į 
savo rankas, pavyko išvengti.13 

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sau-
sio 8 d. nutarė sustabdyti LR Vyriausybės 
nutarimą dėl maisto produktų kainų pa-
didinimo. Už sustabdymą balsavo 100 de-
putatų, 4 buvo prieš ir 4 susilaikė.14    

 1991 m. sausio 8 d. Lietuvos Respu-
blikos pirmoji Vyriausybė in corpore ir 
ministrė pirmininkė K. Prunskienė atsi-
statydino. LR Aukščiausioji Taryba atsista-
tydinimą priėmė ir pavedė eiti pareigas iki 
naujos LR Vyriausybės sudarymo. Už tai 
balsavo 72 deputatai, prieš 8, o 22 deputa-
tai susilaikė. M. Misiukonis, sugrįžęs iš LR 
Vyriausybės rūmų, VRM  Baltojoje salėje pareigūnus informavo apie atsistatydinimą ir 
apie tai, kad jis tik laikinai eis ministro pareigas.15   

Naujai paskirtas ministras pirmininkas A. Šimėnas prašė vidaus reikalų ministro M. 
Misiukonio pasilikti dirbti, tačiau jis sutiko dirbti tik laikinai. Ministras pirmininkas G. 
Vagnorius taip pat prašė M. Misiukonio  pasilikti dirbti, tačiau ir jam sutiko padėti laiki-
nai, nors laikinumas tęsėsi 8 mėnesius.16 M. Misiukonis ėjo vidaus reikalų ministro parei-
gas G. Vagnoriaus vadovaujamojoje pirmojoje, antroje ir trečiojoje Vyriausybėje (iki 1991 
m. rugsėjo 1 d. – aut. pastaba).17

Ministru pirmininku 1991 m. sausio 9 d. paskirtas A. Šimėnas. LR Aukščiausiosios Tary-
bos nutarimas įsigaliojo sausio 10 dieną 11 val. 50 min. Už A. Šimėną balsavo 78 deputatai, 1 
buvo prieš ir 29 susilaikė.18  

1991 m. sausio 13-osios naktį ministras pirmininkas Albertas Šimėnas paslaptingai 
dingo, todėl  LR Aukščiausioji Taryba 4 val. 30 min. jį atleido iš pareigų kaip nežinia kur 
esantį ir negalintį vykdyti savo funkcijų. Nauju ministru pirmininku buvo paskirtas Ge-
diminas Vagnorius ir patvirtinta nauja Gedimino Vagnoriaus vadovaujama Vyriausybė.19

Kaupiamos SSRS karinės struktūros. SSRS Vyriausybė 1991 m. sausio 5 d. pa-
skelbė, kad SSRS didžiuosiuose miestuose nuo 1991 m. vasario 1 d. milicija patruliuos 
kartu su SSRS vidaus kariuomene.20 

Mėginimas įsiveržti į Aukščiausiosios Tarybos 
rūmus. Aut. A. Petrulevičius 

„Jedinstvos“ mitingas prie Lietuvos parlamento.  
Aut. A. Petrulevičius

Mitingas prie Aukščiausiosios Tarybos ginantis nuo 
„Jedinstvininkų“. Aut. A. Girdziušas 
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1991 m. sausio 7 d. apie  21 val. iš Alytaus Panevėžio kryptimi pajudėjo desantinin-
kų dalinys. 1991 m. sausio 8 d. kai kurios Lietuvoje dislokuotos SSRS kariuomenės da-

lys buvo visiškos kovinės parengties, vyko 
intensyvus jų judėjimas visoje Lietuvos 
teritorijoje. Į Jonavos oro uostą atvyko 
desantininkų. 1991 m. sausio 8 d. Šiaulių 
oro uoste per vieną dieną nusileido daugiau 
kaip 30 SSRS karinių lėktuvų.21 Iš Pskovo į 
Lietuvą atskrido SSRS  karinių pajėgų oro 
desanto divizija. Oficialiai buvo praneša-
ma, kad kariai gaudys jaunuolius iš Lietu-
vos, kurie vengia tarnauti SSRS kariuome-
nėje.22 1991 m. sausio 8 d. 16 val. 35 min. 
į Vilnių  atvyko 108 SSRS kariuomenės 
automobilių bei šarvuočių kolona ir pro 

parlamentą nuvažiavo į Šiaurės miestelį. Į Pabaltijį, vienais duomenimis, atvyko 6 tūkst., 
kitais – apie 30 tūkst. desantininkų.23  

1991 m. sausio 9 d. 14 val. Vilniaus oro uoste nusileido SSRS kariuomenės lėktuvas 
IL-76, atskraidinęs grupę aukštų SSRS kariškių ir 50 Pskovo divizijos desantininkų. Va-
karop atskrido ir KGB specialiosios paskirties dalinys ‚‚Alfa“. Viskas turėjo vykti pagal iš 
anksto suderintą planą.24 Tuo metu SSRS kariškiai jau pradėjo kontroliuoti kai kuriuos 
Lietuvos kelius.25 1991 m. sausio 11 d. dviem lėktuvais į Vilnių atskrido apie 150 specia-
liosios parengties kariškių, kuriuos pasitiko KGB atstovai. Iš Kaliningrado srities į Lietuvą 
buvo dar papildomai permesti apie 400 SSRS kareivių. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Alytuje važinėjo SSRS kariuomenės tankai ir šarvuočiai. Pagrindiniai ke-
liai, vedantys į Vilnių, buvo blokuoti. Vilniaus Šiaurės miestelio karinėje įguloje 1991 
m. sausio 10 d. buvo įrengtas kosminio ryšio su Maskva punktas. 1991 m. sausio 11 d. 16 
val. 30 min. užfiksuota, kad nuo Rudaminos Vilniaus kryptimi važiuoja 50 tankų, o iš 
Panemunės Vilniaus link juda dengtų karinių automobilių kolona.26   

Vadovauti kariuomenės veiksmams 1991 m. sausio 12 d. į Vilnių atvyko SSRS gynybos 
ministro pavaduotojas pulkininkas generolas V. Ačalovas. Vilniaus oro uoste buvo uždraus-
ta kilti ir leistis lėktuvams. Sausio 12-osios naktį po Vilnių važinėjo tankai ir šarvuočiai. 
1991 m. sausio 12 d. 24 val. iš karinio Šiaurės miestelio Karoliniškių link pajudėjo tankai, 
šarvuočiai, dengti sunkvežimiai, taip pat KGB „Alfos“ grupė.27 Generolas V. Uschopčikas tą 
pačią dieną pranešė per radiją, kad Vilniaus mieste pradedami kariniai manevrai.28 

RTFSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas B. Jelcinas 1991 metų sausio pradžioje 
pasisakė prieš SSRS kariuomenės savivalę Pabaltijo respublikose.29    

Ir po tragiškų sausio įvykių 1991 m. sausio 14 d. į Lietuvą vis dar buvo permetami pa-
pildomi SSRS kariuomenės daliniai, kovinė technika. Taip 1991 m. sausio 16 d. į Vilnių 

atvyko apie 90 karinių sunkvežimių ir autobusų su SSRS kareiviais, kurių apie tūkstantis 
buvo dislokuoti Vilniuje, o tušti kariniai sunkvežimiai ir autobusai išvyko iš miesto. Iš 
Minsko į Panevėžį ir Kėdainius tebeskrido SSRS kariniai transporto lėktuvai. Sausio 17 
dieną į Vilnių atvyko 50 automobilių su SSRS kareiviais. Naktį iš atskridusiųjų į Vil-
niaus oro uostą į miestą atvažiavo dar 70 karinių automobilių. Sausio 20 dieną į Vilnių 
vis važiavo nauji automobiliai  su kareiviais. Iš karinės bazės Kėdainiuose į Kauną perkelti 
papildomi kariniai daliniai. Vilniuje kaip ir anksčiau patruliavo kariškiai.30

LSSR nacionalinio gelbėjimo komitetas. 1991 m. sausio 9 d. LKP (SSKP plat-
forma) paskelbė, kad bus sukurtas Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komitetas, kuris pa-
ims valdžią Lietuvoje į savo rankas, jei iki 1991 m. sausio 11 d. 15 val. LR Aukščiausioji 
Taryba ir Vyriausybė neatkurs Lietuvos Respublikos teritorijoje SSRS Konstitucijos ir 
LSSR Konstitucijos galiojimo.31

1991 m. sausio 11 d. Vilniuje susirinko „Jedinstvo“, „Interfront“, LKP bei kitos Lie-
tuvos nepriklausomybės siekiams priešiškos jėgos ir sudarė Lietuvos demokratinių jėgų 
kongresą, kuris paskelbė ultimatumą LR Aukščiausiajai Tarybai, kad ji iki 15 val. atsi-
statydintų, kitu atveju bus sukurtas Nacionalinio gelbėjimo komitetas. LR Aukščiausioji 
Taryba ir Vyriausybė 1991  m. sausio 11 d. gavo ultimatumą, kuriame buvo rašoma: „<…> 
iki sausio 11 d. 15 val. vietos laiku AT ir Vyriausybė turi sutikti su TSRS prezidento rei-
kalavimais ir tuojau atkurti Lietuvos teritorijoje TSRS konstituciją ir LTSR konstituciją. 
Jeigu iki 15 val. nebus išpildyti mūsų reikalavimai, mes įkursime Nacionalinio gelbėji-
mo komitetą, kuris imsis rūpintis LTSR ateitimi.“ Pasirašė Lietuvos demokratinių jėgų 
kongresas. Nesulaukęs atsakymo į ultimatumą, Lietuvos demokratinių jėgų kongresas po 
15 min. sudarė Nacionalinio gelbėjimo komitetą, nes buvo nuspręsta, kad ultimatumo 
terminas jau pasibaigė.32

1991 m. sausio 11 d. LKP CK pastate surengtoje spaudos konferencijoje LKP (SSKP 
platforma) CK biuro narys, Ideologijos skyriaus vedėjas J. Jermalavičius 15 val. paskelbė, 
kad susikūrė LSSR nacionalinio gelbėjimo komitetas, į kurį įeina 5 demokratinių jėgų 
atstovai ir kuris ima valdžią į savo rankas, o atsargumo sumetimais pavardės ir būstinės 
vieta laikoma paslaptyje.33 

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 1991 m. sausio 12 d. J. Jermalavičiui 
iškėlė baudžiamąją bylą pagal Lietuvos baudžiamojo kodekso 68 str., tai yra už viešus ragi-
nimus pažeisti Lietuvos valstybės suverenitetą, smurtu nuversti valstybinę valdžią. Sausio 
12 dieną per televiziją buvo paskelbtas pareiškimas, kad Nacionalinio gelbėjimo komiteto 
pareiga paimti valdžią Lietuvoje ir atkurti teisėtumą ir tvarką. Po Vilnių važinėjo automo-
biliai su garsiakalbiais, per kuriuos buvo skaitomas komiteto kreipimasis į Lietuvos pilie-
čius. J. Jermalavičius pranešė, kad valdžios perėmimas jau prasidėjo. Vakare per Lietuvos 
televiziją kalbėjo Vilniaus karinis komendantas generolas V. Uschopčikas, kuris ramino 
žiūrovus ir žadėjo, kad artimiausiomis dienomis Lietuvoje kraujas pralietas nebus, ir į mi-
nistro pirmininko postą pasiūlė LKP (SSKP platforma) sekretorių J. Jermalavičių. 1991 

Automobiliai su kariškiais buvo pažymėti žodžiu 
„Liudi“ (rus. žmonės – aut. pastaba). 
Aut. A. Petrulevičius
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m. sausio 12 d. 23 val. Nacionalinio gelbėjimo komitetas kreipėsi į LR Aukščiausiąją Ta-
rybą bei Lietuvos gyventojus ir pareiškė: „Mūsų pareiga – paimti į savo rankas visą valdžią 
Lietuvoje, kad būtų išvengta ekonominio kracho ir brolžudiško karo.“34

Netoli vidurnakčio apie 19 žmonių atėjo prie parlamento reikalaudami, kad Aukš-
čiausioji Taryba perduotų valdžią Nacionaliniam gelbėjimo komitetui. Kita grupė 
žmonių atėjo prie televizijos pastato ir pareikalavo nutraukti transliacijas. Susirinkusių 
žmonių jie buvo atstumti. Vėliau tai SSRS vidaus reikalų ministras B. Pugo pateikė kaip 
pretekstą Nacionaliniam gelbėjimo komitetui paprašyti SSRS kariuomenės pagalbos, nes 
jie buvę sumušti. 1991 m. sausio 13 d. 3 val. 46 min. Danijos televizijos korespondentas 
pranešė, kad visą valdžią Lietuvoje yra paėmęs Nacionalinio gelbėjimo komitetas. Į SSRS 
prezidentą M. Gorbačiovą ir SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininką A. Lukjanovą 
kreipėsi Nacionalinio gelbėjimo komitetas prašydamas, kad SSRS prezidentas skubiai 
įvestų Lietuvos teritorijoje tiesioginį prezidentinį valdymą.35

Kai jau buvo užimtas televizijos bokštas, Vilniuje per garsiakalbius buvo skelbiama, 
kad sudaryta V. Švedo vadovaujama LR Vyriausybė. Buvo platinamai lapeliai, kuriuose 
žadėta, kad, jei sugrįš tarybų valdžia Lietuvoje, žmonėms bus duodama žemės ir kitokių 
gėrybių. Užimtos radijo ir televizijos stotys ragino grįžti prie ankstesnės tarybinės tvar-
kos. Sausio 13 dieną buvo paskelbta, kad nuo 22 iki 6 val. įvedama komendanto valanda. 
Uždrausti piketai, eitynės, mitingai, uždrausta naudotis kopijavimo, dauginimo ir spaus-
dinimo priemonėmis. Gatvėse buvo tikrinami asmens dokumentai ir apieškomi asme-
niniai daiktai. LR Aukščiausioji Taryba paskelbė, kad Lietuvoje komendanto valanda 
įvesta neteisėtai, o tai padarę asmenys neturėjo tokios teisės, todėl jų nurodymai yra ne-
privalomi. J. Jermalavičius viešai paskelbė, kad KGB turi informacijos, jog LR Vyriausybė 
komunistus ir jų šeimas ruošiasi internuoti. SSRS gynybos ministras D. Jazovas 1991 m. 
sausio 14 d. sakė, kad Kremlius įsakymo pulti nedavė. Tokį įsakymą davė Vilniaus įgulos 
viršininkas generolas V. Uschopčikas, prašomas Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komite-
to. LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 14 d. konstatavo, kad Lietuvos nacionalinio 
gelbėjimo komitetas įkurtas neteisėtai, jo veikla ir tikslai yra antivalstybinio bei antikons-
titucinio pobūdžio ir pagal Lietuvos įstatymus yra trauktini baudžiamojon atsakomybėn.  

1991 m. sausio 14-osios rytą Vilniuje laidas ėmė transliuoti kolaborantų radijo stotis – 
Tarybų Lietuvos radijas. Vienas iš „Jedinstvos“ lyderių A. Gelbachas, 1991 m. sausio 16 d. 
kalbėdamas per radijo stotį, paskelbė Lietuvoje pilietinį karą, taip pat ragino SSRS kariškius 
tęsti tai, ką pradėjo. Iš užgrobtų Lietuvos televizijos ir radijo pastatų 1991 m. sausio 18 d. 
laidas ėmė transliuoti ir kolaborantų televizija, kuriai vadovavo E. Kasperavičius.36  

Televizijos laidoje „Panorama“ 1991 m. sausio 16 d. Nacionalinio gelbėjimo komiteto 
ryšininkas J. Jermalavičius (taip jis vadino save – aut. pastaba) teisino SSRS kariuomenės 
veiksmus, įvykdytus Lietuvoje, sakydamas, kad kareiviai tik vykdė SSRS prezidento įsaką 
dėl grupuočių nuginklavimo. 1991 m. sausio 17 d. Lietuvos nacionalinis gelbėjimo komi-
tetas su prašymu įvesti Lietuvoje prezidentinį valdymą kreipėsi į Kremlių. Tą pačią dieną 

Lietuvos nacionalinį gelbėjimo komitetą Rusijos TFSR Aukščiausiosios Tarybos pirmi-
ninko pavaduotojas R. Chasbulatovas pavadino nusikaltėliais ir rekomendavo atiduoti 
juos teismui. Tuo metu ir SSRS prezidentas M. Gorbačiovas Lietuvos nacionalinį gelbė-
jimo komitetą pavadino antikonstituciniu. Kritikuota Lietuvos nacionalinio gelbėjimo 
komiteto veikla buvo ir televizijos progra moje „Vremia“.37

Lietuvos žurnalistams atsisakius dirbti kolaborantų kontroliuojamiems, atvažiavo 
žurnalistai iš Maskvos. Jau nuo pat pirmų laidų buvo kviečiami draugovininkai ir SSRS 
kariuomenės kariškiai užgrobti ištikimas LR Vyriausybei ir tebeveikiančias Kauno te-
levizijos ir radijo stotis. Buvo parodytas siužetas apie tai, kad Radijo ir televizijos rū-
muose buvo rastas ginklų arsenalas, tačiau iš tikrųjų tai buvo 117 ginklų, prieš 7 metus 
nupirktų iš „Dovženkos“ ir „Mosfilmo“ kino studijų ir skirtų filmams bei spektakliams. 
1991 metų gegužę atlikta televizijos žiūrovų apklausa parodė, kad tik 3 proc. Lietuvos 
gyventojų žiūri užgrobtos televizijos laidas. 1991 m. rugpjūčio 15 d. per užgrobtą te-
leviziją du vakarus kalbėjęs pulkininkas E. Kasperavičius atvirai kvietė versti Lietuvos 
valdžią.38  

1991 m. sausio 24 d. LKP (SSKP platforma) CK išplatino pareiškimą, kad Lietuvos 
nacionalinio gelbėjimo komitetas savo veiklą sustabdo, nes SSRS prezidentas pažadėjo 
Lietuvoje politinėmis priemonėmis atkurti konstitucinę tvarką. Tačiau jei preziden-
tas nesilaikys savo žodžių, Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komitetas žadėjo atnaujinti 
savo veiklą. Apie veiklos sustabdymą 1991 m. vasario 1 d. pranešė ir Maskvos televizijos 
laida „Vremia“.39 

1991 m. vasario 11 d. nepriklausomi kariniai ekspertai iš organizacijos „Sčit“ padarė 
išvadą, kad Nacionalinio gelbėjimo komitetas buvo sudarytas anksčiau, nei Kremlius pri-
ėmė sprendimą sausio 8 dieną įvykdyti valstybinį perversmą Lietuvoje. Jie išsiaiškino, kad 
Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komitetą sudarė LKP (SSKP platforma) sekretoriai ir ak-
tyvūs jos nariai: M. Burokevičius, J. Jermalavičius, V. Naudžiūnas, Šurupovas, V. Lazutka, 
Chadunkinas, Dostal ir Vilniaus karinės įgulos viršininkas V. Uschopčikas. Buvo nustatyta 
ir tai, kad civiliniai asmenys šaunamųjų ginklų prieš SSRS kariuomenę nenaudojo.40  

M. Gorbačiovo reakcija ir ultimatumas. Reaguodamas į M. Burokevičiaus laiš-
ką, 1991 m. sausio 9 d. SSRS prezidentas M. Gorbačiovas paskelbė kreipimąsi į LSSR 
Aukščiausiąją Tarybą (LSSR tuo metu jau nebuvo – aut. pastaba), pabrėždamas, kad gru-
biai pažeidžiamos SSRS ir LSSR konstitucijos (Lietuvos Respublikoje jos negaliojo – aut. 
pastaba), žmonės nusivylę politika, kurią vykdo dabartinė Lietuvos vadovybė, ir reikalau-
ja atkurti konstitucinę santvarką Lietuvoje bei įvesti prezidentinį valdymą.41

SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1991 m. sausio 10 d. pateikė ultimatumą LR Aukš-
čiausiajai Tarybai: „Nedelsiant ir visiškai atstatyti SSRS konstitucijos ir LSSR konstitucijos 
galiojimą, panaikinti anksčiau priimtus antikonstitucinius aktus.“42 

SSKP organizavo streikus geležinkelio stotyje, oro uoste, karinėse gamyklose. 
LR Aukščiausioji Taryba, atsakydama į ultimatumą, pareiškė, kad ji neturi teisės at-
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sisakyti Lietuvos Respublikos suvereniteto, 
nes dauguma Lietuvos gyventojų remia Lie-
tuvos parlamentą ir Vyriausybę.43  

LR Aukščiausiosios Tarybos žings-
niai. LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. 
sausio 10 d. paskelbė kreipimąsi į Lietuvos 
žmones. Jame pabrėžiama, kad Lietuvai at-
ėjo nerimastingos ir galbūt lemtingos die-
nos ir naktys. Lietuvos žmonių buvimas 

prie  LR Aukščiausiosios Tarybos yra   at-
sakymas į SSRS prezidento ultimatumą. 
Dėkojama visiems už pasiaukojimą ir iš-
tikimybę Lietuvos nepriklausomybei.44 

LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas K. Motieka kreipėsi į Lietuvos žmones ir pakvietė juos atvykti ginti savo 
parlamentą. Budėti atvyko žmonės iš visos Lietuvos ir prie parlamento jų nuolat budėjo 
ne mažiau kaip 10 tūkstančių.   

1991 m. sausio 11 d. buvo priimtas LR Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į Lietu-
vos Respublikos žmones, kuriame sakoma: „Tarybų Sąjungos agresyvūs veiksmai panau-
dojant net ginkluotą jėgą kelia grėsmę Lietuvos nepriklausomybei. Jeigu dėl to būtų para-
lyžiuotos Lietuvos valstybės teisėtos valdžios institucijos, kviečiame Lietuvos gyventojus 
nedalyvauti jokiuose okupacinių jėgų arba joms pavaldžių organizacijų rengiamuose rin-
kimuose, referendumuose ar kituose politiniuose renginiuose. Imperija turi milžinišką 
prievartos aparatą, tačiau ji negali išrauti iš mūsų širdžių ryžto ir troškimo išsaugoti savo 
Tėvynės nepriklausomybę. Lietuvos žmonės, pasiryžę priešintis agresijai visomis įmano-
momis priemonėmis, nusipelno visuotinos pagarbos. Lietuvos Respublikos piliečiai, savo 
ištverme, rimtimi, susitelkimu, moraline jėga saugokime savo Tėvynę.“45 Kreipimasis, pasi-
rašytas LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V. Landsbergio, buvo išspausdintas 1991 
m. sausio 12 d. bendrojo laikraščio „Laisva Lietuva“ 1-ajame numeryje.

LR Aukščiausiosios Tarybos rūmuose susirinkę krašto apsaugos savanoriai sausio 11 
dieną prisiekė ginti parlamentą, o jei reikės, paaukoti ir savo gyvybes. 1991 m. sausio 13 d. 
LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis ir deputatai prisiekė, kad ginsis iki 
mirties.46   

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 11 d. paskelbė kreipimąsi į Europos Ben-
drijos valstybes nares ir jų sąjungininkus dėl ginkluoto Lietuvos užpuolimo. LR užsie-
nio reikalų ministras A. Saudargas SSRS užsienio reikalų ministrui dėl SSRS ginkluotos 
agresijos prieš Lietuvą pareiškė protesto notą.47

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 14 d. kreipėsi į SSRS kareivius ir karininkus 
ragindama atsisakyti ar susilaikyti nuo mylinčių savo tėvynę žmonių žudynių.48 

SSRS prezidento ultimatumas pradėtas vykdyti. 1991 m. sausio 11 d. SSRS 
prezidento ultimatumas pradėtas vykdyti SSRS kariškių su jų šarvuočiais. Vilniuje 
buvo užimta automatinė telefonų stotis Viršuliškėse, Ozo gatvėje, Spaudos rūmai (gin-
tis nuo užpuolikų buvo panaudotos stiprios vandens čiurkšlės – aut. pastaba)49, Krašto 
apsaugos departamento pastatas, valstybinio sporto ir technikos susivienijimo ,‚Vytis“ 
centrinis pastatas (buvęs SDAALR – aut. pastaba), Kaune buvo užimta Krašto apsau-
gos departamento Kauno skyriaus būstinė, Šiauliuose ir Alytuje – Krašto apsaugos de-
partamento pastatai.50

SSRS kariškiai 1991 m. sausio 12 d. 0 val. 30 min. užėmė Policijos akademijos kor-
pusą Valakampiuose, 3 val. – VRM Ypatingosios paskirties milicijos padalinio būstinę. 
Vilniuje, Baltupiuose, 4 val. 30 min. buvo bandoma užimti Policijos akademijos pastatą 
ir 5 val. jis buvo užimtas.51  

1991 m. sausio 12 d. SSRS gynybos ministras D. Jazovas pranešė, kad Lietuvos Vy-
riausybė nebekontroliuoja padėties, anarchija ir chaosas užvaldė Lietuvą, todėl reikia pa-
sitelkti kariuomenę tvarkai Respublikoje atkurti.52  

SSRS kariuomenė, padedama tankų ir šarvuočių, taip pat užėmė Vilniuje Nemen-
činės televizijos retransliacijos centrą, Medžioklės ir žūklės draugijos sandėlį bei pasta-
tą, Kaune – ,,Vairo“ viešbutį. Buvo blokuota Vilniaus geležinkelio stotis ir sustabdytas 
traukinių eismas, stotyje įstrigo 18 keleivinių traukinių.53 Į Vilniaus geležinkelio stotį 
nebuvo įleidžiami atvykę traukiniai. Iki 12 val. stoties prieigose jau buvo 35 traukiniai 
ir 20 tūkst. tranzitinių keleivių. Sausio 12 dieną arti Vilniaus stovėjo 24 traukiniai, iš 
jų du tarptautiniai.54  

1991 m. sausio 12 d. Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje įstrigo traukinys su vaikais 
iš Černobylio. Keleiviams iš sustojusių traukinių vilniečiai nešė maistą. Transporto po-
licijos pareigūnams stotyje reikėjo užtikrinti ir viešąją tvarką, ir žmonių saugumą. Jie tai 
sėkmingai atliko.55 SSRS kariškiai tikėjosi, kad, užėmus LR Vyriausybės pastatus, Radijo 
ir televizijos komitetą, Spaudos rūmus, telefono ir telegrafo pastatus, geležinkelio stotį ir 
pavykus izoliuoti Lietuvos teisėtą valdžią, Lietuvoje kontrolė pereis į jų rankas.56    

 A. Strakšys pasakojo: „Tankai išnyra Kosmonautų prospekto gale. Riaumodami rie-

Vyriausybinė SSRS prezidento M. Gorbačiovo 
telegrama LSSR Aukščiausiajai Tarybai (tuo metu 
Aukščiausiosios Tarybos pavadinimas buvo be SS – 
aut. pastaba)

SSKP organizuotas streikas. Aut. A. Girdziušas
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da gatvės viduriu, prieš eismą, traiškydami žaliąją veją. <...> Jie suka prie Spaudos rūmų. 
Rūmų gynėjai paleidžia vandens su žibalu čiurkšlę. Kareivis atsako automato serija. Kari-
ninkas išsitraukia pistoletą. Renkasi minia. Į vidų nieko neįleidžia. <...> Laiptuose dunda 
kareivių žingsniai – liftai išjungti. Kareiviai veržias į aštuonioliktą aukštą. Iš ten visus laip-
tais žemyn. Toks įsakymas – nė vieno civilio rūmuose nepalikti. Kas bando protestuoti – į 
tą atstato automatą. <...> Apsupę tankus žmonės dainuoja. Bando šokti. Tankai sukioja 
vamzdžius – nežiūri, yra ten žmogus ar nėra. Demonstruoja savo šarvus ir galybę. <...> O 
paskui – sausio tryliktosios siaubingoji naktis. Gedulo eisena Vilniaus gatvėmis. Karstai, 
apdengti tautine vėliava. Žuvusieji.“57

SSRS kariškiai nuo 1991 m. sausio 9 d. ėmė kontroliuoti kai kuriuos Lietuvos Respu-
blikos kelius.58 

Situacija ne tik sostinėje, bet ir kituose miestuose buvo įtempta kaip styga. Kai kada 
kariškiai, o kai kada ir civiliniai gyventojai, ne visada būdami blaivūs, ieškojo priekabių, 
kad įsiveltų į muštynes. Tai galėjo išprovokuoti susirėmimus, galėjo būti žmonių aukų, 
o tai būtų pretekstas įvesti ypatingąją padėtį. Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 
prisimena: „Sausio pradžioje jau jutome suaktyvėjusius kariškius, jų vadai nebesileido į 
kalbas. Bandžiau skambinti naujajam SSRS vidaus reikalų ministrui B. Pugo‚ tačiau jis 
kalbėti su manimi atsisakė. Atvykęs pas premjerę K. Prunskienę ir vicepremjerą R. Ozolą, 
papasakojau apie grėsmingą situaciją. Po to K. Prunskienė gan ilgai kalbėjo telefonu su V. 
Landsbergiu. Po pokalbio su juo pasakė, kad vyks į Maskvą pas M. Gorbačiovą, nes reikia 
gelbėti padėtį.“59  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 12 d. priėmė nutarimą „Dėl priemonių 
Lietuvos Respublikai ginti“60, kuriame pabrėžta, kad SSRS ginkluotosios pajėgos sausio 
11–12 d. ginklu užgrobė bei niokojo valstybinius objektus ir teisėsaugos įstaigas, be to, 
blokuoja kelius, transportą ir ryšius.

Kaip atsaką į tai, Lietuvos persitvarky-
mo sąjūdis išplatino kreipimąsi į Lietuvos 
gyventojus kviesdamas 19–40 metų vyrus 
tapti krašto apsaugos savanoriais. Kreipi-
mąsi pasirašė Šiaulių miesto savivaldybės  
tarybos deputatas A. Kliunka. 

SSRS, pasitelkusi kariuomenę, Lietu-
voje 1991 m. sausio 11–13 dienomis norė-
jo įvykdyti Vyriausybės perversmą.

Lietuvos spaudos reakcija į įvykius. SSRS kariuomenės desantininkai 2 tankais ir 
4 šarvuočiais 1991 m. sausio 11 d. 12 val. 30 min. atvyko prie Spaudos rūmų. Kareiviai 
šaudė plastikinėmis ir kovinėmis kulkomis, naudojo dujas, tad žmonės, gynę pastato įėji-
mą, buvo nustumti ir Spaudos rūmai bei kiti pagalbiniai pastatai buvo užimti, todėl neišė-
jo pagrindiniai Lietuvos laikraščiai. 1991 m. sausio 12 d. buvo išleistas „Laisvos Lietuvos“ 

1-asis numeris lietuvių, lenkų ir rusų kal-
bomis. Šio laikraščio iniciatorius buvo 
„Respublikos“ redakcija.61 Laikraštį išlei-
do 13 redakcijų: „Aitvaras“, „Atgimimas“, 
„Echo Litvy“, „Gimtasis kraštas“, „Golos 
Litvy“, „Kurjer Vilenski“, „Lietuvos rytas“, 
„Literatūra ir menas“, „Mažoji Lietuva“, 
„Respublika“, „Tiesa“, „Vakarinės naujie-
nos“ ir „Vilniaus laikraštis“, kurių patal-
pos buvo užimtuose Spaudos rūmuose.  
Laikraštis buvo išplatintas nemokamai.62   

Neatsiliko ir šiauliečiai, abiejų laikraš-
čių – „Šiaulių naujienos“ ir „Šiaulių kraš-
tas“ – žurnalistai, kurie sausio 13-ąją kartu 
išleido bendrą leidinį – „Šiaulių laikraštį“.63

Šiaulių „Titnago“ spaustuvės ilgametis 
direktorius Bernardas Šimkus pasakojo: 
„Po tragiškųjų 1991-ųjų sausio 13-osios 
įvykių „Titnagas“ išspausdino „Šiaulių 
krašto“ parengtą specialų laikraštį rusų kal-
ba „Kruvinasis sekmadienis“. Jis buvo išpla-
tintas Rusijoje, kitose respublikose.“ „Kru-
vinasis sekmadienis“ buvo išspausdintas du 
kartus po 50 tūkst. egzempliorių.64

Vilniuje 1991 m. sausio 13 d. buvo išleis-
tas vienintelis laikraštis „Respublika“.65 1991 
m. sausio 15 d. vėl pradėjo eiti visi laikraščiai, 
kurių redakcijos ir spaustuvės buvo užgrobtos.

Ginti Lietuvos nepriklausomy-
bės. Po 1991 m. sausio 8 d. įvykių prie LR  
Aukščiausiosios Tarybos ir dėl didėjančios 
politinės įtampos, kad užtikrintų viešąją tvar-
ką, piliečių rimtį, svarbių objektų apsaugą ir 
apgintų žmones nuo galimo jėgos panaudoji-
mo, VRM nusprendė nuo sausio 9 dienos pa-
sitelkti į pagalbą iš kaimyninių rajonų, esan-
čių arčiau Vilniaus, po 25–35 vidaus reikalų 
skyrių uniformuotus darbuotojus, ginkluotus 
tik guminėmis lazdomis. Vėliau į Lietuvos 

1991  m. Šiaulių m. registruojami savanoriai. Iš 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

„Laisvos Lietuvos“ 1-asis numeris

„Šiaulių laikraščio“ numeris

Laikraštis „Kruvinasis sekmadienis“

Spauda buvo platinama ir karštuose taškuose.  
Aut. A. Girdziušas
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sostinę buvo komandiruoti kitų Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų milicijos darbuoto-
jai, taip pat ir Šiaulių m. VRS bei Šiaulių regiono vidaus reikalų skyrių darbuotojai. 66 Tada 
Vilniuje kiekvieną parą papildomai dirbo 130–150 milicijos darbuotojų, kurie prisidėjo, kad 
sausio 13-osios naktį būtų išvengta dar didesnių aukų.67   

1991 m. sausio 9 d. gauta informacija, 
kad gali būti mėginama užimti VRM, Vil-
niaus m. VRV ir kitus sostinės pastatus. Apie 
15 val. SSRS kareiviai, atvykę su tankais ir 
šarvuočiais prie Lietuvos radijo ir televizi-
jos pastatų, norėjo juos užimti, tačiau LR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatų kvietimu 
susirinkę Lietuvos piliečiai jiems neleido to 
įvykdyti, todėl kareiviai pasitraukė.68    

Buvo sudaryti gynybos štabai. Vilniuje 
įsteigtas štabas viešajai tvarkai užtikrinti, kuriam vadovavo vidaus reikalų ministro pava-
duotojas V. Zabarauskas ir Vilniaus m. VRV viršininkas V. Leipus. LR Aukščiausiosios 
Tarybos apsaugai vadovavo VRM Profilaktikos valdybos viršininkas Liutauras Vasiliaus-
kas, Lietuvos policijos akademijos štabui – akademijos viršininkas A. Pumputis, už VRM 
pastato apsaugą atsakingas paskirtas Ypatingojo būrio vadas E. Kaliačius. Vidaus reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas P. Liubertas koordinavo visų štabų darbą.69

1991 m. sausio 9 d. miestų ir rajonų vidaus reikalų skyriams ir valdyboms buvo nu-
rodyta dirbti sustiprintu režimu, sudaryti visą parą veikiančias papildomas operatyvines 
grupes, kurioms vadovavo vienas iš vidaus reikalų skyrių ir valdybų vadovų.70 Šiauliuose 
taip pat buvo sudarytas Šiaulių m. VRS štabas, kuris budėjo skyriuje visą parą. Štabui 
vadovavo VRS vadovai, keisdamiesi kas parą.

LR Aukščiausiosios Tarybos išorinei apsaugai vadovavęs L. Vasiliauskas prisimena: 
„Štabo branduoliu tapo VRM Profilaktikos tarnybos valdybos, kuriai tuomet vadovavau, 
pareigūnai – R. Senovaitis, S. Kamarauskas, A. Medelis ir kiti.“71

1991 m. sausio 10 d. su vidaus reikalų ministro pirmuoju pavaduotoju P. Liubertu buvo 
svarstyti milicijos veiksmai paskutinių dienų įvykiuose. Nutarta pastiprinimui iš rajonų į 
Vilnių komandiruoti 200 pareigūnų, taip pat 140 kursantų, kurie mokėsi pirminio rengimo 
kursuose. Taip pat nuspręsta, kad VRM tarnybų ir įstaigų vadovai nuolat budės po 24 val. ir, 
atsižvelgdami į susidariusią situaciją, operatyviai priims reikiamus sprendimus.72  

Lietuvos policija (milicijos reorganizacijos į policiją metu ir po reorganizacijos iki 
rugpjūčio 22 d. – aut. pastaba) dėvėjo seną SSRS milicijos uniformą, tik su pakeista sim-
bolika, todėl nepriklausomos Lietuvos policijos pareigūną nuo SSRS milicijos galima 
buvo atskirti tik iš arti pagal tautinę simboliką.73

Buvo stengiamasi bet kokiais būdais išvengti konfrontacijos ar ginklų panaudojimo 
prieš SSRS kariškius, o kartu ir kraujo praliejimo. Apie tai VRM vadovai nuolat kalbėjo 

su miestų ir rajonų vidaus reikalų organų vadovais.74

1991 m. sausio 9 d. tūkstančiai beginklių žmonių rinkosi ginti LR Aukščiausiąją Ta-
rybą. Tą pačią dieną sudarytas grafikas, kuriame buvo numatyta, kokių Lietuvos miestų ar 
rajonų žmonės ir kada budės prie LR Aukščiausiosios Tarybos. Nepriklausomybės aikštėje 
priešais Aukščiausiąją Tarybą susirinko de-
šimtys tūkstančių piliečių, beginklių Parla-
mento gynėjų iš visos Lietuvos.75 

1991 m. sausio 9 d. SSRS kariuomenės 
šarvuočiams pasirodžius prie Lietuvos radi-
jo ir televizijos bokšto, Lietuvos radijas ėmė 
kviesti žmones ginti jo ir į tai buvo atsiliepta.76

Prie LR Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
1991 m. sausio 10 d. susirinko apie 10 
tūkstančių  gynėjų iš Vilniaus ir kitų Lietu-
vos gyvenamųjų vietų.77

Šiaulietis Petras Norkevičius prisime-
na: „Tuomet net nesudvejojau. Sausio 11-
ąją, būdamas namuose, išgirdau per radiją 
Kazimiero Motiekos kvietimą atvykti į 
Vilnių duoti atkirtį jedinstvininkams. Išvy-
kau į Šiaulių teritorinį gynybos štabą. Ten 
jau buvo susirinkęs būrys žmonių. Ir mane 
įtraukė į sąrašą. Paskambinau jaunesniajam 
broliui Stasiui. Atvyko ir jis. Apie pusę dvy-
likos vakare iš Šiaulių pajudėjo savanorių 
pilni autobusai. Užsukome į gelžbetonio 
gamyklą. Čia mums visiems išpjovė po ge-
ležinį strypą gynybai. <...> Prie Aukščiau-
siosios Tarybos rūmų nustebino didžiulė 
minia žmonių, kūrenusių laužus, dainavu-
sių patriotines dainas.“78

1991 metų sausio mėnesį prie LR Aukš-
čiausiosios Tarybos rūmų, Spaudos rūmų, 
VRM prieigų buvo išrikiuoti SSRS kariniai 
daliniai ir jedinstvininkų grupuotės, kurios 
norėjo išprovokuoti masinius neramumus bei 
muštynes ir laukė signalo pradėti puolimą.79

Tuo metu buvo organizuojamas šiaulie-
čių vykimas į Vilnių budėti prie parlamen-

Milicijos darbuotojai priešakinėse eilėse. 
Aut. G. Svitojus

Milicijos darbuotojų 
tautinė simbolika

Prie LR Aukščiausiosios Tarybos žmonių kasdien 
vis daugėjo. Aut. A. Girdziušas

Vaizdas į parlamentą nuo namo stogo. Aut. R. Jurgaitis
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to, televizijos bokšto ir televizijos pastato. 1991 metų sausio 11-osios rytą į Vilnių išvyko 
dvylika Autobusų parko LAZ markės automobilių su Šiaulių miesto gyventojais saugoti 
LR Aukščiausiosios Tarybos, kiek vėliau išvyko dešimt įmonių, įstaigų autobusų, 15 val. 
dar trys „Ikarus“, 18 val. dar keturi autobusai. V. Vertelis prisimena šeštadienį (1991 m. 
sausio 12 d. –  aut. pastaba) Saulės laikrodžio aikštėje ištartus žodžius: „Į Vilnių važiuoja-
me ginti Lietuvos.“80 Kiek tomis dienomis iš miesto į Vilnių išvažiavo autobusų ir lengvų-
jų automobilių, niekas neskaičiavo. Visiems rūpėjo apginti Lietuvos nepriklausomybę. 
Tačiau buvo ir kitų nuomonių: „Ką darote? Kur siunčiate žmones?!“81

Jolantas Turskis, „Busturo“ vairuotojas, prisimena: „Iš Šiaulių išvažiavau sausio 
13-osios vakarą 20 val., Vilniuje buvome apie vidurnaktį. Važiavome keturi autobusai. 
Prie parlamento praleidome pusantros paros – grįžome tik sausio 15 dieną. Žmonės buvo 
vieningi – su dabartiniais nepalyginsi. <...> Iš gretimų namų žmonės valgyti visiems nešė. 
Išvažiavome kaip savanoriai. Per prievartą niekas nevarė. Miegoti negalėjome – atidavė-
me autobusus barikadoms statyti. Stovėjome kartu su minia. Laužus kūrenome ir šildė-
mės. <...> Mes ir pasus Vilniuje pakabinome. Ir karinius bilietus.“82

Buvęs Šiaulių m. pirmojo PK vadovas V. Komas prisimena83, kad naktį iš sausio 
12-osios į 13-ąją dirbo Šiaulių r. VRS ir po šių tragiškų įvykių jo mąstyme įvyko radikalus 
lūžis, pakeitęs požiūrį į situaciją Lietuvoje. Sausio 13 dieną jis kartu su  20 Šiaulių r. VRS  
darbuotojų kaip savanoriai važiavo į Vilnių patruliuoti. Buvo be ginklų. Apranga buvo 
milicijos, tačiau sagos ir kokardos – su Vyčiais. Atvykę į Vilnių, jie išklausė instruktažą, 
jiems buvo nustatytos budėjimo valandos, miegoti teko ant grindų. Vilniuje buvo jaučia-
mas ir matomas didelis milicijos palaikymas: žmonės atnešdavo arbatos, sumuštinių, pirš-
tinių, kojinių, siūlė nakvynę, kad nesušaltų.  Milicininkus keisdavo Policijos akademijos 
studentai. Aktyvus budėjimas trukdavo po 4–5 val. V. Komas budėjo kartu su Zigmu Vaš-
kevičiumi, Alvydu Lideikiu, Antanu Sabaliausku. Maitinosi tuo, ką atnešdavo gyventojai, 
nors centralizuotai buvo atvežama ir karštų dešrelių. V. Komas kartu su kitais pareigūnais 
Vilniuje per sausio 13 nakties aukų laidotuves dalyvavo užtikrinant renginio saugumą. Po 
laidotuvių grįžo į Šiaulius. 

Šiaulių miesto milicijos pareigūnai taip 
pat vyko saugoti LR Aukščiausiąją Tarybą, 
ją saugojo ir milicijos darbuotojas Saulius 
Petreikis. Jis grįžo po kelių parų.84

Kolonas lydėjo Šiaulių m. VRS VAI dar-
buotojai Antanas Vaidanavičius, Kęstutis 
Žemaitis, Raimondas Baubinas, Remigijus 
Kalasauskas.85

Budėti Vilniuje Šiaulių krašto žmo-
nėms buvo paskirta 1991 m. sausio 11 d., 
penktadienį, nuo 15 val. Tragiškomis ir 

kritiškomis dienomis Šiaulių žmonės budėjo ne tik prie parlamento, bet ir prie Vilniaus 
televizijos bokšto. Daugelis jų buvo sausio 13-osios liudytojai, dalyviai. Beje, LR Aukščiau-
siosios Tarybos gynėjams koncertavo ir šiauliečiai.86

Nuo 1991 m. sausio 11 d. 18 val. 30 min. iki 12 d. 15 val. prie LR Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų iš Valstybinės bibliotekos pusės budėjo Šiaulių zonos gyventojai.87

1991 m. sausio 12 d. įvyko VRM padalinių pasitarimas, kuriame vidaus reikalų minis-
tro pirmasis pavaduotojas P. Liubertas pasakė: „Ačiū mūsų sistemos darbuotojams, kurie 
liko ištikimi savo pareigai šiomis sunkiomis Lietuvai dienomis. <...> Šios dienos parodė, 
kas ko vertas, kas ką sugeba.“88 Pasitarime taip pat kalbėjo vidaus reikalų ministro pava-
duotojai Arvydas Svetulevičius ir Vaclovas Zabarauskas, Medicinos skyriaus viršininkas 
Nikiforas Jegorovas, Profilaktikos tarnybos valdybos viršininkas Liutauras Vasiliauskas, 
Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriaus viršininkas Alvydas Sadeckas.89  

2. Tikslas – alternatyvi Vidaus reikalų ministerija 
Prokuratūra. LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. vasario 13 d. pri-

ėmė sprendimą, kuriuo sustabdė 1979 m. lapkričio 30 d. SSRS įstatymo „Dėl SSRS pro-
kuratūros“ straipsnių, kurie prieštarauja LSSR Konstitucijai, galiojimą.90  

1990 m. kovo 30 d. apie 50 SSRS kareivių užėmė Generalinės prokuratūros pastatą ir 
išvarė iš kabinetų visus darbuotojus. LSSR prokuroru buvo paskirtas iš kitos Respublikos 
atvykęs karinės prokuratūros darbuotojas Antanas Petrauskas. Tik nedidelė dalis proku-
rorų prisijungė prie jo. Lietuvos Respublikos prokuratūrai vadovavo Artūras Paulauskas, 
LR Aukščiausiosios Tarybos paskirtas 1990 m. kovo 23 d. Didžioji dauguma prokurorų 
atsisakė klausyti A. Petrausko ir liko lojalūs Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos 
prokuratūros kolegija priėmė nutarimą, kad A. Petrausko paskyrimas prokuroru yra ne-
teisėtas, o keturių Prokuratūros darbuotojų, perėjusių į SSRS prokuratūrą, nurodymai 
Lietuvos Respublikos teritorijoje neturi teisinės galios, neprivalomi ir nevykdytini proku-
ratūrų darbuotojų vietose.91  

SSRS generalinio prokuroro pirmasis pavaduotojas A. Vasiljevas 1990 m. kovo 30 d. 
nušalino iš einamų pareigų Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą A. Paulauską ir 
pareiškė, kad jis pažeidė SSRS Konstituciją ir nutraukė ryšius su SSRS generaline proku-
ratūra. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis, kalbėdamas 1990 metų 
balandžio mėnesį per Lietuvos televiziją, konstatavo, kad Lietuvos Respublikos proku-
roro nušalinimu ir Prokuratūros pastato užėmimu siekiama sunaikinti Lietuvos teisinę 
sistemą. 95 proc. Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų parėmė Lietuvos Res-
publikos prokuratūros vadovybę. Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegija 1990 metų 
gegužės mėnesį nutraukė Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių transporto prokuratūrų įgalioji-
mus, nes jos pasiliko SSRS prokuratūros sudėtyje.92    

1990 m. gegužės 26 d. VRM gavo Lietuvos Respublikos prokuratūros 1990 m. gegu-Parlamentą saugoti susirinko minios žmonių. 
Aut. A. Ališauskas
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žės 18 d. raštą Nr. 23/8493 „Dėl prokurorinės priežiūros transporte“, todėl  vidaus reikalų 
organų ir įstaigų viršininkams buvo išsiųsta  teletaipograma, kurioje informuojama, kad 
Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių transporto prokuratūros į Lietuvos Respublikos prokuratū-
ros sistemą neįeina ir yra pavaldžios SSRS  prokuratūrai, todėl jų reikalavimai bei nurody-
mai neteisėti ir nevykdytini.     

Lietuvoje buvo įsteigta alternatyvi Maskvos prokuratūra, nors ji egzistavo visiškai izo-
liuotai.94

Milicija. Dar 1989 metų gruodžio mėnesį, kai LKP suskilo į dvi dalis, buvo mėginta 
miliciją suskaldyti dėl politinių motyvų.95 

Po 1990 m. kovo 11 d. dėl politinių motyvų vėl buvo aktyviai siekiama suskaldyti 
Lietuvos vidaus reikalų sistemą į Lietuvos nepriklausomybės ir SSRS palaikymo šalininkų 
stovyklas ir supriešinti jas.96  

Buvo kuriamos ir paralelinės VRM struktūros. 1990 m. gegužės 12 d. Nacionalinio 
gelbėjimo komiteto ir LKP (SSKP platforma) CK sprendimu buvo įkurtas Vladimiro 
Šeino vadovaujamas Vidaus reikalų padalinys prie LKP (SSKP platforma) CK, kuris tu-
rėjo ir fondą, finansiškai remiantį SSRS miliciją Lietuvoje.97  

Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas „Liaudies sargybai“ sakė: „Išpuoliai prieš 
VRM nieko gero neduoda. Jei VRM skils, bus didelė bėda. Mums visiems reikia telkti 
jėgas prieš bendrą priešą – nusikalstamą pasaulį.“98

Tuo metu vidaus reikalų sistemoje buvo gana realus skilimas į Lietuvos nepriklauso-
mybės šalininkus ir priešininkus. M. Misiukonis prisimena, kad 1990 metų pavasarį pagal 
SSRS VRM planus į Lietuvą buvo ruošiamasi atsiųsti daugiau kaip 10 tūkst. SSRS vidaus 
kariuomenės kariškių. Buvo sumanyta sukurti Lietuvoje ir alternatyvią VRM, tačiau pasiro-
dė, kad Lietuvoje tą darbą atlikti nesurasta norinčiųjų. Lietuvos kaimynystėje, Minske, buvo 
mėginta formuoti alternatyvią, Maskvai pavaldžią LR VRM vadovybę ir netikėtai permesti  
ją į Vilnių. Tam buvo siunčiami į Lietuvą ir į kaimynines respublikas Maskvos emisarai, 
kurie vyko į rajonų milicijos skyrius siekdami sužinoti realią padėtį vietose. M. Misiukonis 
prisimena: „Skirtingai nei prokuratūra, suskilusi į promaskvietišką bei lietuvišką, milicija 
liko vieninga, valdoma ir normaliai aprūpinama.“99  

1990 metų gegužės antrojoje pusėje pasirodė laikraštis „Na straže naroda“ (liet. „Liau-
dies sargyboje“ – aut. pastaba). Užrašas laikraščio viršuje teigė, kad tai Lietuvos TRS 
VRM visuomeninių organizacijų organas. Kreipimesi į skaitytojus buvo rašoma: „Ne-
žiūrint į jau kelintus metus masinės informacijos priemonėse tebesitęsiančią antitarybi-
nę propagandą, Lietuvos TRS vidaus reikalų organuose dar liko sveikų jėgų, sugebančių 
duoti atkirtį likvidatoriams, separatistams, na, ir tiesiog visų rūšių nacionalistams.“100  

Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas interviu „Po pietų“ žurnalistui 1990 metų 
lapkričio mėnesį sakė: „Jei ne gerbiamojo Respublikos vidaus reikalų ministro M. Mi-
siukonio ryžtingumas, Lietuvoje būtų dvi milicijos. Viena iš jų, aišku, tarybinė milicija. 
Turime dvi prokuratūras, du saugumo komitetus... Milicijos skilimas dabar būtų ypač ne-

naudingas Lietuvai. Todėl stebina nesiliaujantys išpuoliai prieš miliciją. Matyt, kai kam 
niežti nagai išprovokuoti milicijos ir armijos ginkluotą susidūrimą. Tai būtų baisu. Tada 
svetimos šalies armija galėtų pritaikyti ir ypatingas priemones. Politinius dalykus turi 
spręsti politikai.“101  

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 5 d. posėdyje deputatas M. Laurinkus 
kalbėjo, kad „dar rimtai net nepradėta VRM reforma, o jau VRM yra ant skilimo ribos“. 
Deputatas P. Papovas  savo kalboje konstatavo: „Traktuojama, kad SSRS stengiasi suskal-
dyti VRM.“102   

M. Misiukonis prisimena, kad „M. Burokevičiaus „stovykloje“ buvo labai rimtų min-
čių OMONO pagrindu kurti Lietuvoje paralelines vidaus reikalų struktūras, SSRS paval-
džią VRM (juolab, „šešėlinę“ prokuratūrą jie formaliai jau turėjo)“.103  

M. Misiukonis sakė: „Laukiamo skilimo milicijos struktūrose neįvyko, nors ir labai 
stengėsi proimperinės jėgos ir Maskva. Skilimo atveju buvo numatyta pašalinti ministrą 
iš pareigų, numatyta ir naujo vidaus reikalų ministro kandidatūra, kuris pats man apie tai 
papasakojo.“104     

V. Landsbergis kalbėjo: „Pagrindinio pavojaus, kad milicija formaliai nesuskiltų į dvi 
struktūras – lojalią Lietuvai ir pavaldžią Maskvai – jis (M. Misiukonis – aut. pastaba) 
padėjo išvengti.“105  

Suskaldyti VRM nepavyko, didžioji dalis pareigūnų ir darbuotojų liko ištikimi Lietu-
vos Respublikai.106  

Nepavykus suskaldyti Lietuvos policijos ir sukelti šalyje chaoso bei pilietinio karo, 
Maskvos jėgos pakeitė taktiką.107  

Jau nuo 1991 metų sausio pradžios buvo mėginta įkalbinti kai kuriuos VRM siste-
mos pareigūnus pereiti į SSRS kariškių struktūras ir juos panaudoti Lietuvos visuomenei, 
Maskvai ir pasauliui parodyti, kad VRM skilo ir kad ne visi pareigūnai sutinka su Lietu-
vos vadovų vykdoma politika.108

OMONO vadas Ramutis Krasauskas pasakojo: „Teisybės dėlei reikia pasakyti, jog ir 
tada ne visi degė meile nepriklausomai Lietuvai. Kai kuriuos mūsų pareigūnus ėmėsi inten-
syviai apdoroti KGB darbuotojai ir žinome, kaip tai vėliau atsiliepė. Kai kas laukė, žiūrėjo, 
iš kur pučia vėjas.“109

1991 m. sausio 8-ąją SSRS kariuomenės sunkvežimiai atvažiavo prie VRM pastato. 
Ministras M. Misiukonis įsakė pasiruošti gynybai ir visiems ministerijos pareigūnams 
buvo išduoti ginklai. Tuo metu VRM budėjo apie 50 pareigūnų.110

VRM pastatą sustiprintai saugoti pradėta 1991 m. sausio 10 d., nes buvo gauta informaci-
jos ir grasinimų, kad jis bus šturmuojamas. Todėl VRM parengė planą, pagal kurį buvo sudary-
tas 420 žmonių rezervas, o 58 pareigūnai paskirti ginti VRM pastatą.111

Vėliau, 1991 m. sausio 12 d., LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis uždarajame posėdyje informavo LR Aukščiausiąją Tarybą apie SSRS vado-
vybės nurodymą karinėms pajėgoms Lietuvoje neutralizuoti teisėsaugos sistemą, vidaus 
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reikalų struktūrą ir policiją. „Visai nenu-
stebčiau, – sakė V. Landsbergis, – jeigu 
būtų puolama VRM ir jeigu prie kokios 
nors apsišaukėliškos Burokevičiaus ar Gie-
draičio grupės būtų kuriama kokia nors 
sovietinė milicija su atvežtais arba dalimi 
vietinių žmonių.“112

Omonininkai, vadovaujami Boleslovo 
Makutinovičiaus, padedami Pskovo de-
santininkų, 1991 m. sausio 12 d. 0 val. 30 
min. pagrobė dalį ginkluotės ir, užgrobę 
Policijos akademijos fakultetą Antakalny-
je, ten įsikūrė. Omonininkų pajėgas suda-
rė 37 žmonės. 

Buvo pagrobta 15 milicijos automobi-
lių, apie 200 kovinių ir sportinių šaunamų-
jų ginklų, šaudmenų, specialiųjų priemo-
nių, operatyvinės technikos, darbuotojų 
asmens bylų ir kitų dokumentų. 4 val. 30 
min. buvo bandyta užimti Policijos akade-
mijos pastatą Baltupiuose. Vidaus reikalų 
ministro 1991 m. sausio 12 d.  įsakymu 
Nr. 5 visi 37 darbuotojai buvo pašalinti iš 
tarnybos už vidaus reikalų darbuotojo var-
do diskreditavimą. Atskilusi omonininkų 
dalis turėjo tapti pagrindu Lietuvoje tu-
rėjusiems būti kuriamiems paraleliniams 
vidaus reikalų padaliniams, kurie vykdytų 
SSRS prezidento įsakus.113

„Apie 1 val. 30 min. vadas pakvietė 
mane į savo kabinetą. Pasakė, kad jie nuta-
rę klausyti tik SSRS vidaus reikalų ministro 
įsakymų. Aš pasakiau, kad su tuo nesutin-

ku, ir jis man liepė atiduoti ginklą. Vienas žmogus su automatu liko manęs saugoti. Paskam-
binti niekam negalėjau. <...> Apie 2 val. pamačiau, kad į mūsų teritoriją įvažiavo 6–7 kovinės 
mašinos ir 2 sunkvežimiai. Pasigirdo komandos, išvežė viską, ką buvo galima iš ten išvežti 
– pradedant ginklais ir baigiant patalyne. 3 val. jie išvažiavo, bet pastatą liko apsupę desan-
tininkai“, – pasakojo  likęs ištikimas Lietuvos Respublikai omonininkas T. Kalesnykas.114  

Priešiškos Lietuvai jėgos, pasinaudodamos susidariusia situacija, Lietuvos milicijos 

pareigūnus dar aktyviau ėmė agituoti pereiti į SSRS kariškių 
pusę. Abejojančių buvo, tačiau nedaug, o perėjusių į SSRS ka-
riuomenės pusę buvo mažuma. Vidaus reikalų ministras M. 
Misiukonis prisimena: „Tikslas buvo aiškus: paskelbus pasau-
liui apie VRM skilimą, imtis atitinkamų žingsnių formuojant 
alternatyvią ministeriją, atleidžiant ištikimus Lietuvai VRM 
vadovus.“115

1991 m. gegužės 24 d. (kiti šaltiniai nurodo gegužės 23 
d. – aut. pastaba) į OMONĄ perbėgo 11 Vilniaus m. VPK 
Atskirojo policijos bataliono pareigūnų, vadovaujamų V. Roš-
čino. Jie pagrobė 3 automobilius UAZ (kiti šaltiniai nurodo 
4 automobilius „Žiguli“ – aut. pastaba), 40 automatų AKS-74, 11 pistoletų PM (kiti 
šaltiniai nurodo 5 pistoletus – aut. pastaba), apie 10 tūkstančių šovinių, radijo stotį. Tokie 
akibrokštai prilygo išdavystei, o valstybės valdžios nuomone, pasitikėjimo vidaus reikalų 
sistema nepridėjo.116

Jau naktį iš sausio 13-osios į 14-ąją prie VRM pastato sunkvežimiais atvyko desanti-
ninkai, tačiau, pamatę įtvirtinimus ir išstatytus kulkosvaidžius, pastato šturmuoti nesiry-
žo ir, pralaukę iki 4 val. 30 min., išvažiavo. SSRS Oro desanto kariuomenės ir 58 VRM 
darbuotojų jėgos buvo nelygios, todėl apginti VRM buvo mažai vilties. Kaip vėliau sausio 
20 dienos įvykiai Rygoje parodė, Latvijos VRM pastatas po šturmo buvo užimtas ir to 
pasekmė – žmonių aukos.117

Į tarptautinio verslo laikraščio „Financial Times“ korespondentės 1991 m. sausio 21 
d. Vilniaus mokytojų namų salėje vykusioje spaudos konferencijoje užduotą klausimą, 
ar gali būti užpulta VRM, M. Misiukonis atsakė, kad negali prognozuoti tokių dalykų, 
tačiau jei tai atsitiks, jie tam yra pasiruošę.118  

Dar iki sausio įvykių buvo užpultas Ypatingosios paskirties milicijos būrys, o jo milici-
ninkai suimti, bet vėliau paleisti.119    

Ne kartą SSRS kariškiai stabdydavo Lietuvos milicijos pareigūnų automobilius. Pa-
vyzdžiui, 1991 m. sausio 14-osios naktį jie sustabdė Lietuvos VAI patrulius ir įspėjo, kad 
jie privalo laikytis paskelbtos komendanto valandos ir kad savo pareigas galės vykdyti tik 
turėdami specialius karinės komendantūros leidimus. Sausio 16 dieną apie 18 val. SSRS 
kariškių šarvuočiai netoli Ukmergės užtvėrė kelią Lietuvos VAI ekipažui. Jėga buvo atim-
ti autoinspektorių ginklai, šaudmenys ir dokumentai, nuniokotas tarnybinis automobilis. 
Apie 22 val. analogiškas išpuolis prieš VAI įvyko ties Gariūnais kelyje Vilnius–Kaunas.120

SSRS centrinė televizija 1991 m. sausio 16 d. visai SSRS parodė 10 min. A. Nevzoro-
vo laidą „600 sekundžių“. Šioje laidoje buvo garbinami žudikai ir nepagarbiai tyčiojamasi 
iš sausio 13-osios nukentėjusiųjų. Buvo tvirtinama, kad nuo desantininkų kulkų niekas 
nežuvo, o į lavoninę buvo atvežti autoavarijose žuvę ir nesmurtine mirtimi mirę žmonės. 
Anot jo, nuo tankų vikšrų žuvusią merginą pastūmė po tanku patys lietuviai.121   

Vilniaus OMONAS iki ir po viduržiemio

Dalis OMONO darbuotojų, perėjusių į 
SSRS VRM pusę

Atskilusio OMONO būrio 
vadas B. Makutinovičius
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1991 m. sausio 17 d. LR VRM Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriaus vir-
šininko A. Sadecko kabinete įvyko susitikimas su laikraščio „Komsomolskaja pravda“, 
Leningrado televizijos, „Respublikos“ ir „Liaudies sargyboje“ žurnalistais. Buvo kalbama 
apie A. Nevzorovo „600 sekundžių“ laidą, kuri nufilmuota Policijos akademijos užgrob-
tuose pastatuose Vilniuje. Buvo lengvai įrodyta, kad tai viso labo primityvi falsifikacija, 
kad omonininkų  niekas nepuolė, nes juos saugojo desantininkai su savo galinga techni-
ka. Nustebino ir tai, kad tokią laidą sukūrė A. Nevzorovas.122

SSRS televizijos 23 žinomi kino režisieriai paskelbė kreipimąsi, kuriame konstatuota, 
kad apie sausio 13 dienos įvykius Lietuvoje parodytas A. Nevzorovo reportažas yra ins-
cenizacija. Kreipimesi sakoma: „Netikėkite. Jus apgaudinėja stengdamiesi sukiršinti su 
Lietuva ir lietuviais, kartu užstoti žmogžudžius ir tuos, kurie stovi už jų nugarų.“123 Sausio 
21 dieną ir SSRS kinematografininkų sąjunga patvirtino, kad A. Nevzorovo reportažas iš 
Vilniaus yra inscenizuotas, ir konstatavo, kad žiūrovus „apgaudinėja norėdami užpjudyti 
ant Lietuvos ir lietuvių bei pateisinti žudikus ir tuos, kas už jų slepiasi“.124  

Deja, tomis dienomis netrūko ir daugiau dezinformacijos, net absurdiškos, pavyzdžiui, 
kad jau pusė VRM pareigūnų yra perėję į SSRS kariškių pusę. Taip buvo klaidinama ne tik 
Lietuvos, bet ir pasaulio visuomenė,  todėl tokius gandus tekdavo nuolat paneigti. 

1991 m. sausio 18 d. įvykusiame VRM darbuotojų susirinkime ministras M. Misiuko-
nis padėkojo policijos pareigūnams, kurie negailėdami jėgų, dorai ir sąžiningai atliko savo 
pareigą. Lietuvos policija išlaikė rimtą egzaminą. Po sausio 13-osios nakties įvykių vidaus 
reikalų ministras M. Misiukonis sakė: „Tik nepradėkime ieškoti priešų tarp savų, antraip 
mes suskilsime, kaip suskilo visuomenė.“125  

VRM Kriminalinės paieškos, Profilaktikos valdybos, Kovos su organizuotu nusikals-
tamumu skyriaus ir Ypatingosios paskirties milicijos būrio atstovai praėjus savaitei po 
tragiškų įvykių priėmė bendrą kreipimąsi į kitą barikadų pusę perėjusius OMONO kariš-
kius: „Mes kreipiamės į jus, buvę kolegos! <...> A. Nevzorovu, bandžiusiu pavaizduoti jus 
didvyriais, jūsų vaidyba ir melu daugiau niekas netikės – nei jo gimtajame mieste, nei kur 
kitur. Leningrado žurnalistai jau atskleidė A. Nevzorovo klastą, papasakoję tikrąją tiesą. 
<...> Nepamirškite, kad žmonės visada atsimena tuos, kurie į juos nukreipė savo ginklus. 
Ir kol jūs dar visai nesutepėte rankų krauju, nepadarėte daugiau nusikaltimų, apleiskite 
okupuotą pastatą, grįžkite namo, susiraskite dorą darbą ir gal tuo jūs bent kiek atpirksite 
savo kaltę.“126

1991 m. kovo 11 d. Vilniuje ginkluoti OMONO kariškiai buvo suėmę keturis  speci-
aliosios paskirties būrio „Aras“ pareigūnus, tačiau vėliau paleido.127

VRM kolegija 1991 metų kovo mėnesį priėmė kreipimąsi į SSRS VRM Ypatingosios 
paskirties milicijos dalinio darbuotojus. Kreipimesi buvo sakoma: „<...> Priešaky – ilgas 
ir nelengvas kelias. Šiame kelyje daug nelygumų, vingių, klaidų. Žmogui būdinga klysti. 
Tai viena iš jo būties savybių, dėl kurių nereikia vienas kito galutinai pasmerkti. Tačiau 
teisėtvarkos pareigūnai geriausiai žino ir nepataisomų klaidų kainą. Nedarykime jų pa-

tys! <...> Buvę bendradarbiai! Dar nevėlu ištaisyti klaidą. Sugrįžkite pas savo tarnybos 
draugus, kol dar nesutepėte rankų nekaltų žmonių krauju. Nesudeginkite tiltų į žmonių 
širdis, jie jums bus atlaidūs.“128

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. gegužės 27 d. priėmė kreipimąsi129, kuriame asme-
nims, tarnaujantiems OMONE, rekomendavo nutraukti savo nusikalstamą veiklą ir, kol 
nevėlu, pasitraukti iš tarnybos, nes vėliau to padaryti nebus leidžiama ir reikės atsakyti 
pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus.    

1991 m. gegužės 28 d. VRM kolegija vėl kreipėsi į SSRS Ypatingosios paskirties mili-
cijos būrio darbuotojus: „Buvę kolegos, šiandien jūsų rankomis didinama politinė įtampa 
ir mėginama destabilizuoti visuomeninę rimtį, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Tary-
ba šiuos veiksmus pripažino neteisėtais ir nusikalstamais. Gaila, kad jūs ne visi išgirdote 
mūsų šių metų kovo mėnesio kreipimąsi, kuriuo siūlėme sugrįžti į mūsų gretas ir ginti 
Lietuvos Respublikos gyventojus bei jų teisėtus interesus. Nepamirškite, kad partijų poli-
tinių užsakymų vykdymas nėra kelias į teisinę valstybę. Nedarykite klaidų, kurios gali būti 
lemtingos jūsų likimams.“130

Lietuvos spaudoje 1991 metų rugpjūčio pradžioje buvo paskelbtas Lietuvos persitvar-
kymo sąjūdžio seimo tarybos kreipimasis, kuriame taip pat buvo siūloma OMONE tar-
naujantiems milicijos pareigūnams apsigalvoti ir palikti šią nusikalstamą organizaciją.131    

Nevienkartiniai kreipimaisi į SSRS VRM perbėgusius OMONO kariškius, kad jie 
pripažintų savo klaidas ir atsisakytų savo globėjų SSRS VRM bei grįžtų pas savo kolegas 
ar susirastų dorą darbą, jokio poveikio nepadarė.132

1991 metais nepriklausomos Lietuvos teritorijoje veikė dvi milicijos, tai yra SSRS mi-
licija ir nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų sistemos pareigūnai. Tokia situacija buvo 
ir pačioje VRM, kur veikė ir dirbo skirtingų stovyklų pareigūnai. SSRS milicija šaipėsi iš 
pareigūnų, atvykusių saugoti Vilniaus iš nepriklausomos Lietuvos Respublikos rajonų ir 
miestų, ir gąsdino susidorojimu bei smurtu. Tačiau jie nepabūgo ir nepasitraukė į priešin-
gą stovyklą, į SSRS milicijos padalinius, vėliau nepasitraukė į Rusiją, Baltarusiją ar kitus 
milicijos padalinius, o aktyviai dalyvavo 1991 metų įvykiuose ginant nepriklausomos Lie-
tuvos Respublikos interesus.133

 1990 metų balandžio pradžioje į kai kuriuos Lietuvos miestų ir rajonų vidaus reikalų 
skyrius, valdybas, be LR VRM žinios, atvyko iš SSRS VRM po 1–2 darbuotojus, kurių 
tikslas buvo išnagrinėti alternatyviosios VRM ir jos padalinių sukūrimo Lietuvoje gali-
mybes. Tai turėjo įvykti tuo pat metu, kai Lietuvoje atsirado SSRS prokuratūra, su kuria 
LR VRM nebendradarbiavo.134 Taip pat Lietuvą pasiekė informacija, kad Baltarusijoje 
buvo mėginama formuoti komandą iš vietinių VRM pareigūnų, kurie taptų Lietuvos al-
ternatyviosios VRM pareigūnais. 

Seimo pir mininko pavaduotojas Egidijus Bičkauskas taip įvertino Lietuvos milicijos 
darbą: „Tuometinė Lie tuvos milicija labai garbingai pa sirodė nepriklausomybės atkūri mo 
įvykiuose ir jau tada įrodė, kad ji yra neatsiejama mūsų vi suomenės dalis. Atrodo, jog ir da-
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bar daug kas Lietuvoje kaip rei kiant neįvertino teisėsaugos struktūrų,  jų žengto sun-
kaus žingsnio svarbos ir reikšmingu mo. Juk, sakysim, VRM, Prokura tūra tuomet buvo 
bene labiausiai ideologizuotos ir susietos su Maskva, pa valdžios jai. Kai Lietuvoje buvo im ta 
kurti savą Policijos įstatymą, Maskvoje puikiai suprato, kuo tai kvepia – juk todėl Minske 
buvo formuojama alternatyvi tuometi nei Lietuvos VRM vadovybė.“135  

Vieną iš pagrindinių vaidmenų išlaikant vidaus reikalų sistemos vienybę suvaidino 
VRM atlikta įstaigų depolitizacija.

3. Sausio 13-osios įvykiai
Teisė priešintis užpuolikams. LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 12 d. 

priėmė nutarimą „Dėl priemonių Lietuvos Respublikai ginti“, nes SSRS kariniai veiksmai 
Lietuvoje buvo prilyginti atvirai agresijai, taip pat buvo nutarta sudaryti Lietuvos 
Respublikos laikinąją gynybos vadovybę.136  

Reaguojant į įvykius, LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 13 d. priėmė nutarimą 
„Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės sudarymo“. Laikinąją gynybos 
vadovybę sudarė V. Landsbergis, A. Šimėnas, Z. Vaišvila, A. Butkevičius, V. Zabarauskas, 
M. Laurinkus, R. Ozolas, A. Abišala, vėliau ir G. Vagnorius. Vadovybė buvo įpareigo-
ta vadovauti Lietuvos Respublikos karinės, politinės, informacinės ir kitokios gynybos 
veiksmams, kol SSRS užpuolimas ir karas prieš Lietuvą nebus nutrauktas. Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ir krašto apsaugos padaliniams valstybinių objektų užpuolimo 
atvejais suteikta teisė priešintis užpuolikui. LR Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. birželio 
6 d. uždarajame posėdyje Laikinoji gynybos vadovybė pateikė ataskaitą ir jos įgaliojimų 
įstatymo projektą, kuriame buvo siūloma susidarius ekstremaliai situacijai, kol susirinks 
LR Aukščiausioji Taryba, teisę priimti skubius sprendimus suteikti Laikinajai gynybos 
vadovybei. Tai ir buvo padaryta.137 

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 13 d. kreipėsi į SSRS gyvenančius žmo-
nes: „Kariniai veiksmai, įvykdyti šiąnakt Lietuvoje, yra ne tik Lietuvos tragedija, bet ir 
Jūsų tragedija.“138 Tą pačią dieną LR Aukščiausioji Taryba kreipėsi į pasaulio valstybes 
prašydama nedelsiant pripažinti, kad SSRS užpuolė kitą valstybę – suverenią Lietuvos 
Respubliką.139  

Per sausio įvykius vidaus reikalų įstaigoms buvo iškelti uždaviniai: palaikyti viešąją 
tvarką ir piliečių ramybę, o iškilus grėsmei, beginkliams būti buferiu tarp SSRS kareivių ir 
Lietuvos piliečių, tai yra ginti juos nuo ginkluotos kariuomenės siautėjimo. 

Aukščiausioji Taryba 1991 m. vasario 28 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos 
valdžios institucijų ir piliečių laikysenos bei veikimo aktyvios SSRS okupacijos atveju“. Taip 
pat Aukščiausioji Taryba papildė įstatymą nuostata, kad Lietuvos Respublikos piliečiai turi 
teisę priešintis, jei kėsinamasi į Lietuvos valstybės suverenumą ir vientisumą.140  

Sausio 13-osios įvykių liudytojų prisiminimai. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės  

tarybos deputato A. Pniausko, 1991 m. sausio 12 d., šeštadienį, augant įtampai, visi 
deputatai susirinko į Savivaldybę. Dalis šiauliečių jau buvo išvažiavę į Vilnių budėti prie 
parlamento. Per Lietuvos radiją buvo kviečiami vyrai ginti parlamento, nes Lietuvoje jau 
vyko Lietuvos valstybės užgniaužimo procesas. Deputatai A. Pniauskas, V. Didžgalvis, 
H. Karpavičius, J. Vaitiekūnas ir kiti pasitarę nutarė prisijungti prie savanorių šiauliečių 
ir vykti į Vilnių. Išvyko iš Šiaulių 14 val. Važiavo dviem autobusais, vienam vadovavo A. 
Pniauskas, o kitam H. Karpavičius. Buvo sudarytas autobusų keleivių sąrašas, kad būtų 
žinoma, kas važiavo, nes Lietuvoje brendo įvykiai, kuriuos toliau buvo sunku prognozuoti, 
per kuriuos galėjo būti ir sužeistų, ir žuvusių. 

Šiauliečiai saugojo parlamento rūmų prieigas iš M. Mažvydo bibliotekos pusės. Budėjimą 
koordinavo žaliaraiščiai, kurie ir informavo, kad gynėjams paskirtas saugoti 13 sektorius, tad jie 
ir pasivadino 13 būriu. Jie buvo laikomi savanoriais, nes atvyko pagal kvietimą. Gynėjai naktį 
budėdami išgirdo šaudymą prie televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto. A. Pniauskas 
prisimena, kad jie buvo ne kartą išsirikiavę, susikibę rankomis su J. Vaitiekūnu ir kitais gynė-
jais. Žinojo, kad prie televizijos bokšto yra sužeistų ir žuvusių žmonių, todėl suprato, kad gali 
būti šturmuojamas ir parlamentas. Girdėjo, kaip per langą kalbėjęs kunigas R. Grigas visiems 
atleido nuodėmes. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis sakė moterims su 
vaikais ir kitoms moterims eiti nuo parlamento, tačiau pasitraukė ne visos moterys.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatas A. Kliunka buvo parlamento viduje 
ir organizavo jo gynybą iš vidaus. Po šūvių galėjo kristi langų stiklai, todėl aplink par-
lamentą buvo nutiesta 10 metrų pločio juosta, kad stiklai krisdami nesužeistų gynėjų. 
Jaunuoliai iš netoliese esančių statybų išlaužė įbetonuotus metalinius strypus ir su jais 
atėjo prie parlamento. Žmonės juos suskubo paslėpti tarp parlamento gynėjų ir pasta-
to esančiame laisvame 10 metrų plote, nes nenorėjo, kad atėję šturmuoti desantininkai 
juos matytų ir  panaudotų prieš juos ginklus. Jaunuoliai nervinosi ir vis daužė strypus 
į rankas, sudarydami aplinkiniams įspūdį. Kai parlamento  gynėjai tunelyje išgirsdavo 
tankų žlegsėjimą, susikibdavo rankomis ir stovėdavo petys į petį 6 eilėmis. Tai kartojosi 
tris kartus. Buvo pasirodę ir jedinstvininkai, siekę provokuoti išpuolius. Prieš juos gynėjai 
taip pat išsirikiavo ir susikibo už rankų. Bu-
dėdami gynėjai klausė radijo, todėl girdėjo, 
kad apie įvykius Vilniuje jau yra informuo-
ti SSRS deputatai, pasaulio šalių vadovai, 
kurie siuntė protesto telegramas ir palaikė 
Lietuvos gynėjus. Kuo toliau, tuo labiau 
slūgo įtampa. A. Pniauskas prisimena pa-
jutęs, kad yra labai išalkęs. Jis turėjo kelis 
sumuštinius ir pasiūlė J. Vaitiekūnui, o šis 
jam ir sako: „Nevalgyk, nes jei sužeis į pilvą 
neišgyvensi, o taip tai gydytojai dar gali iš- LR Aukščiausiosios Tarybos gynėjai. Aut. A. Juozapaitis  
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gelbėti.“ Žmonės ryte ėmė nešti arbatą, sumuštinius, statė barikadas. Šeštadienį buvo šlap-
driba, sekmadienį pradėjo šalti, buvo daug laužų, tačiau žmonių sumažėjo. A. Pniauskas 
prisimena į Šiaulius grįžęs pirmadienį, o J. Vaitiekūnas sekmadienio naktį.141

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatas J. Vaitiekūnas taip pat prisimena, kad 
1991 m. sausio 12 d. šiauliečiai savanoriai vyko autobusu į Vilnių ginti parlamento. Ke-
letas žmonių apsigalvojo vykti į Vilnių ir išlipo, nes suprato, kad jiems gali grėsti realus 
pavojus. Tačiau didžioji dalis pasiliko autobuse, o išlipusiųjų nesmerkė. 

Vilniuje prasidėjus tragiškiems įvykiams, buvo nutarta žmones atitraukti nuo parla-
mento pastato, kad langų stiklai, krisdami po pabūklų šūvių, nesužeistų parlamento gy-
nėjų. Be to, J. Vaitiekūnas rekomendavo žmonėms, kai  pradės šaudyti tankai, išsižioti, nes 
taip galima apsisaugoti, kad neplyštų ausų būgneliai. Ne visi gynėjai turėjo šiltą avalynę 
ir jiems ėmė šalti kojos. J. Vaitiekūnas pamatė, kad netoli yra rožių krūmų, aprištų egliša-
kiais, ir, prisiminęs, kaip jie tremtyje Sibire gelbėjosi nuo šalčių, nuėmė nuo rožių egliša-
kius ir pasidėjo juos po kojomis. Juo pasekė ir kiti gynėjai. Traukė dėmesį jaunimo būrelis, 
kuris stovėjo ratu prie LR Aukščiausiosios Tarybos pastato langų. Vienas iš jaunimo degi-
no žvakę ir visi nuoširdžiai meldėsi. Ankstų rytą pradėjus vos švisti buvo pradėtos statyti 
barikados. Iš netoliese esančių statybų aikštelių buvo velkamos suvirintos statybinės ar-
matūros ir statomos prie parlamento pastato kolonų. Armatūros atrodė labai nestabilios, 
todėl J. Vaitiekūnas rekomendavo jas viela pritvirtinti prie kolonų, kad jos nenuvirstų ant 
parlamento gynėjų ir jų nesužeistų. Taip ir buvo padaryta. 

Aprimus įvykiams, šiauliečiai savanoriai nuėjo pailsėti į M. Mažvydo biblioteką. J. 
Vaitiekūnas paskambino į Šiaulių miesto 
savivaldybę ir informavo, kad nukentėju-
siųjų tarp šiauliečių nėra. Savanoriai, at-
sisėdę ant šaltų grindų, ir nepajuto, kaip 
užsnūdo, tačiau greitai pabudo ir vėl nuėjo 
budėti prie parlamento. 

Dieną žmonių prie LR Aukščiausiosios 
Tarybos buvo sumažėję, degė laužai ir ėmė 
stipriai šalti. Sekmadienio naktį J. Vaitiekū-
nas prisimena grįžęs į Šiaulius.142  

Šiaulietis Petras Norkevičius prisime-
na: „Naktį į sausio 13-ąją, prasidėjus nera-
mumams prie televizijos bokšto, mus, apie 
septynis šimtus vyrų, pakvietė į Aukščiau-
siosios Tarybos vestibiulį. Laiptais nusilei-
do Vytautas Landsbergis ir Audrius But-
kevičius, vadovavęs rūmų gynybai. <...> 
Tuomet jautėme glaudų V. Landsbergio ir 

A. Butkevičiaus ryšį. LR Aukščiausiosios 
Tarybos ginti atvykusiems savanoriams 
leista rinktis – kas norėjo, galėjo likti, kas 
ne – grįžti į savo šeimas.“143

Sausio 13-ąją 1 val. 25 min. išvažiavo 
tankai ir karinė technika, dislokuota Vilniu-
je,   Šiaurės miestelyje. Policijos akademijos 
rektoriui A. Pumpučiui pranešus, kad prie 
akademijos artinasi automobiliai su karei-
viais ir tankai, buvo priimtas sprendimas ir 
300 uniformuotų akademijos klausytojų 
buvo išvežti į LR Aukščiausiąją Tarybą.144

1991 m. sausio 13 d. 1 val. 50 min. 
tankai apsupo televizijos bokštą. Į taikius 
žmones automatininkai ėmė šaudyti ko-
viniais šoviniais, mušti šautuvų buožėmis. 
Beginklių žmonių ir tankų bei desantinin-
kų kova vyko apie 2 valandas.145

1 val. 50 min. tankai atvažiavo prie te-
levizijos bokšto ir jį apsupo. Priešais tankus 
ėjo kareiviai, kurie pradžioje šaudė į žemę, o 
vėliau ėmė šaudyti į žmones, gynusius tele-
vizijos bokštą, o vienintelis jų ginklas prieš 
brutalią jėgą buvo žodis ir daina. SSRS de-
santininkų siautėjimas truko dvi valandas. 
Įsibrovę į televizijos bokštą, desantininkai 
grobė ten buvusius techninius įrenginius, 
magnetofonus, televizorius, mikrofonus, 
sujungimo laidus ir visa tai krovė į šarvuo-
čius ir tankus.146

Per kruvinąją akciją žuvo civilinių gy-
ventojų, šimtai buvo sužeistų.

1991 m. sausio 13-osios naktį apie 2 
val. šarvuočiai ir tankai apsupo Lietuvos 
radijo ir televizijos pastatus. SSRS desan-
tininkams šturmuojant Lietuvos radijo ir 
televizijos pastatą, Eglė Bučelytė iš tele-
vizijos studijos komentavo įvykius, buvo 
visiškai nutrauktas laidų transliavimas.122 

Buvo statomos barikados. Aut. A. Girdziušas

Trumpas poilsis M. Mažvydo bibliotekoje. Iš R. M. 
Lapo asmeninio archyvo

LR Aukščiausiosios Tarybos gynėjas J. Vaitiekūnas 
sausio 13-osios rytą 

LR Aukščiausiojoje Taryboje. Iš kairės: deputatai 
Č. Juršėnas, R. Valatka, šiaulietis D. Morkūnas.  
G. Šerkšnys. R. Požerskis 
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1991 m. sausio 13 d. 2 val. 9 min. Lietuvos televizijos transliacija baigėsi Eglės Buče-
lytės žodžiais: „Jėzau, kaip baisu.“ Eteryje stojo tyla. Visiems tapo aišku, kad užimtas 
Vilniaus televizijos bokštas. Eglė Bučelytė prisimena: „Studijoje likau su operatoriumi, 
duris iš išorės užrakino ir likome čia iki tol, kol desantininkai su kirviu neiškapojo durų. 
Visą buvimo studijoje laiką girdėjosi sproginėjimai, drebėjo sienos. Tai tęsėsi apie pusę 
valandos, o gal valandą. Pirmiausia per studijos langą pamačiau, kaip kariškiai įsiveržė 
į režisierių pultą, po to dar apie 10 minučių laužė mūsų duris. Įbėgę liepė nejudėti, 
nesikalbėti, nes šaudys.“147 

Praėjus vos kelioms minutėms, prabi-
lo Lietuvos televizijos Kauno redakcija. 
Juragių televizijos retransliacijos stotyje 
įsijungęs mikrofoną inžinierius Algiman-
tas Vidmantas kreipėsi į žiūrovus: „Kalba 
Kaunas, rodo Lietuvos televizija.“ Kol kas 
Kauno negalėjo matyti visa Lietuva, tačiau 
neilgai trukus buvo suderintas ryšys su ki-
tais retransliatoriais ir Kauno televiziją 
pamatė beveik visa Lietuva ir net Lenkija. 

Žurnalistai Raimondas Yla, Raimondas Šeštakauskas, Vidas Mačiulis atvyko į Kauno 
studiją ir ėmė teikti informaciją apie įvykius, kurie vyksta Vilniuje. Ši informacija Lietu-
vos gyventojams teikė viltį. Lietuvos radijas buvo išjungtas 2 val., o jau 2 val. 10 min. iš 
Sitkūnų radijo stoties pasigirdo budinčios diktorės Jolantos Šarpnickienės balsas: „Dėme-
sio! Kalba Kauno radiofonas – paskutinė laisva radijo stotis Lietuvoje.“148 Jos dėka didžio-
ji Lietuvos dalis sužinojo, kad ir LR Aukščiausioji Taryba, ir Vyriausybė dirba.

Sitkūnų ir Juragių siųstuvų stotis buvo apsupę žmonės ir neleido desantininkams nu-
traukti laidų. 

Lietuvos televizija ir Lietuvos radijas neveikė, o Vilniaus gatvėmis važinėjo kariški 
automobiliai, kurie per garsiakalbius skelbė, kad valdžią Lietuvoje perėmė į savo rankas 
Nacionalinio gelbėjimo komitetas.149 LKP (SSKP platforma) vienas iš vadovų J. Jermala-
vičius per karinio automobilio garsiakalbį kalbėjo: „Broliai lietuviai, nacionalistų ir sepa-
ratistų vyriausybė, kuri priešpastatė save liaudžiai, nuversta. Visa valdžia perėjo į Naciona-
linio gelbėjimo komiteto rankas. Eikite pas savo tėvus, vaikus...“150 

Ryšių ministras K. Birulis, įvertinęs besiklostančią situaciją ir tai, kad gali būti užgrob-
tas radijo ir televizijos bokštas, labai patikimų žmonių paprašė nutiesti tiesioginį radijo 
ryšį su Sitkūnais, apeinant pagrindinius ryšio objektus.151  

Prie LR Aukščiausiosios Tarybos nuolat budėjo policijos pareigūnai ir Lietuvos poli-
cijos akademijos studentai. Iš visų Lietuvos miestų ir rajonų atvykę į Vilnių vidaus reikalų  
pareigūnai budėjo nuo 20 val. vakaro iki 8 val. ryto, o būsimieji policininkai nuo 8 val. 
ryto iki 20 val. vakaro, tai yra dvylika valandų.152

Esami ir būsimieji policininkai prie LR Aukščiausios Tarybos budėjo dvi savaites nuo 
pirmojo mitingo, įvykusio prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Lietuvos policijos aka-
demijos štabas buvo Aukščiausiojo Teismo pastate, kur laukė savo eilės budėti dešimtys 
studentų. Jie įsikūrė teismo salėje, kurioje neseniai buvo nagrinėjamos kriminalinės bylos, 
o karininkai apsigyveno kambaryje, kuriame posėdžiavo teisėjai. Poilsio metu buvo žiūri-
mas televizorius, žaidžiama šaškėmis.153  

Buvęs VRM Profilaktikos tarnybos Organizacinio analitinio poskyrio viršininkas  R. 
Senovaitis taip prisimena tų dienų įvykius. Sausio pradžioje prie Lietuvos parlamento 
darbą organizavo VRM sudarytas štabas, į kurį įėjo VRM Profilaktikos tarnybos darbuo-
tojai: Algirdas Žuolys, Algimantas Medelis, Vytautas Kybartas, Sigitas Kamarauskas, Sta-
sys Paskačius, Alfredas Birštonas ir jis pats, R. Senovaitis. Štabas buvo įsikūręs LR Aukš-
čiausiosios Tarybos Nuolatinės teisinės sistemos komisijos pirmininko Jono Prapiesčio 
kabinete, o vėliau persikėlė į M. Mažvydo biblioteką. LR Aukščiausiosios Tarybos apsau-
gos štabo VRM atstovas buvo L. Vasiliauskas. 

R. Senovaitis prisimena, kad 1991 m. sausio 12-osios naktį jis budėjo štabe kartu su 
Ypatingosios paskirties milicijos būrio vadu E. Kaliačiumi ir B. Makutinovičiumi. Šis 
buvo nervingas, kaip nesavas, o sausio 13-osios naktį su kai kuriais Ypatingosios paskir-
ties milicijos dalinio darbuotojais išėjo. B. Makutinovičius neagitavo prisidėti prie jų, nes 
žinojo apie kitų štabo narių politinį nusiteikimą. Senovaičio nuomone, viskas buvo jau iš 
anksto suplanuota.

Apie 23–24 val. prie parlamento būdavo darbo įkarštis, iš rajonų atvažiuodavo mi-
licijos pareigūnai: jie atvykusius pareigūnus instruktuodavo, skirstydavo į maršrutus ir 
kartu su jais palaikydavo viešąją tvarką, taip pat rinkdavo operatyvinę informaciją, tvarkė 
žurnalą. R. Senovaitis prisimena skrupulingai pildęs žurnalą. Pranešimų buvo įvairiausių, 
juos tikrindavo, bet dalis jų nepasitvirtindavo. Buvo mėtomos ir proklamacijos.

Tuo metu štabo nariai dar buvo išleidžiami pailsėti į namus, tad R. Senovaitis prisi-
mena sausio 12 dieną išvykęs namo. Buvo pavargęs, todėl greitai užmigo, o pabudo nuo 
šūvių. Paskambino štabe budėjusiam A. Birštonui, bet jis pasakė, kad atvykti nereikia, ta-
čiau, praėjus vos keletui  minučių, A. Birštonas telefonu pranešė, kad skubiai reikia atvyk-
ti prie parlamento. Tuo metu pareigūnai dar nešiojo seną milicijos uniformą, bet su lietu-
viška atributika. Jiems buvo išduoti pistoletai „Makarov“, bet jie jau turėjo informacijos, 
kad milicininkus su lietuviška atributika stabdo SSRS kariškiai, tikrina ir atima pistoletus, 
todėl R. Senovaitis pistoletą paslėpė. Gatvėje susistabdęs automobilį, jis paprašė pavežti 
iki parlamento. Vairuotojas geranoriškai jį nuvežė iki Žvėryno ir R. Senovaitis nuo ten 
pėsčiomis nuėjo prie parlamento, kur jau buvo susirinkusi minia. 

L. Vasiliauskas buvo LR Aukščiausiosios Tarybos ir VRM štabo tarpininkas. Jis R. Se-
novaitį iškvietė į štabą ir paprašė surasti žmogų, kuris siūlėsi padėti parlamento gynėjams,  
ir organizuoti jo patekimą į palamentą. R. Senovaitis reikalingą žmogų surado. Žmogus 
sakė žinąs visą mechanizmą, kaip iššifruoti SSRS kariškių užšifruotus pranešimus. Paša-

Užgrobti Lietuvos radijo ir televizijos pastatai. 
Aut. A. Girdziušas
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liniam žmogui patekti į parlamentą buvo labai sudėtinga, tačiau, kai į parlamentą buvo 
įleidžiami žurnalistai, R. Senovaitis padėjo įeiti ir tam žmogui. 

R. Senovaitis prisimena, kad parlamente nebuvo laiptų turėklų, nes jie buvo nuimti ir 
panaudoti gynybai. Be to, jautėsi labai aitrus benzino kvapas, dėl kurio galėjo susidaryti 
pavojinga sprogimui koncentracija ir pastatas galėjo išlėkti į orą, mat parlamente buvo 
priruošta labai daug Molotovo kokteilių.

R. Senovaitis pasakojo, kad vidaus reikalų ministro pavaduotojas Vaclovas Zaba-
rauskas, atvykęs į štabą po kruvinųjų įvykių prie televizijos bokšto, patikrino, kas iš  šta-
bo darbuotojų turi ginklų ir šovinių, nes buvo pasklidęs gandas, kad beginklius SSRS 
kariškiai paliks g yvus. Visi štabo darbuotojai turėjo pasiėmę kovinius ginklus. Dar šiek 
tiek vėliau štabo nariai buvo surinkti ir jiems suteikta informacija apie tai, kaip reikės 
elgtis, jei liks gyvi po parlamento šturmo. Jiems buvo paaiškinta, kad reikės nueiti į Švi-
trigailos gatvėje buvusią Priešgaisrinės apsaugos valdybą, įeiti iš kiemo pusės ir prisista-

tyti slaptažodžiu „Oka“ arba paskambinti 
nurodytu telefonu ir   papasakoti apie tai, 
kas įvyko prie parlamento. Perskaičius ir 
įsiminus tekstą, raštelį buvo nurodyta su-
naikinti. R. Senovaitis jį išsaugojo ir per-
davė Kauno istorijos muziejui.

Situacija buvo kritinė. Atsisveikinta ir su saviškiais, ir su visais kitais. Prie televizi-
jos bokšto jau buvo pralietas kraujas, tad buvo tikėtina, kad tai gali pasikartoti ir prie 
parlamento.

R. Senovaitis prisimena, kad po televizijos šturmo vienas iš vadovų pasikvietė jį ir, 
padavęs automobilio raktelius, pasakė, jog reikės nuvežti LR Aukščiausiosios Tarybos de-
putatą ten, kur jis paprašys. Deputatas paprašė nuvežti jį ir jo dukrą į oro uostą, nes dukra 
turėjo išvykti į užsienį. Paskui deputatą R. Senovaitis parvežė atgal į parlamentą. Nepri-
klausomai nuo tragiškų įvykių, gyvenimas tekėjo savo vaga ir nesustojo.

Ryte R. Senovaitis gavo nurodymą kartu su štabo nariu Stasiu Paskačiumi važiuoti 
apžiūrėti televizijos bokštą ir, įvertinus situaciją, informuoti vadovybę.154   

Per 1991 metų sausio įvykius grėsmės Lietuvos valstybei akivaizdoje beginkliai 
pareigūnai atvyko prie LR Aukščiausiosios Tarybos, Spaudos rūmų, VRM, Aukščiau-
siojo Teismo palaikyti tvarkos ir ramybės, ginti Lietuvos piliečių ir pastatų nuo SSRS 
kareivių siautėjimo. Prie LR Aukščiausiosios Tarybos buvo sudaryti specialūs patru-
liavimo maršrutai Nr. 301, 302, 303, 304. Pareigūnai palaikė ramybę ir tvarką, drą-
siai, pasiaukojamai ir kantriai vykdė savo tarnybines pareigas, neleido palaužti lietuvių 
tautos ryžto ginti nepriklausomybę. Šiems pareigūnams dienos ir naktys buvo kupinos 
nežinios, bet jie visam pasauliui parodė, kad egzistuoja nepriklausoma Lietuva ir ją sau-
go ištvermingi, bebaimiai, ištikimi pareigūnai, tarp kurių buvo ir šiauliečiai Gintaras 
Kazlauskas, Haroldas Vyšniauskas, Arūnas Lapinskas. Pareigūnų vykdoma misija parei-

kalavo stiprių asmeninių ir psichologinių 
savybių.155

Šiaulietis Zigmas Šileikis pasakojo: 
„Man pavyksta ir 9 val. išvažiuoju. Apie 
12–13 val. mes jau Vilniuje. Prie Aukš-
čiausiosios Tarybos rūmų minia žmonių. 
Aikštėje net pajudėti sunku. Jedinstvi-
ninkai į skelbtą mitingą neatėjo. Stovime 
gal kokie 200 tūkst. žmonių apie rūmus 
ir skanduojame: „Lietuva, Lietuva!“, 
„Lietuva bus laisva!“, „Landsbergis!“, 
„Latvija!“, „Estija!“, „Gruzija!“, „Ukrai-
na!“, „Rusija!“156

Įvykių liudytoja M. Kontrimaitė sakė: 
„Niekada neužmiršiu tų dienų ir naktų, 
praleistų prie Spaudos rūmų ir televizijos 
bokšto, ir prie Aukščiausiosios Tarybos. 
<...> Klausėm paskutinių diktorės Eglės 
Bučelytės nerišlių šūksnių: „Mes esame, 
mes dar čia. Jau daužo studijos duris.“ Ir 
tyla. <...> Jie tikėjosi pasmaugti mus iš-
syk, kad pasaulis nespėtų išgirsti pagal-
bos šauksmo. Ir visi mes be galo dėkin-
gi turime būti ne tik Kauno televizijos 
bokšto gynėjams ir diktoriams. <...> O 
pasaulis žavisi mumis ir nesupranta, iš 
kur ta drąsa.“157

Tragiškais Lietuvai momentais Vil-
niuje prie LR Aukščiausiosios Tarybos, televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizi-
jos bei kitų objektų budėjo nemažai šiauliečių. Į Vilnių išvyko ir šiaulietis skulptorius 
Kazys Kasperavičius kartu su sūnumis Jonu ir Dominyku. K. Kasperavičius pasakojo: 
„1991 m. sausio 12 d. 7 val. 30 min. išvažiavome į Vilnių. Prie Širvintų per radiją iš-
girdome kvietimą saugoti televizijos bokštą. Apie 10 val. nuvykome prie bokšto, ten 
buvome visą dieną, vakarą, naktį. 13-ąją apie 1 val. 15 min. nakties bokšto radijo taškas 
pranešė, kad artėja tankai. 

Žmonės apsupo bokštą. Pradėjo kaukti sirena. Iš miesto pradėjo bėgti žmonės ir 
stoti prie bokšto. Apie 1 val. 30 min. pradėjo šaudyti tankai, pradėjo supti bokštą iš visų 
pusių. Nė vienas žmogus nepasitraukė. Tada tankai pradėjo važiuoti tiesiai į žmones. 
Mes stovėjome nuo miškelio pusės. Vienas tankas (nuo manęs maždaug už 10 metrų 

R. Senovaičio išsaugotas raštelis 

LR Aukščiausiosios Tarybos išorės viešosios tvarkos 
užtikrinimo planas-schema 

Spaudos rūmai. Aut. A. Girdziušas

Laisvės gynimas. Aut. V. Usinavičius
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į kairę) privažiavęs šovė į bokšto langą. 
Pasigirdo žmonių klyksmas, automatų šū-
viai. <...> Jaunesnysis sūnus Dominykas 
pradėjo šaukti, kad nebegirdi, apkurto 
nuo tanko šūvio. Žmonės pradėjo trauk-
tis. Girdėjau švilpiant kulkas. Mačiau, 
kaip dešinėj parkrito peršautas ar nušau-
tas žmogus. Kartu buvę vyrai nutempė jį 
tvoros link. Visą laiką be perstojo šaudė 
automatai, virš galvų mirgėjo šviečiančios 
kulkos. Žmonės ne bėgo, bet lėtai traukėsi 
ir lipo per tvorą iš bokšto teritorijos. Apa-
čioje stovėjo tankai. Žmonės, gydytojai 
vežė sužeistuosius.“158 

Dominykas Kasperavičius pasakojo, 
kad pasirodė žalia raketa, o po 2 minučių 
nuo raketos paleidimo iš miškelio išlindo 
tankai. Jie važiavo lygiagrečiai tvoros, po 
to apsisuko ir sugrįžę įsiveržė į televizijos 
bokšto teritoriją. Tankai ir tanketės ap-
supo bokštą. Pasigirdo automatų šūviai ir 
dūžtančių stiklų žvangesys. D. Kaspera-
vičius prisimena aplinkui bokštą bėgantį 
ir kažką mėtantį į bokšto vidų desanti-
ninką. Girdėjo tanko pabūklo šūvius, 
virš galvos dešinėje pusėje švilpiančias 
kulkas. Matė stovintį tanką, kuris visus 
gąsdino judindamas savo vamzdį. Žmo-
nės, supratę padėties beviltiškumą, ėmė 
trauktis.159

Šiaulietis J. Jonytis taip prisimena įvy-
kius Vilniuje prie televizijos bokšto: „Nie-
kas netikėjo, kad ims šaudyti. Ir staiga pa-
sigirdo papliūpos ir klyksmai: „Jie šaudo 
tikrais šoviniais! Ir sužeistų jau yra!“ Tuoj 
pat pradėjo vieną po kito nešti. Po to dar 
tris atnešė – negyvi. Žmonės tapo sukaus-
tyti tos brutalios jėgos. Bėgančių nebuvo. 
Žmonės tik lenkėsi prie žemės.“160

Užgrobę Lietuvos radijo ir televizijos 
pastatus, tankai pasuko LR Aukščiausio-
sios Tarybos rūmų link, tačiau ten pama-
tę apie 20 tūkst. parlamento gynėjų pulti 
nesiryžo. 

Tuo metu LR Aukščiausiosios Tary-
bos rūmuose buvo išjungta šviesa, nes 
kitoje Neries pusėje buvo užėmę pozicijas 
snaiperiai.161   

A. Venskaitis prisimena, kad jau 1991 
m. sausio 11 d. buvo nuvykę budėti prie 
Aukščiausiosios  Tarybos. Per sausio 
13-osios įvykius su Gyčiu Skripkausku 
taip pat važiavo į Vilnių, kur Venskaitis 
savo karinį bilietą pamovė ant tvoros sta-
tinio, nes buvo SSRS kariuomenės kari-
ninkas. Pasak Venskaičio, prie parlamento 
jautėsi žmonių vienybė, nuoširdumas. A. 
Venskaitis prisimena stovėjęs šalia akto-
riaus Gedimino Girdvainio. Į balkoną 
išėjęs V. Lansbergis pasakė, kad situaci-
ja įtempta, prašė žmonių skirstytis, kad 
nebūtų aukų, jeigu būtų puolama Aukš-
čiausioji Taryba. Už parlamento matėsi 
Žvėryno tiltas, o juo važiavo daug tankų, 
kurie, pervažiavę žiedą, pasuko atgal.  A. 
Venskaitis  į Šiaulius prisimena grįžęs sau-
sio 14 dieną.162  

Tankas prie televizijos bokšto. Aut. R. StruogaTelevizijos bokšto gynėjai. Aut. V. Usinavičius

Pirmosios aukos. Aut. V. Usinavičius

Parlamento gynėjai ir meldėsi. Aut. A. Girdziušas 

Po tragiškų įvykių. Aut. R. Struoga  

Ant virbų pamauti kariniai bilietai ir kiti 
dokumentai. Aut. M. Baranauskas

SSRS atributika, prismeigta ar prikalta prie 
parlamento. Aut. A. Ališauskas
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Lietuvos gyventojai perverdavo ir kitus 
SSRS dokumentus.  

Svajūnas Atkočiūnas mokėsi Lietuvos 
policijos akademijoje (šiuo metu dirba 
Šiaulių AVPK Nusikaltimų tyrimo biuro 
Nusikaltimų transporte tyrimo skyriaus 
tyrėju, inspektoriumi – aut. pastaba). 1991 
metų sausio pradžioje Lietuvos policijos 
akademijos vadovybės sprendimu visi kur-
santai, gyvenantys akademijos bendrabu-
tyje, buvo pakelti pagal aliarmo signalą. 
S. Atkočiūnas prisimena, kad buvo paaiš-
kinta, jog Lietuvos Respublikos teritorijoje 
vyksta karinis perversmas ir gali būti rusų 
kariuomenės ginkluotų išpuolių. Po to au-
tobusais kursantai buvo nuvežti saugoti LR  
Aukščiausiosios Tarybos pastato. Vienu 
metu buvo privažiavęs rusų tankas, prieš 

kurį buvo sudarytas užtvaras iš kursantų, ir tankas toliau prie Seimo neprivažiavo. Kiti 
kursantai buvo palikti saugoti Lietuvos policijos akademijos pastato. Vėliau buvo duotas 
įsakymas kursantams išvykti iš Vilniaus miesto, todėl S. Atkočiūnas išvyko iš Vilniaus, o  
grįžo tęsti mokslų akademijoje jau po sausio 13 dienos įvykių.  

Vadimas Šutovas (šiuo metu dirba Šiaulių r. PK Viešosios tvarkos skyriaus viršininko 
pavaduotoju, komisaru – aut. pastaba) tuo metu dirbo Šiaulių m. VRS milicininku, o 
1991 metais sausį buvo Vilniuje, nes studijavo Lietuvos policijos akademijoje, todėl taip 
pat buvo pasiųstas budėti prie LR Aukščiausiosios Tarybos.163

Šiaulių m. VRS milicininkas A. Lopatovas 1991 metų sausio mėnesį buvo komandi-
ruotas į Vilnių užtikrinti viešosios tvarkos. Vilniuje pareigūnai buvo apgyvendinti VRM 
Milicininkų mokymo centro gyvenamosiose patalpose. Pareigūnams buvo skirta užduo-
tis – pėsčiomis patruliuoti Vilniuje, užtikrinti viešąją tvarką, stebėti ir pranešti apie rusų 
kariškių judėjimą, nes šie važinėdavo po miestą ieškodami jaunuolių, pasislėpusių nuo ka-
rinės tarnybos SSRS kariuomenėje. A. Lopatovas patruliavo kartu su V. Gakščiu. Instruk-
tažo metu pareigūnams buvo nurodyta, kad kariškiai arba specialiosios paskirties būriai 
gali bandyti atimti tarnybinius milicininkų ginklus. Tokiais atvejais pareigūnams buvo 
nurodyta elgtis su ginklais savo nuožiūra.164

Kęstutis Palubinskas (šiuo metu dirba Šiaulių apskrities VPK Patrulių rinktinės Šiau-
lių r. Patrulių būrio vyr. patruliu – aut. pastaba) nuo 1991 m. sausio 14 d. vienam mėne-
siui buvo siųstas į Vilnių palaikyti viešąją tvarką ir apsaugoti LR Aukščiausiosios Tarybos 
rūmus bei Lietuvos taupomąjį banką nuo SSRS kariuomenės išpuolių. Šiaulių regiono 

pareigūnai 1991 m. kovo 29 d.–1991 m. 
balandžio 29 d. ir 1991 m. liepos 1 d.–1991 
m. rugpjūčio 1 d. buvo komandiruoti į Vil-
nių užtikrinti viešosios tvarkos prie LR 
Aukščiausiosios Tarybos.165 Jie gyveno Al-
girdo gatvėje esančiame bendrabutyje.

Radviliškio rajono milicijos darbuoto-
jai 1991 m. sausio 13 d. apie 4 val. išvyko į 
Vilnių. Vilniuje pareigūnus pasitiko VRM 
atstovas, kuris autobusą palydėjo iki tele-
vizijos bokšto. Už bokšto pastato tvoros 
stovėjo karinė technika – šarvuotosios ma-
šinos ir tankai. Buvo daug kareivių. Iš uni-
formos buvo matyti, kad jie priklauso oro 
desantinėms pajėgoms. Milicijos pareigū-
nams buvo duotas nurodymas budėti prie 
tvoros iš išorinės pusės ir stengtis neleisti 
civilinių gyventojų į teritorijos vidų, kad 
būtų išvengta incidentų su kariškiais. Prie 
televizijos bokšto budėta iki 22 ar 23 val. 
Budint buvo kilę nedidelių incidentų su 
SSRS kariškiais, tačiau jie baigėsi be kokių nors pasekmių. Po to pareigūnai buvo nuvež-
ti nakvoti į Policijos akademiją. Naktis akademijoje praėjo neramiai, nes įspėta, jog gali 
tekti atremti kareivių šturmą. Milicijos pareigūnai buvo neginkluoti, su savimi turėjo tik 
gumines lazdas. Sausio 14-osios rytą pareigūnai buvo nuvežti prie LR Aukščiausiosios Ta-
rybos pastato. Buvo gautas nurodymas budėti gatvėse, esančiose prie LR Aukščiausiosios 
Tarybos pastato, ir užtikrinti viešąją tvarką. Budėdami pareigūnai bendravo su gyvento-
jais. Daugelis džiaugėsi, kad turi savo lietuvišką miliciją, kuri juos gina. Tokiu pat režimu 
buvo budima ir sausio 15 dieną. Pareigūnai buvo pakeisti sausio 16 dieną atvykusių mili-
cijos darbuotojų.166

1991 metų sausio mėnesį Kelmės r. vidaus reikalų darbuotojas R. Druktenis buvo 
kursuose ir gyveno Pylimo gatvėje, J. Bartašiūno milicijos mokyklos patalpose. Dieną 
prieš 1991 metų sausio 13-osios įvykius į J. Bartašiūno milicijos mokyklos teritoriją 
atvyko OMONO pareigūnai ir kursų dalyviams papasakojo, kad keletas rusų tautybės 
OMONO pareigūnų norėjo juos nuginkluoti, siūlė nevykdyti valdžios įsakymų. Jie už-
ėmė visą mokymo bazę, todėl atvykusieji OMONO pareigūnai, neturėdami kur eiti, 
atvyko į Milicijos mokyklą. Kursų dalyviai kiekvieną dieną vykdavo prie LR Aukščiau-
siosios Tarybos užtikrinti viešąją tvarką, saugoti pastato prieigų, nes ten vyko mitingai, 
žmonių vis daugėjo. R. Druktenis prisimena: „Sausio 13-osios vakarą daugelis kursų 

Virbo pervertas pasas ir karinis bilietas. 
Aut. A. Girdziušas

Pervertas jaunojo dzeržinskiečio pažymėjimas. Iš 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

Lietuvos milicininkai su šventu paveikslu prie 
parlamento
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dalyvių buvo J. Bartašiūno milicijos mokyklos teritorijoje. Vakare atėjo kursų vadovas 
majoras ir pranešė, kad reikės jų pagalbos, nes iš karinių dalinių pajudėjo šarvuotoji 
technika. Kursų dalyviai, apie 30 kursantų, autobusu buvo nuvežti prie VRM. Majoras 
informavo, kad jiems bus išduoti ginklai, tačiau po kurio laiko į autobusą atėjo VRM 
pareigūnas ir pasakė, jog vidaus reikalų ministras nusprendė ginklų neišduoti, nes bai-
minasi didelio kraujo praliejimo. Jis perdavė ministro prašymą vykti į Konarskio gatvę 
prie Radijo ir televizijos komiteto be ginklų. Autobusu visi kursantai buvo nuvežti į 
Konarskio gatvę. Prie radijo ir televizijos pastato buvo labai daug žmonių. Jie norėjo 
apsaugoti pastatą, kad neužimtų SSRS kariuomenė. Tuo metu pasirodė tankai, lydi-
mi desantininkų. Tarp gyventojų kilo panika, nes tankai judėjo labai greitai, šaudė iš 
pabūklų. Desantininkai šaudė iš automatinių ginklų. Vadovas davė komandą atkirsti 
žmones nuo tankų, kad nebūtų aukų.“ R. Druktenis prisimena, kad kartu su kolegomis 
išsirikiavo S. Konarskio gatvės viduryje. Prieš juos – minia žmonių, už jų – tankai ir de-
santininkai. Vėliau pasirodė SSRS kariuomenės šturmo grupė. Jie, automatų buožėmis 
daužydami žmones, skynė kelią prie pastato. R. Druktenis kartu su kolegomis stengėsi 
kariškiams sukliudyti, tačiau jėgos buvo nelygios. Atlikusi savo darbą, šturmo grupė 
pasitraukė visą kontrolę palikdama kariškiams iš Šiaurės miestelio. Šarvuotoji technika 
suvažiavo į miškelį prieš Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, kuriame dar buvo nespė-
jusių pasitraukti žmonių. Miškelyje tankai pradėjo manevruoti, ieškodami tinkamos 
pozicijos. Atsisukęs R. Druktenis pamatė, kaip kursantas (neprisiminė jo vardo ir pa-
vardės – aut. pastaba) puolė prieš tanką, į viršų iškėlęs sukryžiuotas rankas. Tarnavu-
sieji kariuomenėje žino, kad tai reiškia „stop“. Tankas staiga sustojo, o kursantas tuo 
metu čiupo ir patraukė ant žemės klūpančią ir besimeldžiančią senyvą moterį. Jei ne 
kursantas, tankas moterį būtų sutraiškęs. R. Druktenis pasakojo, kad po vidurnakčio 
prie Radijo ir televizijos pastato pasirodė jedinstvininkai su raudonais raiščiais ant ran-
kovių. Rankose jie turėjo metalinius strypus ir stengėsi išprovokuoti minią, kad kiltų 
konfliktas ir galėtų įsikišti kareiviai. Kursantams vadovavusiam majorui pavyko kilusius 
konfliktus išspręsti be kareivių įsikišimo. R. Druktenio nuomone, ir uniforma turėjusi 
reikšmės, nes jedinstvininkai vengė susidūrimo su vidaus reikalų pareigūnais. 

„Tokioje įtampoje praėjo visa naktis. Ryte visus nuvežė saugoti Aukščiausiosios Ta-
rybos prieigų. Netikėtai kažkas ėmė šaukti, kad ant pastato prieš Aukščiausiąją Tarybą 
stogo slepiasi žmogus su šautuvu. Jis buvo nukeltas ir nuvestas į Aukščiausiąją Tarybą. 
Vėliau jis išėjo iš pastato su Lietuvos vėliava ir papasakojo, kad yra užsienio lietuvis, ka-
riškis, atvykęs ginti Lietuvos laisvės“93, – to laikotarpio įvykius prisimena R. Druktenis. 
Jis dėl sausio 13-osios įvykių buvo apklaustas Generalinės prokuratūros darbuotojų ir 
davė parodymus.167

A. Zakrasas prisimena: „Tuo metu buvau Vilniuje, mokiausi Minsko aukštosios mi-
licijos mokyklos Vilniaus filiale, gyvenome „Saulėtekio“ bendrabutyje kartu su A. Star-
kumi, A. Račkausku ir S. Amirzianu ir eidavome į II rūmus. Sausio 13 dieną turėjo būti 

valstybės teorijos ir teisės egzaminas. Pirmas išėjo S. Amirzianas. Prieinam prie Kino stu-
dijos ir matom jį bėgantį atgal. Klausiame, kas yra, o jis sako: ,,Ten tankai. Šokau per 
tvorą ir užšokau ant tanko. Išlindo tanko šeimininkas, aš jam sakau: esu savas, ir parodau 
pažymėjimą, o man jis atšauna, kad čia savų nėra, ir liepia greičiau dingti iš čia.“ Netrukus 
mokykla jau buvo užimta, mūsų neįleido, todėl grįžome į Šiaulius. Rytą atėjau į darbą, 
budėjau prie Savivaldybės.“168

S. Amirzianas pasakojo169, kad sausio 12-ąją pirmas ryte išėjo laikyti egzaminų į Mi-
licijos mokyklos II rūmus Valakampiuose. Atėjęs pamatė du BTR (rus. bronetransporter, 
liet. šarvuotasis transporteris – aut. pastaba) ir vaikščiojančius uniformuotus kariškius – 
karininką,  vyr.  leitenantą ir 2 eilinius milicininkus. Karininkas sušuko: „Stok, kur eini?“ 
S. Amirzianas atsakė, kad esąs savas ir einąs laikyti egzamino. Tada karininkas jo paprašė 
parodyti pažymėjimą ir pasakė, kad vis tiek jis ne savas, liepė apsisukti, tuojau iš ten eiti 
ir nesiartinti prie pastato. Pamėginus S. Amirzianui paaiškinti, kad jis atėjęs laikyti egza-
mino, su karininku buvęs kareivis pertraukė automatą ir liepė gultis ant žemės. S. Amir-
zianas suprato, kad ginčytis neverta, nes iš tikrųjų gali būti panaudotas ginklas, todėl at-
sigulė ir pragulėjo apie pusę valandos. Vėliau jam kareivis leido atsistoti ir sukomandavo: 
„Aplink! Bėgte marš!“

Tai buvo Pskovo desantininkų divizijos kariškiai. S. Amirzianas pasakojo, kad grįžda-
mas susitiko bendrakursius ir perspėjo, kad neitų į mokyklą, nes ten budi desantininkai 
iš Pskovo. Tačiau bendrakursiai S. Amirzianu nepatikėjo, todėl patys nuėjo pažiūrėti, bet 
į Milicijos mokyklą ir jų neįleido. Tik tada jie suprato, kas vyksta. Vėliau visiems buvo 
nurodyta grįžti į Šiaulius. 

R. Kazarianas prisimena170, kad 1991 m. sausio 12 d. SSRS kariškiai užėmė Vala-
kampiuose esantį Lietuvos policijos akademijos pastatą. Per sesiją būdami Vilniuje, R. 
Kazarianas ir jo bendrakursiai to dar nežinojo. Jie ryte išėjo į paskaitas, bet prie pastato 
pagrindinio  įėjimo sutiko kareivius su automatais, kurie liepė sustoti ir pasakė, kad 
paskaitų nebus. R. Kazarianas su bendrakursiais grįžo į centrinį pastatą ir ten jiems 
patvirtino, kad paskaitų tikrai nebus. Kariškių paliktam pastatui jau buvo reikalingas 
remontas,  auditorijų sienos buvo prirašinėtos. Vienas iš tokių užrašų: ,,My ieščio ver-
niomsia“ (liet. „Mes dar sugrįšime“ – aut. 
pastaba). Taip pat buvo suniokota fotola-
boratorija.    

Prie LR Aukščiausiosios Tarybos tvyro-
jo įtampa, pavojaus grėsmė. Į Vilnių sausio 
11 dieną 17 val. 10 min. atvyko milicijos 
pareigūnų iš įvairių šalies rajonų.171 Sausio 
12 dieną 8 val. 10 min. sulaukta dar dau-
giau milicijos darbuotojų.172 Pareigūnai dar 
buvo apsirengę milicijos uniforma, tačiau 

Prie LR Aukščiausiosios Tarybos rūmų išaušo 
sausio 13-osios rytas. Aut. A. Girdziušas 
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jau su lietuviškais vyčiais kepurėse. Žmonės jų atžvilgiu buvo nusiteikę geranoriškai ir kal-
bėjo: „Jūs – mūsų vienintelė viltis.“173 Pareigūnai buvo gerokai sušalę, tad žmonės nuolat 
siūlė ir maisto, ir karštos arbatos, kavos...174

Svarbiausių valstybinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsau gos dalinio 
vadas Jonas Dervinis, prisimindamas įvykius prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato, 
pasakojo: „Pastate tuo metu buvo sutelkti 36 darbuotojai. Kai po vidurnakčio išgirdome, 
kad artėja tankai, visus policininkus (tuo metu dar buvo milicininkai – aut. pastaba), 
buvusius pastato viduje, perspėjome. Tankų kolonos atvažiavo tuo pat metu iš dviejų Ko-
narskio gatvės pusių. <...> Mūsų ginkluotė prieš kariškių automatus bejėgė. <...> Tada 
dar net neįtarėme, jog desantininkai šturmuos pastatą kaip kare. <...> Mūsų policinin-
kams įrėmė automatus, nuginklavo ir suguldė antrame aukšte. <...> Išsirikiavome vorele 
ir bandėme minią atstumti kitapus gatvės, išlaisvinti aikštę. <...> O šalia pastato išsirikiavo 
desantininkai, kurie vis šaudė ir šaudė iki keturių ryto. Šaudė virš žmonių galvų.“175

Prie Lietuvos televizijos ir radijo pastato nukentėjo 9 pareigūnai, 3 iš jų buvo pagul-
dyti į ligoninę. Dalinio darbuotojas Aidas Dapkus prisimena, kad jį staiga apakino pro-
žektoriaus šviesa. „Kareiviai prirėmė mane prie sienos, ieškojo ginklo, nuvarė į koridorių 
ir įsakė gultis rankas uždėjus ant galvos. <...> radę mano karinio bilieto įdėklą, pradėjo 
šaipytis iš Vyčio ženklų. Aš jiems pasakiau: „Kas nepatinka?“ Ir iš karto gavau automato 
buože per veidą. Sulaužyta nosis pradėjo smarkiai kraujuoti.176  

 Po Vilniaus televizijos bokšto ir Lietuvos radijo ir televizijos pastato S. Konarskio ga-
tvėje šturmo ir užėmimo visiems tapo aišku, kad kitas taikinys bus LR Aukščiausioji Tary-
ba. Parlamento gynėjai, susirinkę prie LR Aukščiausiosios Tarybos, ėmė giedoti „Marija, 
Marija“, melstis ir dainuoti. SSRS kariuomenė parlamento pulti nesiryžo.177  

Atsižvelgiant į susidariusią sudėtingą situaciją Lietuvoje ir į tai, kad SSRS kariškiai  
blokuodavo policijos ryšio dažnius, užėmė telefono bei telegrafo stotį ir galėjo nutrūkti 
ryšys su miestais ir rajonais, o kartu ir su vidaus reikalų padaliniais, visiems VRM įstaigų 
vadovams buvo suteikta teisė vietose savarankiškai spręsti visus iškylančius klausimus.178 
1991 m. sausio 13 d. prieš prasidedant desantininkų operacijoms buvo blokuojamas radijo 
ryšys, todėl bandyta dirbti atsarginiais kanalais.179 Vienu metu buvo užblokuoti iškart visi 
kanalai, todėl buvo sunku perduoti ir gauti informaciją.180  

LR VRM ryšių skyriaus viršininkas L. Prapuolenis sakė, kad jau 1991 m. sausio 7 d. 
pastebėjo, jog slopinamas visas jų dažnumo diapazonas. Kariškių siųstuvas slopino VAI 
ryšių linijas, netgi tas, kuriomis susisiekdavo Viešosios tvarkos apsaugos tarnybos patru-
liai tarpusavyje.181

Vilniuje sausio 13-ąją specialieji SSRS kariuomenės daliniai puolė ir netrukus užėmė 
televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Juos gindami žuvo beginkliai 
Lietuvos žmonės. Šioje kruvinojoje akcijoje dalyvavo Vitebsko 103-iosios gvardijos ir 
Pskovo oro desantininkų divizijos.182  

Tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje dieną ir naktį budėjo prie svarbiausių valstybės 
pastatų. Tomis tragiškomis dienomis dirbo visi vidaus reikalų organų darbuotojai, nepai-
sant priklausomybės skirtingoms tarnyboms.

Prie LR Aukščiausiosios Tarybos rūmų naktį budėjo apie 100 000 žmonių. Istorikas 
A. Gumuliauskas savo knygoje pastebėjo: „Maskva taip ir neišdrįso pulti Lietuvos šir-
dies – parlamento. Išaušus sausio 13-osios rytui čia pradėtos statyti gynybinės užtvaros. 
Žmonės įrenginėjo didžiules betonines barikadas.“183 Sausio 17 dieną   barikados jau buvo 
pastatytos, buvo ruošiami prieštankiniai apkasai ir gelžbetoninės užtvaros, prieš kurias 
įrengtos prieštankinės kliūtys, o ant jų įvairiomis kalbomis buvo užrašyti šūkiai, iškabinti 
plakatai, pašiepiantys SSRS kariuomenę ir M. Gorbačiovą.184  

Parlamento gynėjai ir toliau ant metalinių strypų kabino iš SSRS valdžios gautus ap-
dovanojimus – medalius, ordinus, ženklus ir ženklelius: V. Lenino ordiną, medalius „Už 
šaunų darbą“, „Už skęstančiųjų gelbėjimą“, „Už socialistinį lenktyniavimą“ ir kitus, taip 
pat dokumentus: SSRS piliečių pasus, karinius bilietus, įvairius garbės raštus. Kaip prie-
das prie M. Gorbačiovui skirtos Nobelio taikos premijos prikabinti tūkstančiai tarybinių 
rublių su užrašu „Gorbačiovai, pasidalink Taikos premiją su Saddamu Husseinu!“ Buvo 
pakabinta daug vaikų piešinių ir profesionalų karikatūrų, užrašų įvairiomis kalbomis. 
Sausio 20-osios naktį aplink LR Aukščiausiosios Tarybos rūmus degė 60 laužų.185 

Barikados prie LR Aukščiausiosios Tarybos prieigų. Aut. V. Gulevičiu, A. Girdziušas
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Žuvusiuosius ir sužeistuosius prisiminus... LR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas J. Olekas prisimena: ,,Paryčiais susiskaičiuojame: trylika žuvusiųjų ir apie 
šimtas šešiasdešimt sužeistų.“186

1991 m. sausio 13 d. SSRS kariuomenė, panaudojusi ginklą prieš taikius žmones, už-
grobė Lietuvos radijo ir televizijos pastatus, televizijos bokštą. Žuvo 14 žmonių, sužeisti 
ir sužaloti 702, 416 patyrė akustines traumas, 153 sužeistieji gydyti ligoninėse, 40 žmonių 
nustatytas neįgalumas. 3 ligoniai buvo gydomi užsienyje. Vietoje žuvo 11 žmonių, 3 mirė 
ligoninėje: 11 nušauta, 1 žuvo nuo sprogimo, 1 mirė nuo infarkto, 1 mergina sutraiškyta 

tanko. Daugiau kaip 370 žmonių sužeis-
ti kulkų, 10 buvo apdegę. 122 žmonėms 
nustatytos traiškytos, plėštinės, kirstinės, 
pjautinės žaizdos. Po sausio 13 dienos nuo 
SSRS kareivių nu kentėjo dar 16 žmonių, 
vienas iš jų mirė. Gydymas Lietuvai kainavo 
2,5 mln. Rb, o bendros tragiškų dienų išlai-
dos Sveikatos apsaugos ministerijai kaina-
vo daugiau kaip 6 mln. Rb. Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos deputatai kreipimesi 
į šiauliečius rašė: „Nėra jokio pateisinimo 
tiems, kas organizavo šią šiurpią agresiją 
prieš Lietuvą. Pralietas kraujas tegul pris-
lėgs jų sąžinę sunkiu akmeniu.“187  

Sausio 13, 14 ir 15 dienomis Lietuvoje 
buvo paskelbtas gedulas, iškeltos vėliavos 
su gedulo kaspinais, o vakare languose už-
degtos žvakės.188     

Uniformuoti beginkliai Lietuvos mi-
licijos pareigūnai su vyčiais kepurėse, tar-
pusavyje susikibę rankomis, bandė pastoti 
kelią ginkluotiems kareiviams. 11 pareigūnų 
buvo sužeisti ir paguldyti į ligonines.189

Šiaulių miesto vidaus reikalų skyriaus indėlis sausio 13-osios įvykiuose. 1991 
m. sausio 12 d. miestų ir rajonų vidaus reikalų skyriams buvo išsiųsta Lietuvos vidaus 
reikalų ministro M. Misiukonio teletaipograma: ‚,Pastarosiomis dienomis įvairios politinės 
ir visuomeninės jėgos bei karinės pajėgos mėgina komplikuoti padėtį Lietuvoje. Galimas 
dalykas, kad bus mėginama prievarta, apgaule ar kitokiu būdu užgrobti ginklus, esančius 
vidaus reikalų skyriuose ir įstaigose. Kategoriškai reikalauju užtikrinti ginklų apsaugą.“190 

Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas, Savivaldybės policijos viršininkas A. Vilbi-
kas prisimena: „Prasidėjus sausio 13 nakties įvykiams buvau savo kabinete, žiūrėjau Lie-

tuvos televiziją, nes Šiaulių m. VRS, vykdant vidaus reikalų ministro nurodymą, buvo 
įvestas sustiprintas budėjimas ir aš buvau atsakingas už tarnybų darbą. Iš VRM jokių 
nurodymų tuo metu nebuvome gavę, tačiau, kai išgirdau 2 val. 9 min. Eglės Bučelytės 
paskutinius žodžius ir eteryje stojo tyla, supratau, kad reikia kažką daryti. Mintys sukosi 
apie tai, kad įvykiai labai greitai iš Vilniaus persikels į kitus miestus, taip pat ir į Šiaulius, 
todėl paskelbiau visuotinį Vidaus reikalų skyriaus aliarmą. Pakeltus naktį ir po vadovybės 
instruktažo atvykstančius pareigūnus ginklavome ir siuntėme saugoti miesto Savivaldy-
bės, miesto centrinio pašto skyriaus ir Vidaus reikalų skyriaus, o visus likusius ginkluotus 
pareigūnus, sudarę konkrečius maršrutus, paskyrėme patruliuoti Šiaulių mieste. Pareigū-
nams buvo išduodami pistoletai ir automatai, esantys Šiaulių m. VRS ginklinėje, nes taip 
buvo tikimasi juos išsaugoti. Šiaulių m. VRS įėjimo durys buvo paruoštos atremti SSRS 
kariuomenės šturmą, užremtos mediniu  skersiniu. Organizuodamas skyriaus apsaugą, 
prisiminiau, kad mūsų pastato antrajame aukšte įsikūrusi KGB, tad kariškiai nesunkiai 
per antrojo aukšto duris, vedančias į bendrą su skyriumi laiptinę, gali patekti į budėtojų 
dalį ir ją, o kartu ir ginklinę užimti, nors gal tuo metu ten ir nebūtų likę daug kovinių gin-
klų bei specialiųjų priemonių. Išsikviečiau Ūkio dalies vadovą ir nurodžiau užkalti duris, 
vedančias iš KGB patalpų. Netrukus buvau iškviestas skyriaus vadovo ir gavau nurodymą 
vykti į Šiaulių miesto savivaldybę ir organizuoti apsaugą.“ Darbuotojai, patruliuojantys 
mieste, buvo įpareigoti informuoti apie visus SSRS kariuomenės ir OMONO pastebėtus 
judėjimus mieste. Su automobiliais, turinčiais specialiuosius ir garsinius signalus, o tai 
daugiausia buvo garsiakalbius turėję VAI automobiliai, buvo žadinami Šiaulių miesto gy-
ventojai, informuojami apie situaciją mieste ir kviečiami eiti saugoti pagrindinių miesto 
objektų – Savivaldybės, centrinio pašto, taip pat VRS. Be kitų pareigūnų, tai buvo pavesta 
atlikti Kęstučiui Žemaičiui ir Antanui Vaidonavičiui. Vėliau A. Vaidonavičiui buvo paves-
ta stebėti Zokniuose dislokuotus SSRS kariuomenės kariškius. Taip pat buvo susisiekta su 
Šiaulių priešgaisriniais padaliniais, kurie geranoriškai prisijungė.191

Priešgaisrinės apsaugos viršininko pavaduotojas B. Poškus prisimena, kad nuolat buvo 
palaikomas ryšys su Savivaldybe ir VRS. Buvo gautas jų prašymas – siųsti gaisrinės ryšių 
automobilį su sirena bei garsiakalbiu ir žadinti miesto gyventojus. Priešgaisrinės dalies 
teritorija taip pat buvo užbarikaduota automobiliais. Iš garažų buvo išvažiavę sunkieji ir 
siurblinis automobiliai, pasiruošę atremti puolimą.192

Operatyvinis budėtojas Vilmantas Valančiauskas ir vairuotojas Audrius Jankevičius 
vykdė neįprastą ugniagesiams užduotį: važinėjo su gaisriniu ryšių ir apšvietimo automo-
biliu GAZ 66 po miestą ir per garsiakalbius kvietė Šiaulių miesto gyventojus rinktis cen-
trinėje miesto aikštėje į mitingą saugoti pagrindinių miesto objektų.“193  

Patrulinės postinės tarnybos skyrininkas V. Maskolenka ir milicininkas L. Balčiauskas 
per tarnybinio automobilio garso įrangą kvietė žmones eiti prie Savivaldybės ir, jei reikės, 
ginti ją nuo SSRS karių šturmo, saugoti nuo SSRS kariuomenės. Vėliau, naktį, milicinin-
kas L. Balčiauskas ir skyrininkas V. Maskolenka palaikė viešąją tvarką prie Savivaldybės, 

Žvakutės prie parlamento. Iš Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus rinkinių

Sužeisti, bet nepalaužti. A. Ramanavičiui 
peršautos kojos. J. Bindokas. Iš Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus rinkinių



/ 1991 metų sausio įvykiai Lietuvoje /

/ 413 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 412 /

centrinio pašto ir VRS. Vadovybės nurodymu jų ir kitų pareigūnų ekipažas palaikė viešąją 
tvarką pietinėje Šiaulių miesto dalyje. Patrulinės postinės tarnybos milicininkas R. Leva-
nas sausio 13-osios naktį saugojo centrinį paštą nuo galimo kareivių šturmo ir žmones, 
atėjusius padėti ginti Šiaulių miesto savivaldybės.194

Buvęs Šiaulių m. VRS budėtojas L. Dubinskis sausio 13-osios naktį gerai prisimena, 
nes budėjo VRS. Atsakingas skyriaus vadovas A. Vilbikas apie 2 val. nakties davė nurody-
mą pakelti visus skyriaus darbuotojus. Palaipsniui atvykstantieji  buvo apginkluojami ir 
skiriami į darbo barus. Ginklai buvo saugomi ne tik ginklinėje, bet ir areštinės sandėlyje. 
Atvykęs skyriaus viršininkas R. Vaitekūnas įsakė budėtojams: ,,Jei puls – atremti.“ Pary-
čiais Aušros alėja nuo turgaus atvažiavo 2 tanketės – viena nuvažiavo toliau ir sustojo, 
o antroji sustojo prie VRS pastato centrinio įėjimo. Kariškis papulkininkis priėjo prie 
skyriaus durų, prisistatė, kad jis yra karo komendantas, ir pareikalavo atidaryti duris sa-
kydamas, kad nori pasikalbėti. Jam buvo atsakyta, kad durys nebus atidarytos. Kariškis 
pagrasino: ,,Mes galime panaudoti jėgą.“ Jam atsakė: „Pabandykite, mes esame apsigin-
klavę granatomis ir jūsų neįleisime.“ Jis nuėjo ir apsisukusios tanketės nuvažiavo. Su L. 
Dubinskiu budėjo padėjėjas R. Valaitis.195  

 Tomis sunkiomis dienomis Šiauliuose ir Vilniuje (sostinėje dirbo 40 pareigūnų iš 
Šiaulių) Šiaulių m. VRS kolektyvo nariai dirbo ekstremaliomis sąlygomis, tačiau visų 
pareigūnų pastangų dėka buvo išlaikyta rimtis ir tvarka. Šiaulių m. VRS buvo sudarytas 
specialusis štabas, kuris rinko informaciją apie įvykius mieste, kariškių pozicijas, 
kontroliavo situaciją ir palaikė ryšį su VRM. Skyrius dirbo dviem pamainomis po 12 
valandų. Buvo padidintos Patrulinės tarnybos pajėgos, pratęstas budėjimas ir po 2 val. 
nakties, visą parą. Buvo duotas nurodymas visiems VRS darbuotojams likti mieste, niekur 
neišvykti, kad, reikalui esant, būtų galima bet kuriuo laiku juos iškviesti. Darbuotojai 
tai priėmė kaip savaime suprantamą dalyką, nė vienas neatsisakė, nepasakė: nenoriu, 
negaliu. Tai didelis Šiaulių m. VRS darbuotojų nuopelnas.196 A. Vilbikas apie tą laiką 
sakė: „Tuo laiku dirbti su žmonėmis buvo lengva, ir ne tik su pareigūnais, nes buvo 
pareigos supratimas, tarpusavio ryšys, pagalba. Išgyvenome dėl savo šalies ir dėl savo 
šeimų likimo.“197

Buvęs Prūdelio policijos nuovados vyriausiasis inspektorius R. Rukšėnas prisimena198, 
kad  1991 metų sausio pradžioje Šiaulių m. VRS buvo sudarytas štabas. Sausio 12 dieną šta-
bas įsikūrė Savivaldybės policijos viršininko A. Vilbiko kabinete, ten buvo budima pamai-
nomis. Nuovados vadovo A. Zakraso nebuvo, todėl visas organizacinis darbas teko R. Ruk-
šėnui. Naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją buvo gautas nurodymas dirbti apsirengus civiliškai, 
kaip žvalgui stebėti Vasario 16-osios g., Trakų g. iki Vytauto g., o pastebėjus judantį kariškių 
transportą ar koloną, per radijo stotį skubiai informuoti štabą. Ginklai buvo išdalyti visiems 
darbuotojams, kad galėtų apsisaugoti nuo SSRS kariškių pagrobimo. R. Rukšėnas ginklą 
parsinešė į namus ir paslėpė tarp skalbinių, nes tarnybos metu buvo uždrausta ginklus laikyti 
prie savęs siekiant išvengti konfrontacijos su SSRS kariškiais ir aukų. Pagrindinės milicijos 

jėgos buvo sutelktos prie Savivaldybės, centrinio pašto ir VRS. Savivaldybės apsaugoje dirbo 
apie 30 milicijos darbuotojų. Savivaldybės policijos darbuotojų kolektyve buvo jaučiamas 
dvasinis pakilimas, visi buvo tvirtai apsisprendę eiti kartu su nepriklausoma Lietuva, prieš-
taravimų nebuvo jokių, be to, milicija buvo  statutinė organizacija. 

Šiaulių m. VRS darbuotojai L. Balčiauskas, R. Levanas, R. Masteika stebėjo SSRS ka-
rinės technikos judėjimą ir apie tai nedelsdami informuodavo Šiaulių m. VRS vadovybę 
ir milicijos budėtoją. R. Masteika po 17 val. patruliavo su automobilio ekipažu centrinėje 
miesto dalyje. V. Maskolenka sausio 13-ąją dirbo nenormuotą darbo dieną: stebėjo kariš-
kių judėjimą mieste, atliko įvairius vadovų pavedimus – to reikalavo tuometinė situacija 
mieste ir šalyje. V. Atkočiūnas vėliau žvalgė nuo Šiaulių į Kaliningrado pusę vedantį plen-
tą, nes sklido gandai, kad kariškiai gali pasirodyti nuo tos pusės ir bandyti Šiaulių mieste 
daryti savo tvarką, užimti bankus, įstaigas, organizacijas.199

Karinio dalinio Nr. 5204 kariškiai buvo sutrikę, suirzę, nepatenkinti ir laukė, kaip to-
liau klostysis nepriklausomybės įtvirtinimas Lietuvoje. Padėtį komplikavo ir tai, kad Šiau-
lių m. VRS patruliai, bandydami sulaikyti tame dalinyje tarnavusį ir jiems pasipriešinusį 
majorą O. Frolovą, susišaudymo metu jį nukovė. 1991 metų sausio mėnesį, prasidėjus 
neramumams sostinėje, Šiauliuose dislokuoto karinio dalinio kariškiai ruošėsi aktyviems 
veiksmams. Dalinio teritorijoje atsirado šarvuotos, maskuojamomis spalvomis dažytos 
karo technikos, daug kareivių ir karininkų vaikščiojo visa žygio apranga. Norint užtikrinti 
mieste rimtį ir visuomenės saugumą, buvo būtina stebėti karinio dalinio Nr. 5204 veiks-
mus ir apie juos informuoti vadovybę Vilniuje. Gintautas Vileikis tuo metu dirbo KSNG 
poskyrio vairuotoju (šiuo metu dirba Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiuoju 
prokuroru – aut. pastaba) ir vairavo VAZ-21011 tarnybinį automobilį, registruotą civi-
liniais numeriais ir nepažymėtą jokiais tarnybiniais ženklais. Jo ekipažą sudarė KSNG 
poskyrio operatyviniai įgaliotiniai Vygandas Atkočiūnas (šiuo metu dirba  Šiaulių AVPK 
Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėju, komisaru-
inspektoriumi – aut. pastaba) ir Kornelijus Škiela. 1991 metų sausio 13-osios nakties įvy-
kių metu jiems buvo patikėta žvalgybinė funkcija – stebėti dalinio Nr. 5204, įsikūrusio 
Šiaulių mieste, Žemaitės gatvėje, kariškius.200

Buvęs Šiaulių m. VRS KSNG viršininkas A. Songaila prisimena201, kad sausio 12 die-
ną jis, grįžęs į namus, žiūrėjo televizorių, kai jam paskambino telefonu ir nurodė opera-
tyviai atvykti į VRS. Atvykusieji buvo apginkluojami ir skirstomi darbui mieste. Su juo  
kartu dirbti buvo paskirti KSNG darbuotojai S. Čerkauskas, V. Masiliūnas ir vairuotojas 
G. Vileikis. Jie skyriaus vadovybės nurodymu išvyko UAZ automobiliu kontroliuoti ka-
riškių judėjimą Zokniuose ir važiuodami į paskirtą darbo vietą, prie Savivaldybės matė 
sustatytus smėlio barstytuvus, kurie užtvėrė priėjimą prie pastato ir ten susirinkusių žmo-
nių. Teigiamai nuteikė ekipažo parodyta vienybė ir charakteris, nes visi tvirtai pasisakė už 
nepriklausomą Lietuvą. Zokniuose buvo tylu, prie karinių dalinių nebuvo jokio karinės 
technikos ir kareivių judėjimo.  
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Zigmas Stonys dirbo Šiaulių transporto milicijos skyriuje (šiuo metu dirba Šiaulių 
AVPK Nusikaltimų tyrimo biuro Nusikaltimų transporte tyrimo skyriaus tyrėju, ins-
pektoriumi – aut. pastaba). 1991 metų sausio pradžioje viršininko Vytauto Tamulionio 
įsakymu jis ir kiti pareigūnai buvo apginkluoti tarnybiniais tabeliniais ginklais ir duota 
užduotis iš namų pasiimti maisto atsargų, rūbų ir saugoti skyriaus pastatą, esantį Vasario 
16-osios g. 37, Šiauliuose. Dalis ginkluotės, nepriskirtos pareigūnams, buvo slapta išvežta 
iš milicijos patalpų, paslėpta darbuotojo Alberto Kaspučio nustatytoje vietoje ir saugo-
ma milicijos pareigūnų. Kitiems pareigūnams, saugantiems milicijos pastatą, buvo duotas 
nurodymas ginklu ginti pastatą, jei jį bandytų užimti SSRS kariuomenės kariai. Milicijos 
pareigūnai slapta stebėjo karinių dalinių judėjimą Šiauliuose ir apie tai pranešinėjo milici-
jos viršininkui.202

1991 m. sausio 11–13 dienomis Vincas Urbonavičius (šiuo metu dirba Šiaulių AVPK 
viršininko pavaduotoju – aut. pastaba) buvo paskirtas atsakingas už bankų, pašto, televi-
zijos bokšto ir kitų valstybinių objektų apsaugą Šiaulių mieste. V. Urbonavičius organiza-
vo ir kontroliavo Nežinybinės apsaugos skyrius pareigūnų darbą.203

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis visiems Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
skyrių viršininkams ir įstaigų darbuotojams 1991 m. sausio 13 d. 2 val. 55 min. teletaipu 
išsiuntė cirkuliarą: ,,Skubiai pakelti asmeninę sudėtį pagal pavojaus signalą. Laukti nuro-
dymų.“204 Tai buvo visų VRM darbuotojų mobilizacija. 

1991 m. sausio 13 d. 4 val. 15 min. 
Vyriausybės informacijos tarnyba pranešė, 
kad Vyriausybė veikia ir SSRS ginkluotų-
jų pajėgų agresijos sąlygomis ir kad visos 
Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios 
institucijos, savivaldybės ir gyventojai pri-
valo vykdyti tik šios Lietuvos Vyriausybės 
nurodymus. Kiekviena kita valdžia Lietu-
voje yra neteisėta ir jos nurodymai Lietuvos 
žmonėms yra neprivalomi.205

Reikėjo skubiai informuoti visas mies-
tų ir rajonų VRM įstaigas, kad perversmas 
neįvyko, o teisėta valdžia Lietuvoje veikia.206 
Vidaus reikalų ministras parašė telegramą: 
„Skubiai‚ teletaipu. Vidaus reikalų organų 
ir įstaigų viršininkams. Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausioji Taryba ir Vyriausybė š. m. 
sausio 13 d. 5 val. 00 min. tęsė savo darbą. 
Susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, rei-
kalaujame iš visų pareigūnų griežtos draus-

mės, rimties ir susiklausymo vykdant tarny-
bines pareigas. Dėl to kategoriškai uždrausti 
bet kokias komandiruotes ar išvykimus už 
aptarnaujamo miesto bei rajono ribų be 
ministerijos vadovybės nurodymo. Ir toliau 
pagrindinė VR darbuotojų užduotis – už-
tikrinti viešąją tvarką, visuomeninę rimtį ir 
piliečių saugumą. 1991 m. sausio 13 d. 05 
val. 05 min.“207

Teletaipogramos dar kartą patvirtino 
situacijos rimtumą, vidaus reikalų įstaigų 
užpuolimo galimybę ir tai, kad teisėta Lie-
tuvos valdžia dirba. Taip pat paneigta Na-
cionalinio gelbėjimo komiteto informacija, 
kad jie perėmė valdžią Lietuvoje.

Nusikalstamumas sausio įvykių dieno-
mis buvo sumažėjęs. Nuo 1991 m. sausio 
12 d. 23 val. 30 min. iki 1991 m. sausio 13 
d. 8 val. nebuvo registruotas nė vienas įvy-
kis Šiaulių mieste. Tam turėjo įtakos visuo-
tinis žmonių susiklausymas, susikaupimas. Taip pat ir sustiprintas patruliavimas.208 

Tačiau girtų triukšmadarių, buitinių ginčų buvo. Grupė šiauliečių sunkias ir tragiškas 
tautai paras praleido blaivykloje. Tai užtraukė mūsų miestui gėdos dėmę. Teisindamiesi 
kai kurie  sakė, kad geria kaip tik todėl, jog Lietuvai sunku, nors kilo abejonių, ar tie asme-
nys iš viso kada nors išsiblaivo. Svarbią visiems šiauliečiams 1991 metų savaitę blaivykloje 
pabuvojo net 56 asmenys ir daugelis jų, būdami girti, triukšmavo.209 Jų nepalietė įvykiai 
Lietuvoje.

VRS pareigūnas Liudas Eidintas prisimena, kad sausio 13-osios naktį jis buvo bendra-
butyje, kai gavo įsakymą vykti į komisariatą Aušros al. 19, Šiauliuose. Ginklus pareigūnai 
turėjo su savimi, o kas neturėjo, tam išdavė ir pavedė patruliuoti mieste.210

Pasak Patrulių tarnybos darbuotojo V. Maskolenkos211, ne visi pareigūnai liko ištikimi 
Lietuvai, nes buvo tokių, kurie sausio 13-osios naktį pasakę, kad bijo, padėjo pareigūno 
pažymėjimą. Niekas jų už tai nepasmerkė. 

Buvęs Šiaulių m. VRS kriminalinės paieškos darbuotojas S. Dovidovskij prisimena212, 
kad sausio 12 dieną po budėjimo su VRS operatyvine grupe, kuri vykdavo į nusikaltimų 
vietas, namuose, Zoknių mikrorajone, miegodamas išgirdo triukšmą. Iš civilinio automo-
bilio ,,Žiguli“ per megafoną šaukė, kad laikas kariškiams išsinešdinti, ir buvo šaudoma į 
viršų (neaišku, iš kokių ginklų). Taip radikaliai nusiteikę žmonės išreiškė protestą prieš 
rusų kariškių dislokavimą Lietuvoje. Kariškiai nereagavo, bet atsirado po 5 patruliuojan-

LR Vyriausybės informacija

LR Vyriausybės ir Vidaus reikalų bei Sveikatos 
apsaugos ministerijų informacija

Įvykiai viešosiose vietose nuo 1991 m. sausio 6 d. iki 
vasario 20 d.
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čių ginkluotų, radijo stotis ,,R105“ turinčių desantininkų. Kai kurie Zoknių gyventojai 
panikavo, o kai kas reagavo ramiai.  

Pietinio rajono Milicijos poskyrio viršininkas V. Skaburskas, pakeltas sausio 
13-osios naktį, atvyko į nuovadą ir gavo užduotį – paslėpti ginklus, kad jų nebūtų gin-
klinėse ir pareigūnai jų neturėtų su savimi, siekiant išvengti ginkluoto pasipriešinimo 
ir žmonių aukų. Buvo patruliuojama mieste, nurodyta stebėti kariškių judėjimą ir apie 
tai informuoti štabą. 

Po sausio įvykių vienam  budėtojui, vietiniam rusui, pradėjusiam atvirai reikšti savo 
politinius įsitikinimus, dėl kurių kilo pietinio Milicijos poskyrio darbuotojų nepasitenki-
nimas, V. Skaburskas pasiūlė pasiieškoti darbo kitur, nes dėl skirtingų nuomonių galėjo 
skilti kolektyvas.213  

Ūkio dalies viršila Antanas Kvietkauskas atostogavo Palangoje, kai sausio 13 dieną 
skubiai buvo iškviestas į Šiaulius. Naktį parvažiavęs, iš karto atvyko į Šiaulių m. VRS, iš 
kur į namus grįžo tik po trijų savaičių. A. Kvietkausko atostogų metu jį pavadavo Alvydas 
Karinauskas. Jis iš sandėlio neišduotų ginklų ir specialiųjų priemonių likučius paslėpė 
rūsyje esančioje areštinėje po mediniais gultais, nes sandėliuose buvo sukauptas didelis 
rezervas. Vien sportinių ginklų buvo apie 50. Ginklai buvo išduoti pareigūnams pagal jų 
prašymus ir tiems, kurie prieš tai neturėjo paskirtų ginklų. Visi ginklai buvo išduoti, kad 
skyriaus patalpose nebūtų jokio likučio. A. Kvietkauskas pasakojo: „Labai didelį įspūdį 
paliko tuo metu žmonių solidarumas, žmonių vienybė – nešdavo maistą, žinias, kas vyks-
ta mieste. <...> Mes išvežiodavome maistą, kurį žmonės mums sunešdavo, pareigūnams į 
postus, o perteklių į vaikų, senelių namus. Per tą laikotarpį mes visą laiką būdavome sky-
riuje, namo neleisdavo. Visos tarnybos ateidavo pas mus, nes mes rūpindavomės maistu, 
spec. priemonėmis. Miegodavome ant čiužinių sporto ir imtynių salėse, blaivyklos patal-
pose. Įvykiai žmones ir bendradarbius labai suvienijo.“214

Joniškio rajono pasienio poste buvo skiriamas budėti Šiaulių m. VRS darbuotojas, 
o ginklą, kad nereikėtų vežiotis, jis palikdavo Joniškio policijos poste. Sausio 13 dieną 
Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas Patrulinės tarnybos vadui V. Janavičiui pave-
dė nuvažiuoti į Joniškį paimti paliktą automatą. V. Janavičius prisimena215, kaip, paėmęs 
automatą, grįžto į komisariatą ir pamatė prie UAZ-o su ekipažu bendraujantį buvusį Pa-
trulinės tarnybos būrio vadą A. Daunoravičių (jis jau buvo pašalintas iš milicijos – aut. 
pastaba). V. Janavičius taip pat stabtelėjo pasikalbėti. Po šio, atrodo, nereikšmingo įvykio 
B. Lazutka (Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas – aut. pastaba), pasikvietęs V. Jana-
vičių, paklausė, ar jis su visa kuopa į OMONĄ išeina. Kad tai netiesa, paaiškėjo apklausus 
kitus pareigūnus ir atlikus akistatą. 

A. Venskaitis (šiuo metu dirbantis Šiaulių AVPK Informatikos ir ryšių skyriaus vir-
šininku – aut. pastaba) sausio 14 dieną grįžo į Šiaulius ir, pykdamas dėl sausio 13-osios 
nakties aukų prie televizijos bokšto, prisidėjo į kišenes akmenų, ir ėjo daužyti karinio 
komisariato langų. Beeidamas sutiko Arūną Lizaverą (anksčiau dirbo Šiaulių m. VPK 

Informatikos ir ryšių skyriaus Informatikos poskyrio inspektoriumi – aut. pastaba), kuris, 
supratęs jo kėslus, išmetė iš jo kišenių akmenis ir neleido eiti prie karinio komisariato.216 

Teletaipu 1991 m. sausio 14 d. visiems šalies vidaus reikalų organų viršininkams per-
duotame cirkuliare „A“ vidaus reikalų ministras M. Misiukonis pažymėjo, jog „iki šiol 
sudėtingiausiomis sąlygomis savo tarnybines pareigas vykdo sostinės ir komandiruotieji iš 
miestų bei rajonų VRO pareigūnai, kurie š. m. sausio 13-ą savo pasiaukojamais veiksmais 
padėjo išvengti dar didesnių aukų tragiškų konfliktų tarp kariškių ir civilių gyventojų 
vietose prie televizijos bokšto, Lietuvos televizijos ir radijo pastato.“217 Tai akivaizdžiai 
patvirtino pareigūnų pasiaukojimą ir pasiryžimą būti gyvu skydu tarp beginklių žmonių 
ir ginkluotų kariškių bei jų karinės technikos.

1991 m. sausio 14 d. Šiaulių m. VRS operatyviniame pasitarime viršininko pavaduo-
tojas A. Vilbikas informavo218, kad jau iš anksto buvo organizuotas štabas, į kurį įėjo sky-
riaus vadovybė, padalinių, nuovadų viršininkai, ir kad tarnybinėse patalpose buvo budima 
visą parą. Prasidėjus Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos pastato už-
ėmimui, buvo operatyviai organizuotas viso skyriaus darbuotojų pakėlimas. Sprendimas 
pradėti pakėlimą anksčiau, nei VRM davė nurodymą, buvo teisingas. Taip buvo siekiama 
apsaugoti objektus ir žmones, tai yra dalį darbuotojų skirti saugoti objektų, o likusius 
apginkluoti ir siųsti į miestą patruliuoti nustatytu maršrutu. Paprastai darbuotojas, imda-
mas ginklą, palieka savo ginklo kortelę, tačiau po pakėlimo jos buvo visos išimtos, kad pa-
gal korteles kariškiai negalėtų identifikuoti ginklus paėmusių pareigūnų. Buvo saugoma 
Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių m. VRS, centrinio pašto patalpos. Didelių problemų 
dėl darbuotojų surinkimo nebuvo, tačiau kai kurių buvo pasikeitę adresai, telefono nume-
riai. Susirinkus pareigūnams, buvo iškeltas pagrindinis uždavinys: objektų apsauga, mies-
to gyventojų pakėlimas, kariškių judėjimo stebėjimas ir tiesioginis darbas, viešoji tvarka, 
profilaktika. Taip pat reikėjo saugoti, kad „Jedinstvos“ šalininkai nesusidurtų su kitomis 
politinėmis jėgomis. Sunkios buvo ir kelios ankstesnės naktys, tačiau visos tarnybos dirbo, 
ir tik tiems darbuotojams, kurie budėjo naktį, buvo leista pailsėti. 

Šiaulių m. VPK viršininkas R. Vaitekūnas informavo: „Daug žmonių pasiruošę mus 
ginti. Gauta telegrama, kad mūsų darbuotojų dėka išvengta dar didesnių aukų. 12 valan-
dų žmonės buvo be maisto. Dėl adresų. Prašau šiandien iki 17 valandos pristatyti į štabą 
vardinį sąrašą su darbuotojų adresais. Komendantui: šiandien darykite ginklų, radijo sto-
čių inventorizaciją. Štabo žmonės turi dirbti ir šiąnakt.“219 

Tomis dienomis visi Šiaulių m. VRS darbuotojai dirbo nenormuotą darbo laiką, 
namo grįždavo tik pavalgyti ir persirengti. Vairuotojai numigdavo po keletą valandų, ir 
tai dažniausiai automobilyje. Taip tęsėsi keletą parų.

Policijos šaukiniai per sausio įvykius buvo tokie: Šiaulių m. VRS – „Laba“, Šiaulių r. 
VRS – „Slabada“, Pietinis milicijos poskyris – „Mituva“, Apsaugos skyrius – „Saulė“, 
Transporto milicija – „Krosna“, VAI – „Ula“, Atskirojo kelių patrulinės tarnybos  bataliono 
Šiaulių būrys – „Dainava“. Dauguma padalinių naudojosi radijo stočių 12-uoju kanalu.220
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Grįžus iš Vilniaus 40-čiai Šiaulių m. VRS darbuotojų, kurie visą parą budėjo prie LR  
Aukščiausiosios Tarybos rūmų, buvo pereita prie ankstesnio darbo ritmo. 

Savanoriai pagalbininkai. Kriminogeninė situacija Šiaulių mieste po 1991 metų 
sausio 13-osios tapo geresnė nei anksčiau. Mažiau buvo registruojama nusikaltimų ir 
teisės pažeidimų, žmonės buvo labiau susikaupę. Mieste taip pat dirbo sustiprintos 
patrulinės tarnybos pajėgos.  

Tvarkai mieste užtikrinti buvo pasitelkti milicijos darbui neabejingi visuomenės na-
riai. Šiauliečiai tomis dienomis budėjo miesto gatvėse su žaliais raiščiais perjuostomis ran-
kovėmis. Tai buvo savanoriai pagalbininkai, tvarkos ir rimties mieste saugotojai.221

Į raginimą apginti Lietuvos nepriklausomybę Šiaulių mieste užsiregistravo nemažai 
įmonių, įstaigų darbuotojų. 1991 m. sausio 15–16 d. sudaryti savanorių budėjimo grafi-
kai įmonėse ir įstaigose, o laikotarpiu nuo 1991 m. sausio 15 d. iki 1991 m. vasario 1 d. 
taip pat ir saugomuose miesto objektuose bei VRS. Kiekvienoje įmonėje, ypač ten, kur 

buvo cheminių medžiagų ar didesnis gais-
rų pavojus, paskirti darbuotojai, atsakingi 
už tvarką ir saugumą.222

Sudarytas saugomų objektų sąrašas: Sa-
vivaldybė, telefono ir telegrafo stotis, trys 
bankai, Dramos teatras, televizijos bokštai 
(Bubiuose ir pietiniame miesto rajone – 
aut. pastaba), pietinė ir Rėkyvos katilinės, 
Šiaulių elektros tinklai, elektros pastotė 
(Bubiuose – aut. pastaba), naftos tiekimo 
įmonė, vandentiekio įmonė, televizijos stu-
dijos ir VRS. Prie kai kurių objektų ilgai 
dar teko būti budresniems nei visada.223

Tvarkai mieste palaikyti sudarytas 27 savanorių 13 būrys, kuris buvo kviečiamas per 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatus A. Pniauską ar J. Vaitiekūną. Į VRS Patru-
lių tarnybą kasdien 18 val. buvo siunčiama po 6 žmones. Viešajai tvarkai palaikyti, pas-
tatams saugoti ir VRS darbuotojams padėti taip pat paskirti 22 savanoriai iš valstybinės 
prekybos įmonės Statybos remonto ir reklamos baro, 2 – iš 7-osios vidurinės mokyklos, 
9 – iš Šiaulių odos galanterijos fabriko, 9 – iš Šiaulių valstybinės elektros konstrukcijų ga-
myklos „Elga“, 8 – iš Medžio apdirbimo kombinato (prierašas: „Pranešti, kur turi rinktis, 
ir jie bus surinkti su kombinato automobiliu“ – aut. pastaba).224 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatas A. Pniauskas prisimena225, kad po 
sausio 13-osios  įvykių tvarkos palaikymo būrys, grįžęs į Šiaulius,  numatė savo tikslą – 
palaikyti tvarką mieste kartu su VRS tarnybomis, saugoti svarbius objektus nuo galimų 
provokacijų. 

Kartu su VRS pareigūnais buvo sudarytos grupelės po 3–4 žmones ir numatyta 
pamainomis budėti paskirtuose objektuose. Vienas iš budėtojų buvo paskirtas vy-
resniuoju. Jų skiriamasis ženklas buvo žalias raištis ant rankos (žaliaraiščiai – aut. 
pastaba). Buvo budima pagal štabo sudarytą grafiką. Grupės vyresnysis turėjo visą 
informaciją apie savo grupės narius ir palaikė ryšį su štabu. Buvo sudaryta 10 gru-
pelių po 3 žmones.  Numatyti saugotini objektai: Mėsos kombinatas, nes ten buvo 
saugomas 50 tonų amoniako kiekis, energetiniai objektai – Šilumos tinklai, telefono 
ir telegrafo stotis, televizijos bokštas, bankai, Savivaldybė. Palaikyti ryšį tarp Šiaulių 
m. VRS ir būrio štabo buvo numatyta per būrio vadą A. Pniauską ir VRS viršininko 
pavaduotoją A. Vilbiką. Būrys patruliavo ir Šiaulių  gatvėmis. Apie būrio veiklą pra-
nešė ir SSRS spauda. Laikraštis „Krasnaja zvezda“ rašė: „Sajudisti vooružonyje do 
zubov rukovodimyje Pniauskasom marširujet po gorodu Šiauliai“ (liet. „Ginkluoti 
iki dantų sąjūdiečiai, vadovaujami Pniausko, marširuoja Šiaulių miesto gatvėmis“ – 
aut. pastaba). 

Įmonės, įstaigos ir organizacijos pateikė darbuotojų, pasirengusių palaikyti mieste 
viešąją tvarką ir padėti apginti Lietuvos nepriklausomybę, sąrašus: iš susivienijimo „Prak-
tika“ Šiaulių įmonės užsiregistravo 9 darbuotojai; iš Šiaulių miesto valdybos valstybinės 
paslaugų teikimo įmonės buvo 29 savanoriai; Lietuvos metalo produkcijos didmeninės 
prekybos susivienijimo Šiaulių įmonė į miesto apsaugos būrius paskyrė 4 darbuotojus; iš 
Šiaulių KVJS mokyklos buvo 7 darbuotojai, atvykstantys budėti į VRS; iš GS autoserviso 
Šiaulių įmonės – 33 darbuotojai; iš valstybinės įmonės „Omega“ – 26 darbuotojai; iš 
Šiaulių pirmosios valstybinės grūdų perdirbimo įmonės – 7 darbuotojai; iš Specializuoto 
autotransporto įmonės – 11 savanorių; iš Šiaulių valstybinio pieno kombinato – 11 po-
licijos pagalbininkų; iš Šiaulių 1-osios pagalbinės mokyklos-internato – 22 darbuotojai; 
iš Šiaulių 11-osios vidurinės mokyklos – 5 savanoriai; iš „Ventos“ viešosios palaikymo 
mieste grupės – 11 darbuotojų. Iš viso pagalbą pasiūlė 53 miesto įmonės, įstaigos ir or-
ganizacijos.227

Kvietimas susirinkti 13 būriui ir tartis dėl 
tolimesnės veiklos

Žaliaraiščių 13 būrio nuostatai
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SSRS televizijos programa „Vremia“ po sausio 13-osios įvykių rodė Šiaulius ir 
piktinosi, kad po Šiaulių miestą patruliuoja ginkluoti Krašto apsaugos patruliai, 
nors tai  buvo Šiaulių m. VRS ir Savivaldybės pakviesti miesto įmonių beginkliai, 
su žaliais raiščiais savanoriai, padėję milicijai užtikrinti viešąją tvarką ir miesto 
objektų apsaugą.228  

Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas apie tai kalbėjo: „Gerai žinome, kad eks-
tremaliomis sąlygomis galimos įvairios nelaimės: gaisrai, kitokios stichinės nelaimės, 
įvairaus masto vagystės, grobstymai. Todėl kartu su ūkio vadovais miesto Savivaldybėje 
susirinkę nutarėme, jog reikėtų sustiprinti drausmę įmonėse. Maža kas gali atsitikti. Dar 
prašėme, jog tie, kas nori, laisvu nuo darbo metu gali padėti mums palaikyti viešąją tvar-
ką mieste. Susirinko žmonės, pakalbėjo, išsirinkom štabą ir atnaujinom draugovę. Keletą 
vakarų draugovininkai kartu su mūsų darbuotojais budėjo mieste. Jų skiriamasis ženklas 
– žalias raištis. Šiomis dienomis draugovininkų paslaugomis nesinaudojome, nes situacija 
mieste to nereikalauja.“229  

Situacija Šiauliuose: Santykiai su kariškiais. Nuo pat 1991 metų sausio pradžios 
pradėtas stebėti suaktyvėjusios SSRS kariuomenės judėjimas, o gyventojai perspėti 
neįsileisti SSRS karininkų ir kareivių į namus.230  

Šiaulių miesto meras K. Šavinis prisiminė, kad dar rudenį, karinių dalinių įgulos vadas 
pulkininkas Ivanovas, kiti pulkų vadai ir VRS vadovai sutarė, jei bus pavojingų išpuolių, 
vieniems kitus informuoti, kad nebūtų kraujo praliejimo.231  

Šiaulių miesto savivaldybėje vyko konstruktyvūs pasitarimai su mieste dislokuotų 
karinių pajėgų vadovais, todėl buvo išvengta konfliktų. 1991 m. sausio 8 d. Tarybos pir-
mininko Jono Tručinsko iniciatyva įvyko susitikimas su kariškiais priverstinio jaunuolių 
ėmimo į SSRS kariuomenę klausimu. Pasitarime dalyvavo Šiaulių karinės įgulos padali-
nių vadovai, karinis komendantas, karinis komisaras ir atstovas iš Pabaltijo karinės apy-
gardos. Jau buvo žinoma, kad Šiauliuose esančias karines pajėgas 1991 m. sausio 8 d. rytą 
papildė karinė technika ir kareiviai.232

Miesto vadovus domino, kokie bus kariškių veiksmai, ar bus gaudomi jaunuoliai, ar 
bus vengiama konfrontacijos ir susidūrimo su VRS pareigūnais ir gyventojais. Į tai ka-
riškiai aiškaus atsakymo nedavė, tačiau pareiškė, kad gauti įsakymai bus vykdomi. Į ki-
tus klausimus Pabaltijo karinės apygardos atstovas miesto Savivaldybei pažadėjo pateik-
ti atsakymus artimiausiu metu.    Karinis komisariatas informavo, kad jau išsiuntinėjo 
per penkis šimtus šaukimų šaukiamojo amžiaus jaunuoliams. Karinis komisaras Ivanas 
Gleznuca pažadėjo dalyvauti 1991 m. sausio 10 d. Tarybos sesijoje, kur bus svarstomas 
jaunuolių ėmimo į SSRS kariuomenę klausimas.233  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmosios kadencijos deputatas Jonas Tručins-
kas pasakojo: „1991 metais iki sausio tragiškų įvykių teko bendrauti ir su specialiu būriu 
,,Alfa“. Būryje buvo daug kareivių iš Azijos. Kalbi, kalbi, o jų akys stiklinės. Bet man pavy-
ko įrodyti, jog reikia gražiai sugyventi, taip saugiau abiem pusėms.“234

Apie Šiaulių miesto savivaldybę. Šiau-
lių miesto savivaldybės taryba jau 1991 m. 
sausio 10 d. kreipėsi į LR Aukščiausiąją Ta-
rybą pabrėždama, kad „įdėmiai seka Res-
publikoje besiklostančią situaciją ir, visiš-
kai pasitikėdama bei pritardama Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos veiksmams, yra 
pasiryžusi padaryti viską ginant Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę“.235

Buvo organizuotas Šiaulių miesto savi-
valdybės tarybos deputatų ir Savivaldybės 
darbuotojų budėjimas antrojo Savivaldybės 
aukšto kabinete, esančiame priešais budėtoją, 
nuo  1991 m. sausio 11 d. 18 val. iki 1991 m. 
sausio 18 d. 24 val. Jeigu būtų prireikę, bu-
dėjimas būtų buvęs pratęstas. Sausio įvykių 
išvakarėse budėjo B. Krištaponis ir F. Valys, S. 
Krugiškis ir R. Steponavičiūtė, V. Vingras ir 
B. Mikulskienė, L. Navickas ir V. Greičiūnas, 
A. Grakavinas ir A. Černiauskas bei kiti.236

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 1991 m.  sausio 
10 d.  kreipimasis į LR Aukščiausiąją Tarybą.  Iš 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

Deputatų ir Savivaldybės darbuotojų budėjimo 
grafikas.. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

1991  m. sausio mėn. Šiaulių m. savivaldybės budėji-
mo žurnalas. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

Budėjimo metu buvo daromi įrašai. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus rinkinių
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Pasak buvusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininko pavaduotojo Mindaugo 
Končiaus, sausio 12-osios rytą dar nebuvo kviečiami žmonės, nebuvo prie Savivaldybės ir 
technikos. Taip buvo nuspręsta dėl to, kad ryšiai su SSRS kariškiais Zokniuose buvo laikomi 
patikimais, kariškiai pažadėjo informuoti miesto valdžią apie grėsmę. Laimė, to neprireikė.237

Prasidėjus neramumams Vilniuje ir kylant grėsmei Lietuvos nepriklausomybei, Šiau-
lių miesto savivaldybėje buvo rengiamasi dirbti ekstremaliomis sąlygomis, numatyta, kur 
bus saugomi dokumentai, kur bus Tarybos ir Savivaldybės administracijos rezervinės pa-
talpos, užtikrinamas patikimas ryšys.238 

Nutarta, kad Taryba dirbs dviejose vietose, tai yra miesto centre ir pietiniame rajone. 
Išvakarėse buvo surinkti ir išvežti į privatų butą daug pačių svarbiausių dokumentų. Ta-
ryboje visi buvo pasidaliję darbus. Vieni Tarybos nariai buvo atsakingi už ryšius su visuo-
mene, kiti už ryšius, techniką kt. M. Končius buvo įpareigotas organizuoti budėjimą prie 
Savivaldybės, rūpintis gatvių užtvarais, technika, informuoti gyventojus apie kintančią 
situaciją Lietuvoje ir Šiauliuose.239

„Lietuvos aido“ korespondentei 1991 m. sausio 11 d. paskambinus į Šiaulių miesto 
savivaldybę, ragelį pakėlė mero K. Šavinio sekretorė G. Tamošiūnaitė. Meras buvo išva-
žiavęs į miestą. Sekretorė pasakė, kad Šiauliuose tvyro įtampa. Kažkas aktyviai skleidė 
įvairiausius gandus. Net vietos radijas, patikėjęs tokiu, ko gero, sąmoningai klaidinančiu 
skambučiu, pranešė, kad Savivaldybė apsupta šarvuočių, nors jokio kariškių judėjimo ne-
pastebėta. Savivaldybėje ištisą parą budėjo deputatai. 13 val. į „Lietuvos aido“ redakciją 
paskambinusi skaitytoja pranešė, kad Šiauliuose užimtas buvęs DOSAAF pastatas. Žinia 

buvo teisinga. Čia‚ kur dabar įsikūrusi Technikos mokykla‚ buvo pilnas kiemas ginkluotų 
kareivių. Jie tvirtino būsią ten, kol gaus nurodymą.240 

1991 m. sausio 11 d. SSRS kariuomenės kareiviai Šiauliuose užėmė buvusias Savano-
riškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (SDAALR) patalpas, kurios buvo 
perimtos ir perduotos Jungtinės technikos mokyklai (SDAALR buvo nuo 1951 iki 1991 
m. veikusi tarybinė sukarinta masinė visuomeninė organizacija, kuri turėjo savo įstatus, 
vėliavą ir emblemą – aut. pastaba).241

Apie tai buvo informuota VRS budėtojų dalis. Apie tą laikotarpį Šiaulių m. VRS 
viršininko pavaduotojas, Savivaldybės policijos viršininkas A. Vilbikas pasakojo taip: 
„Reaguodamas į tai, Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas pasiuntė mane ir pa-
reigūną Antaną Vaidonavičių išsiaiškinti 
esamą situaciją vietoje. Mus prie įėjimo į 
teritoriją pasitiko kareivis, gimimo iš Vi-
durinės Azijos, ir atstatė man į krūtinę au-
tomatą. Jis nelabai suprato rusiškai, todėl, 
įvertinus situaciją, teko šiek tiek atsitrauk-
ti, tačiau pavyko pasiekti, kad būtų pa-
kviestas jo vadas, kuris pasakė, kad jie yra 
dislokuoti iš Rygos ir jiems yra uždrausta 
bendrauti su vietine valdžia ir Zokniuose 
dislokuotais kariškiais.“242

„Laisvos Lietuvos“ korespondentas E. 
Bunka straipsnyje „Miestas laukia ryto-
jaus“ rašė: „Informacija iš Šiaulių 1991 m. 
sausio 11 d. 12 val. 17 min.: „Iš ryto buvo 
pasklidęs gandas, kad prie miesto Savival-
dybės pastato jau stovi šarvuočiai. Gandas 
truputį ankstyvas, nes, kaip sakė miesto 
mero pirmasis pavaduotojas R. Janušas, 
Šiauliai laukia rytojaus. 12 val. 30 min. prie 
Savivaldybės pastato mitingą organizuo-
ja „Jedinstvo“. Gali būti bandymų veržtis 
į vidų, o gal ir stiklai byrės. Tuo pat metu 
Saulės laikrodžio aikštėje įvyks lietuvių mi-
tingas. Šiandien įvyko miesto Tarybos, jos 
prezidiumo ir valdybos skubus posėdis, ku-
riame aptarta, kaip elgtis artimiausiu metu. 
Mieste paskelbti telefonai, kuriais žmonės 
gali skambinti ypatingais atvejais, budi Ta-

Savivaldybės veiksmai nušalinus LR Vyriausybę. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

Buvusio SDAALR įėjimo vartai ir šiandien liko 
tie patys

Visi į mitingą. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių
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rybos deputatai, pasiruošusi policija (tuo metu Šiauliuose buvo tik Savivaldybės policija, 
kita buvo milicija su tautine simbolika – aut. pastaba). Miesto įmonėse, gamyklose šian-
dien lankosi meras K. Šavinis, deputatai, aiškinasi padėtį, nurodo, kad svarbiausia šiuo metu 
– nesivelti į konfliktus, nepasiduoti provokacijoms.“243

1991 m. sausio 12 d. 12 val. 30 min. Saulės laikrodžio aikštėje įvyko tūkstantinis 
mitingas. Sąjūdis pakvietė Šiaulių miesto gyventojus protestuoti. Protesto mitingą 
vedė M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos pirmininkas gydytojas 
A. Griganavičius. Miesto vadovai: Tarybos pirmininkas J. Tručinskas ir meras K. Šavi-
nis, dėkojo šiauliškiams, budėjusiems prie LR Aukščiausiosios Tarybos Vilniuje, kvietė 
budėti prie Savivaldybės, linkėjo stiprybės ir susiklausymo. Mitinge buvo priimti trys 
dokumentai: telegrama LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui V. Landsbergiui, ku-
ria šiauliečiai pritarė Lietuvos politikai, protesto telegrama SSRS prezidentui M. Gor-
bačiovui dėl kariuomenės veiksmų Šiauliuose ir kreipimasis į Šiauliuose dislokuotus 
SSRS kareivius bei karininkus. Kreipimesi buvo išreikšta viltis, kad nebus panaudota 
karinė jėga prieš taikius miesto žmones.244

Sausio 12 dieną po pietų Vilniuje padėtis ėmė kardinaliai keistis, SSRS kariškiai tęsė 
pastatų užėmimą. Ir Šiauliuose buvo užimta pastatų, tvyrojo įtampa. 

Tas dienas prisimena M. Končius: „Šiaulių radijas ėmė kviesti žmones eiti prie Savi-
valdybės. Netoli pašto atsirado pirmoji gatvės užtvara iš gelžbetonio blokų. Visą vakarą ir 

visą sausio 13-osios naktį prie Savivaldybės 
būriavosi minia, degė laužas, bufetas virė 
arbatą, iš balkono buvo ne tik skleidžiama 
naujausia informacija, bet ir dainuojama, 
skaitomos eilės. Aktyvūs buvo Dramos 
teatro aktoriai, meno kolektyvų nariai, są-
jūdininkai. Tarybos nariai ir Savivaldybės 
darbuotojai liko visai nakčiai.“245

Vilius Laužikas, „Busturo“ (buv. Šiau-
lių autobusų parkas – aut. pastaba) direk-
toriaus pavaduotojas, prisimena: „Tuo-
metinis miesto meras, lyg nujausdamas 
gresiančius įvykius, paprašė, kad naktį iš 
sausio 12-osios į 13-ąją autobusai kursuotų 
visą naktį. Suorganizavau aštuonis dviejų 
maršrutų autobusus. Žmonės jau rinkosi 
prie dabartinės Šiaulių kolegijos, kur yra 
priemiestinių autobusų stotelė, važiuoti 
saugoti parlamento. O mes rinkome vai-
ruotojus. Sausio 13 dieną į Vilnių išleido-

me 49 „Ikarus“ autobusus. Keturis mūsų autobusus vilniečiai pastatė į barikadą aplink 
parlamentą. Visi mūsų vairuotojai važiavo savanoriškai. Nė vienas neatsisakė. Paprašyda-
vo tik leisti su šeima atsisveikinti.“246

Tarybos narė Birutė Paplauskienė pasakojo: „Tą naktį, sausio 13-ąją, į pagalbos 
šauksmą atsiliepė visi. Kiek nuoširdumo, dėmesio parodoma sunkiu metu. Skambina, 
siūlo vaistų, vienkartinių švirkštų. Nelaimėje siūlėsi padėti aplinkinių rajonų, Jelgavos 
medikai. Neįkainojama žmogaus gyvybės vertė. Ją saugoti buvo pasiruošę ir Šiaulių me-
dikai, kurie nekviesti, be nurodymų buvo ir yra budrūs. Paruošta lovų atsarga. Daugybė 
telefono skambučių, pasiūlymų duoti kraują sužeistiesiems ar rezervui.“247

1991 m. sausio 12 d. Šiaulių miesto 
savivaldybė jau buvo saugoma. Jautėsi di-
džiulė įtampa. Sekdami įvykius Vilniuje, 
visi Tarybos deputatai rinkosi į Savivaldy-
bę. Priešais Savivaldybę žmonių sparčiai 
daugėjo, greitai prisipildė visas skveras. 

Gatvės, kurios vedė prie Savivaldybės, 
buvo užstatytos sunkvežimiais, barstytu-
vais ,,Zil“, autobusais. Stovėjo ir traktorius 
,,Kirov“ iš Kelių valdybos, kad apsunkintų 
SSRS karinės technikos judėjimą.    

Mitingas Saulės laikrodžio aikštėje. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus rinkinių  

Prie miesto Savivaldybės pastato. Aut. R. Struoga 

Kalba Šiaulių  sąjūdžio aktyvistas  
A. Urbanavičius. Aut. R. Struoga
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Įtampa 1991 m. sausio 13 d. išvakarė-
se didėjo. Naktis iš sausio 12-osios į sausio 
13-ąją buvo ypač nerami, nes laukta galimo 
Pskovo divizijos desantininkų bataliono, 
dislokuoto Gagarino miestelyje, puolimo. 
Jie čia budėjo ir, priklausomai nuo Vilniaus 
įvykių, būtų užėmę miesto Savivaldybę. 
Vietiniai kariškiai su jais bendravo ir per-
davinėjo miestui informaciją. 

1991 m. sausio 13-osios vakare ėmė 
šalti, tačiau tūkstančiai šiauliečių buvo 
pasiryžę viskam. Jie būriavosi prie miesto 
Savivaldybės pastato, kuriame tuo metu 
dirbo miesto valdžia. Žmonių nusiteiki-
mą nepasiduoti ir ryžtą kovoti dar labiau 
stiprino dainos, Šiaulių dramos teatro 
aktorių skaitomos eilės. Sumaniai ir ope-
ratyviai dirbo miesto Radijo centras. Jau 
niekas nesistebėjo žmonių ištverme, susi-
telkimu, laisvės troškimu ir tėvynės meile. 
Daugiau nei parą prie Šiaulių miesto savi-

valdybės stovėjo šimtai žmonių. Visi jie, stovintys Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, visoje 
Lietuvoje, dar kartą sau ir pasauliui parodė vienybės ir ryžto jėgą.248

Patrulinės tarnybos darbuotojas V. Maskolenka prisimena249, kad jie buvo nusiųsti 
saugoti Savivaldybę. Be jos, buvo saugomas VRS, centrinis paštas, televizijos bokštas. 
Privažiavimo kelias prie Savivaldybės buvo užstatytas ,,Zilais“, barstytuvais,  autobusais.  
Prie Savivaldybės stovėję žmonės buvo labai draugiški, vieningi, jaunesnieji siūlėsi padėti 
saugoti objektus.    

Tuo metu tūkstančiai šiauliečių meldėsi 
Šiaulių bažnyčiose, taip pat rinkosi į Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią, klausė kunigų pamokslų. 
„1990–1993 m. Šiaulių metraštyje“ rašoma: 
„Tada Šv. Petro ir Povilo bažnyčia ir Savival-
dybė virto savotiškais dvasinio ir politinio 
gyvenimo, or ganizavimosi centrais.“250 Be 
to, su monsinjoru Kleopu Jakaičiu buvo 
sutarta, kad žmonės, budėję prie Savivaldy-
bės, pradėjus kariškiams atakuoti, per gar-
siakalbį bus šaukiami eiti į šventorių, o tie, 

kurie netilps, galės būti prie bažnyčios tvo-
ros, tarp medžių.251 Tačiau to neprireikė.  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sekre-
toriato darbuotojos V. Stasiūnaitė ir R. Zales-
kytė operatyviai teikė gaunamą oficialiąją in-
formaciją. Savivaldybės darbuotojai ir jiems 
talkinantys žurnalistai įvairiais kanalais rink-
davo informaciją ir tuojau pat ją perduodavo 
prie Savivaldybės susirinkusiems žmonėms. 
Tai buvo daroma iš Savivaldybės balkono. Tų 
dienų ir naktų įvykius filmavo televizijos žur-
nalistai profesionalai ir mėgėjai.252

Iš šiauliečių prisiminimų... Tuometinis 
meras K. Šavinis prisimena: „Tuo sunkiu 
metu pajutome ypatingą gyventojų para-
mą. Miesto aikštė prieš Savivaldybę buvo 
pilna žmonių, degė laužas, Dramos teatro 
aktoriai skaitė eiles.“253

1991 metų sausio 13-osios naktį mi-
licininkas R. Masteika nedirbo, bet buvo 
nuvykęs prie Šiaulių miesto savivaldybės, 
kad galėtų padėti ją apginti nuo kareivių 
šturmo. Iškviestas į tarnybą, užtikrino vie-
šąją tvarką Šiaulių miesto savivaldybėje. 
Skyrininkas V. Maskolenka kitą dieną bu-
dėjo Šiaulių miesto savivaldybėje, padėjo 
tikrinti įtartinus asmenis.254 Kriminalinės 
paieškos darbuotojas D. Petrauskas ir Sa-
vivaldybės policijos darbuotojas P. Pasto-
raitis, ginkluotas pistoletu ir automatu, 
saugojo Savivaldybę iš vidaus.255 

L. Eidintas pasakojo: „Žmonės rinkosi 
prie pašto, komisariato, Savivaldybės. Ėjom į 
Savivaldybę saugoti, jau buvo A. Vilbikas su 
apylinkės inspektoriais. Jautėmės drąsiai.“256

Buvusi Šiaulių m. VRS sekretoriato vedėja 
E. Janušaitė prisimena257, kad sausio 13-osios 
naktį buvo pakelta ir nusiųsta prie miesto Sa-
vivaldybės, kur jau būriavosi minios žmonių.  

Užtvertos gatvės Savivaldybės link. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus rinkinių

Žmonės Savivaldybės nepaliko ir dieną.  
Aut. R. Lazdynas

Šiaulių gyventojai, taip pat ir vaikai plakatuose 
išreiškė savo nuomonę apie įvykius. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus rinkinių
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Šiaulių m. VRS darbuotojas K. Škiela prisimena: „Sausio 13-ąją keitėsi santvarka. 
Naktį iškvietė į darbą, jaučiausi labai nejaukiai, saugojau Dramos teatrą. Įtampa buvo, bet 
niekas nieko neišprovokavo. Kariškiai gerai sutardavo su miesto valdžia, miesto gyvento-
jais. Žmonės rinkosi prie pašto, Savivaldybės, policijos.“258   

Dabartinis policijos generalinio komisaro pavaduotojas R. Požėla prisimena259, kad 
sausio 12 dieną (jam tada buvo 16–17 metų) bandė pabėgti iš namų ir net išlipti per 
langą, kad galėtų važiuoti su draugais į Vilnių ginti parlamento. Tačiau tėvas, perpratęs 
sūnaus norą, neleido išvykti ir liepė būti namuose. Jie gyveno kariškių name, todėl R. Po-
žėla buvo išmokęs kariškos drausmės. Kai pakeldavo kariškius pagal aliarmą naktį, pradė-
davo kaukti signalizacija ir jis girdėdavo, kaip namo kariškiai bėga į savo surinkimo vietą. 
Sausio 13-osios naktį jis prabudo nuo šūksnio ,,Mes laimėjome!“ ir kieme važinėjančių 
kaukiančių gaisrinių. Tada jis su draugais nuėjo prie miesto Savivaldybės, kur jau degė 
laužai, ir prisijungė prie ten buvusių žmonių.  

1991 m. sausio 12 d. iš Vilniaus į Šiaulius grįžusį ir prisistačiusį į skyrių S. Amerzi-
aną Šiaulių m. VRS viršininkas pasiuntė prie miesto Savivaldybės fiksuoti fotoaparatu 
ten vykstančių įvykių. S. Amerzianas, apsirengęs civiliniais drabužiais, su fotosnaiperiu iš 
Savivaldybės balkono fiksavo ten susirinkusius žmones. Fotografavimui buvo išnaudotos 
penkios fotojuostelės, kurios buvo atiduotos Lietuvos saugumo tarnybai.260    

Tuometinis Tarybos pirmininkas J. Tručinskas prisimena: „Sausio 13-oji – išskirtinė 
situacija. Mes stebėjome, kas vyksta Vilniuje. Buvome budrūs, turėjome laiku sukviesti 
žmones. <...> Monsinjoras Kleopas Jakaitis davė komandą skambinti bažnyčios varpais. 
<...> Bubių bokšte turėjome rezervinę TV stotį. <...> Į Zoknių garnizoną kalbėtis su ka-
riškiais nuvykome tik aš ir K. Šavinis. Vilniuje buvo prasidėjęs TV bokšto šturmas. Rusų 
kariškiai mums pažadėjo, jog Šiauliuose kraujo tikrai nebus, net jeigu lieps, įsakys. Matyt, 
tokį pažadą pavyko gauti dėl mūsų įdirbio, ankstesnių susitikimų ir tarimosi su jais.“261

Šiaulių m. VRS darbuotojas R. Kazarianas prisimena262, kad sausio 12-ąją buvo na-
muose ir  naktį, žiūrėdamas televizorių, pastebėjo, kad kartais dingsta vaizdas, paskui vi-
siškai televizoriaus ekranas sutemo. Naktį paskambino iš VRS ir nurodė rinktis skyriuje. 
R. Kazarianas pasakojo: „Pagal nustatytą pakėlimo schemą paskambinau Donatui Kor-
nikui, Pranui Slovikui, pasiėmiau asmeninį automobilį ir surinkau savo bendradarbius. 
Važiuodami apie 2 val. nakties gatvėse matėme būrius žmonių. Pietiniame miesto rajone 
Tilžės gatve važiavo dvi gaisrinės su sirenomis ir greitoji pagalba. Iš skyriaus vykome į Sa-
vivaldybę, nes turėjome užtikrinti jos vidaus apsaugą. Buvo išduoti ginklai ir šoviniai. Prie 
centrinio pašto ir Savivaldybės buvo minia žmonių. Iš maitinimo įstaigų buvo atvežama 
maisto, arbatos. Pravažiavimai prie Savivaldybės buvo užstatyti gatvių valymo automobi-
liais, pripiltais smėlio.  

Šiaulietis Zigmas Šileikis apie sausio 13 dieną pasakojo: „Apie 3 val. ryto Šiaulių tele-
vizija pranešė, kad šiauliečiai kviečiami prie miesto merijos ir centrinio pašto rūmų. <...> 
Apsirengiu ir išeinu į miesto centrą. Vilniaus gatve kelis kartus pralekia įjungusios garsi-

nius signalus policijos mašinos (tuo metu dar milicijos – aut. pastaba). Žviegiančios sire-
nos iš miego kelia šiauliečius. Pro atvirus langus žmonės klausia, kas atsitiko. Kiek galiu, 
praeidamas sakau: „Užgrobta televizija ir radijas Vilniuje. Eikite prie merijos.“ Ateinu prie 
jos ir aš. Kartkartėmis miesto merijos deputatai informuoja apie padėtį. Prašo eiti ginti 
centrinio pašto. Nueinu. Stovime Dvaro gatvėje prie įėjimo į telefono ir telegrafo stotį. 
Ramu. Žmonių prisirinko jau daug. <...> Nueinu ir aš atgal prie merijos. Ten praneša, kad 
reikia vykti į Vilnių, nes 10 val. jedinstvininkai rengia prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
mitingą. Šiauliuose jau minios žmonių, pasiruošusių važiuoti į Vilnių.“263

„Organizuodamas miesto Savivaldybės, miesto centrinio pašto ir Vidaus reikalų 
skyriaus apsaugą, Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas pasiuntė mane tiesiogiai 
organizuoti miesto Savivaldybės apsaugą ir jai vadovauti. Kartu su manimi Savivaldy-
bės apsaugą organizavo ir Viktoras Jeremėja. Prie Savivaldybės buvo sutrauktos reikia-
mos VRS pajėgos, užtikrinančios pastato apsaugą, susirinko ir miesto gyventojų, kurie 
budėjo prie Savivaldybės pastato. Be žmonių, buvo ir transporto priemonių, kurios 
blokavo privažiavimus prie Savivaldybės. Grįžau į namus daugiau kaip po dviejų parų“, 
– prisimena tuometinis Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas, Savivaldybės policijos 
viršininkas A. Vilbikas.264

Šiauliuose agresija neprasiveržė, bet įtampos buvo labai daug. Žmonės saugojo Savi-
valdybę, kad išlaikytų ją savo rankose.265

Tarybos pirmininkas Jonas Tručinskas po sausio 13 dienos įvykių sakė: „Situacija 
rami, jeigu gali būti rami įtampa ir grėsmė. Geriausiai apie tai informuoja šiauliečių akys 
– jose tas pats klaustukas, kuris buvo Eglės Bučelytės akyse paskutiniame mūsų matytame 
kadre iš Vilniaus... Bet į šitą klausimą niekas šiandien negali atsakyti.“266

Buvo aišku, kad jeigu pasirodys tankai, desantininkai, tai bus akivaizdi grėsmė. B. Žy-
mantienė „Šiaulių krašte“ rašė, kad šiauliečiai turi „eiti į gatves, ramiai pasirinkti saugią 
vietą, vengti pavojaus gyvybei, bet parodyti, kad mūsų daug, kad mes vieningi, ir būtinai 
viską fiksuoti: filmuoti, fotografuoti, užsirašyti viską minutės ir fakto tikslumu. Viso to 
labai reikės, nes ir pati baisiausia padėtis tęsis neilgai. Nebe 1940-ieji... <...> Žiaurumas, 
parodytas ir galimas, išvalė žmones, sujungė jėgas, pakėlė. Atsakomybės jausmas automa-
tiškai išryškėjo.“267  

Išaušus 1991 metų sausio 13-osios rytui, meras Kazimieras Šavinis tada korespon-
dente dirbusios B. Žymantienės buvo paklaustas, kas sunkiausia. Į tai meras atsakė: „Sun-
kiausiai aušo sekmadienio rytas: mirtys ir mankurtizmas, grėsmė ir nekonkretumas. Ir 
nuovargis... Šeštadienio vakaro įtampa neleido namo, dirbome visi iki pirmos valandos 
po vidurnakčio, o vos spėję pareiti namo, išgirdome... ir sulėkėme vėl. Bandėme susisiekti 
su permestais į Šiaulius kariškiais desantininkais, bet jie kategoriškai atsisakė bendrauti su 
civiliais. Šiaulių karinė įgula nuo visų šių veiksmų buvo atjungta, bet „savi“, tai yra nuolat 
Šiauliuose dirbantys kariškiai, ėmėsi padėti, atlikdami „taikos balandžio“ misiją. Karinin-
ką desantininkai priėmė, bet į klausimus atsakinėjo maždaug taip: jeigu bus įsakyta užim-
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ti, užimsime. Baisu yra tai, kad užduoties 
vykdymo žiaurumo diapazonas labai platus 
ir pasirinkimas priklauso ne nuo įsakančio-
jo, o nuo vykdančiojo. Vyk dytojų veidai, 
kaip liudija mačiusieji, nenormalūs, ne-
žmoniški... Gal kitaip ir neįmanoma – juk 
žmonės yra padaryti įrankiu, priemone...“268

To paties paklaustas vyriausiasis miesto 
dailininkas Vilius Puronas sakė: „Moraliai 
parėmė ir pakėlė tai, kad didesnė dalis vie-
tinės karininkijos yra mums palanki. Tai – 

ne naujiena, nustebino tik didelis procentas palankių, manau, apie 80... Kai Kauno radi-
jas paskelbė, o mūsiškis pakartojo šiauliečio karininko Grigorjevo pareiškimą, smerkiantį 
panaudojimą „krasnoj dubinki“ (liet. raudonojo vėzdo – aut. pastaba), žmonių minioje, 
saugojančioje Šiaulių savivaldybę, kilo ovacijos. Manau, kad jos buvo skirtos ne tik tam 
konkrečiam atvejui. Juk nežiūrint tautinės „euforijos“ kitataučių atžvilgiu, toje priešo sto-
vykloje šitiek daug mąstančių, supratingų, mūsų siekiams pritariančių žmonių, neįsižei-
dusių dėl piktų šnypštimų.“269

Apie tas dienas pasakojo Tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Končius270: 
„O pavakary budėti prie Seimo turėjo išvykti šiauliečiai. Nerimas juos išlydint buvo ne-
menkas, nes niekas nežinojo, ar nepasikartos praėjusios nakties įvykiai, ar sovietai neštur-
muos Seimo“ (tada buvo Aukščiausioji Taryba – aut. pastaba).

Autobusai 1991 m. sausio 13 d. iš Šiaulių į Vilnių vyko nuo bažnyčios 8 val., po to 9 
val., o vėliau kas 30 min.271

Tragišką naktį Afganistano karo dalyviai taip pat budėjo prie miesto Savivaldybės, o 
rytą patys kreipėsi į Tarybos pirmininką J. Tručinską klausdami, kuo galėtų padėti Lietu-
vai šiuo sunkiu metu. Vieniems buvo pasiūlyta vykti į Vilnių, kitiems likti Šiauliuose. Tad 
1991 metų sausio 14-osios rytą į Vilnių išvažiavo ir dvidešimt Afganistano karo dalyvių 
ginti Lietuvos, kiti jos ginti liko Šiauliuose. M. Kačinskas paklaustas patvirtino: „Kai tik 
reikės, vėl eisiu ginti Lietuvos.“272

Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir valdyba praleido ne vieną bemiegę naktį, budėjo 
Savivaldybėje, sutelktai, dalykiškai dirbo, tarėsi, reagavo į situaciją, apie Lietuvos tragediją 
stengėsi pranešti žmonėms, taip pat ir užsienyje gyvenantiems, kol neužblokuoti ryšiai ir 
galima prisiskambinti į kitas šalis. Apie įvykius deputatai ir Savivaldybės darbuotojai pra-
nešė į Jelgavą (Latvija), Pernu (Estija), Tbilisį (Gruzija), Maskvą, Leningradą (dabar Sankt 
Peterburgas – aut. pastaba) (Rusija). Apie padėtį Šiauliuose pranešta ir į Čikagą (JAV), 
kur gyveno didelė lietuvių bendruomenė. Vėliau Švedijos, Latvijos žmonės skambino į 
Šiaulių savivaldybę palaikydami lietuvius.273

Telegramos. Telegrafo baro viršininkė Angelė Savickienė informavo, jog šiauliečiai 

atsiliepė į raginimą siųsti telegramas į Maskvą. 1991 metų sausį, kai prasidėjo agresija 
prieš Lietuvą, iš Šiaulių į Maskvą buvo išsiųsta per 800 protesto telegramų. Vien tik 
sausio 13 dieną išsiųsta 310 telegramų, 14 dieną – per šimtą. Programai „Vremia“ 
išsiųsta 30 telegramų. Jas siuntė Šiaulių miesto įstaigos, organizacijos ir pavieniai as-
menys.274

1991 m. sausio 14 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatai nusiuntė SSRS 
prezidentui M. Gorbačiovui telegramą, kurioje pasmerkė karinės agresijos iniciatorius ir 
pareikalavo juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Telegramoje rašoma: „Mes nepri-
pažįstame apsišaukėlio Nacionalinio gelbėjimo komiteto, kuriam vadovauja „Jedinstvo“ 
ir SSKP. Nėra jokio pateisinimo jums ir karinei šutvei, dėl kurios veiksmų žuvo taikūs 
žmonės. Didžiulį pasipiktinimą kelia dezinformacija, skleidžiama CT ir TASS kanalais. 
Tik pripažįstantys Gebelso metodus žmonės gali taip elgtis...“275

LR Aukščiausiąją Tarybą per dvi dienas pasiekė daugiau kaip 10 670 telegramų, ku-
riose buvo reiškiama parama teisėtai išrinktam Lietuvos parlamentui ir Vyriausybei. Tarp 
šių telegramų 1240 buvo gautos iš SSRS.276

Iki sausio 15 dienos vidurdienio iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų į Maskvą M. 
Gorbačiovui išsiųstos 5883 telegramos, kuriuose buvo protestuojama prieš SSRS kariuo-
menės įvykdytą smurtą, reikalaujama nedelsiant išvesti ją iš Lietuvos. Vien tik sausio 16 
dieną  ryšininkai priėmė daugiau kaip 300 protesto telegramų, skirtų M. Gorbačiovui.277  

Mitingai. Šiaulių miesto įmonių, įstaigų kolektyvai rengė gedulo ir protesto mitin-
gus, kuriuose smerkė kruvinuosius įvykius Vilniuje. SSRS karinėje „Nuklono“ gamy-
kloje sausio 14 dieną į gedulo mitingą prisirinko tiek žmonių, jog vos sutilpo gamyklos 
salėje. Mitingas buvo transliuojamas ir per vietos radiją. Kalbėjo ir rusai, ir baltarusiai, 
ir lietuviai, kurie pasmerkė SSRS kariškių veiksmus, sukėlusius nekaltų žmonių žudy-
nes prie televizijos bokšto. Mitinge buvo priimta rezoliucija ir išsiųstos telegramos į LR 
Aukščiausiąją Tarybą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybą, SSRS gynybos ministeriją, 
SSRS elektroninės pramonės ministeriją ir CT informacinę laidą „Vremia“. Telegramo-
se buvo išreikšta užuojauta žuvusiųjų šeimoms, pasmerkti SSRS kariuomenės veiksmai 
Lietuvoje ir dar kartą patvirtinta, kad yra ir bus remiami teisėtai išrinkti Lietuvos par-
lamentas ir Vyriausybė, bus vykdomi tik Lietuvos įstatymai. Pareikalauta išaiškinti šių 
kruvinųjų įvykių vadovus ir vykdytojus, taip pat nutraukti jaunuolių gaudynes į SSRS 
kariuomenę. SSRS karinė „Nuklono“ gamykla nuo sausio 14 dienos nustojo tiekti kari-
niams daliniams produkciją.278

Sąjūdis 1991 m. gegužės 4 d. suorganizavo mitingą Vilniuje, Vingio parke. Mitinge 
dalyvavo apie 200 tūkst. žmonių (kituose šaltiniuose rašoma, kad daugiau kaip 100 tūkst. 
– aut. pastaba), suvažiavusių iš visos Lietuvos. Apie Lietuvai gresiančius pavojus kalbėjęs 
LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis sakė, kad, jei taip atsitiktų, efek-
tyviausias ginklas būtų neginkluota rezistencija. Mitingo dalyviai Lietuvos parlamentui 
išreiškė visišką pritarimą.279    

Šiaulių kariškiai protestuoja prieš „raudonąjį vėzdą“
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Skrydžiai Šiauliuose. Šiaulių miesto te-
ritorijoje buvo įsikūręs didžiausias Pabalti-
jyje SSRS karinis Zoknių oro uostas. 

Miesto žmones nuolat vargino nuo-
latiniai SSRS karo lėktuvų skrydžiai virš  
miesto, oro ir žemės tarša, nes kuro likučiai, 
prieš nusileidžiant lėktuvui, buvo išpilami 
ore. Netoli oro uosto gyvenantys žmonės 
kasdavo duobes, į kurias pritekėdavo ne-
mažai kuro, kurį gyventojai panaudodavo 

savo namams šildyti. Nors dar 1990 metų rudenį Šiaulių miesto vadovams buvo pavykę 
pasiekti susitarimą su Šiaulių karinės įgulos vadu, kad būtų nutraukti naktiniai lėktuvų 
skraidymai virš miesto, tačiau grėsmė miestui nuo to laiko nė kiek nesumažėjo.280

1991 m. sausio 14 diena nebuvo rami. Sklido gandai, kad įvykiai Vilniuje – tai ka-
rinio perversmo pradžia, o M. Gorbačiovas jau nekontroliuoja kariuomenės. Iš Zoknių 
karinio aerodromo nuo pietų iki vakaro vienas paskui kitą kas kelios minutes kilo sunkūs 
transportiniai lėktuvai. Į vakarą ėmė aiškėti, kad tai galėjo būti ir mokomieji skraidymai. 
Šiaulių m. VRS Patrulinės tarnybos kuopos vadas V. Janavičius su savo vyrais iki vidur-
nakčio patruliavo po miestą. Apie pusę dešimtos policijos automobilis pastebėjo iš Zo-
knių į miesto centrą važiavusius tris karinius UAZ bei du PAZ markės autobusus ir juos 
palydėjo. Po dešimtos ta pačia kryptimi nuvažiavo ir karinis sunkvežimis. Ir autobusuose, 
ir sunkvežimyje sėdėjo lakūnai techninėmis uniformomis, todėl manyta, kad jie grįžo iš 
skraidymų.281

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatų kreipimasis. 1991 m. sausio 15 d. Ta-
rybos deputatai kreipėsi į rinkėjus: „Su skausmu ir viltimi širdyje šiandien kreipiamės 
į jus. Tos dienos ir naktys, kurias išgyvenome drauge, patyrę prievartą, smurtą prieš 
tėvynę, mūsų Lietuvą, niekada neišdils iš atminties. Nėra jokio pateisinimo tiems, kas 
organizavo šią šiurpią agresiją prieš Lietuvą. Pralietas kraujas tegul prislėgs jų sąžinę 
sunkiu akmeniu...“282 

1991 m. sausio 16 d. įvyko Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatų pasitarimas, 
kuriame buvo svarstyta politinė situacija mieste. Tarybos pirmininkas J. Tručinskas in-
formavo, kad 1991 m. sausio 15 d. mieste buvo suaktyvėjęs kariškių automobilių eismas. 
Prašyta Autobusų parko, taksi vairuotojų, kad teiktų informaciją apie kariškių judėjimą 
mieste. Informuota, kad Šiaulių m. VRS darbuotojų sulaikytas jaunuolis, Dariaus ir Gi-
rėno gatvėje įvykdęs  vagystę, bet tai visai nesusiję su SSRS karinės prievolės išvengimu. 
Pranešta, kad girtas pilietis 1991 m. sausio 15 d. vakare kirviu daužė karinio komisariato 
duris. Priminta, kad prasidėjo savanorių žaliaraiščių budėjimai. Jų 13-ajam būriui vado-
vavo deputatai J. Vaitiekūnas ir A. Pniauskas. Informuota, kad SSRS KGB (liet. Valstybės 
saugumo komitetas – aut. pastaba) Šiaulių padalinio 23 darbuotojai atsiribojo nuo desan-

tininkų veiksmų, įvykdytų Vilniuje. Tuo metu komunistai ėmė skųstis, kad bijo dėl savęs 
ir savo šeimų likimo. Meras K. Šavinis sakė, kad juos pasiekia begalinis srautas dezinfor-
macijos.283  

Kariškių pozicija. Šiaulių įguloje tarnaujantys SSRS karininkai ir praporščikai po sau-
sio 13-osios įvykių at siribojo nuo Vilniuje vykusių žudynių.  

Šiaulių karinė įgula laikėsi korektiškai, jokių išpuolių prieš miesto gyventojus neuž-
registruota.284.

Meras K. Šavinis 1991 m. sausio 16 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatus 
informavo, kad   SSRS karinės įgulos vadas bijo, jog po sausio 13-osios aukų laidotuvių 
gali būti užpulti kariniai daliniai ir karininkų šeimos, kad karinis komisaras I. Gliznuca 
atakuojamas telefono skambučiais.285  

Tuometinis Šiaulių miesto meras K. Šavinis prisimena: „Lietuvoje prie rusų karinių 
dalinių vyko streikai. Bijojome, kad streikininkai nepradėtų veržtis į karinių dalinių teri-
torijas. Kariškiai pažadėjo, kad nesikiš tol, kol niekas nesiverš į jų teritorijas, nekreips dė-
mesio į jokius įžeidinėjimus ir koneveikimus. Turėjome vieni kitų telefonus. Mes buvome 
pasiruošę.“286 

Žvelgiant per sausio įvykių prizmę, Šiauliuose tarnavusių kariškių elgesys nuteikė op-
timistiškai. Buvo akivaizdu, kad miesto Savivaldybės vadovų bendravimas ir susitarimas 
su kariškiais davė teigiamų rezultatų. Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas pastebėjo: 
„Kas beatsitiktų, koks konfliktas bekiltų, tolesnis veiksmas – ne ataka, ne atkirtis, o su-
siėjimas, pokalbis, kurio metu ginčas sprendžiamas ne su jėgos pagalba. Miesto vadovai 
laikosi būtent tokios nuostatos. Susitarimo turėtų nesulaužyti ir kariškiai. Kad yra šitaip, 
parodo toks faktas – kariškiams reikalaujant išduoti ginklus savo šeimų apsaugai, jų vadai 
to padaryti nesiryžo. Deramai vertinkime šį jų poelgį, ypač žinodami, jog ir mes patys 
prieš juos – ne be nuodėmių. Štai P. Cvirkos g. kariškių bute išdaužtas langas, ant gretimo 
buto durų dažais išteptas svastikos ženklas...“287

Su mieste dislokuotais kariškiais Šiaulių m. VRS vadovai buvo susitikę Zokniuo-
se. Kariškiai domėjosi, ar mieste kontroliuojama kriminogeninė situacija. Padėtis buvo  
kontroliuojama, nors smulkių buitinių užgauliojimų, chuliganizmo atvejų buvo. Tačiau 
niekas nekurstė tokių veiksmų, o atvirkščiai, visomis jėgomis stengėsi užkirsti kelią nors 
mažiausiems incidentams. Pavyzdžiui, kai buvo išdaužyti kariškių šeimos buto langai, o 
kitai šeimai ant įėjimo durų buvo nupiešta svastika, abi pusės nedarė toli siekiančių išvadų 
ir nepūtė iš to burbulo. Šiauliuose kareivis padarė avariją ir sužeidė žmogų. Pabaltijo kari-
nės apygardos kariškiai klausė, kaip Šiaulių m. VRS traktuoja šį įvykį. Buvo atsakyta, kad, 
skyriaus nuomone, tai tik neatsargumas, o ne tyčia traiškomi žmones, taip gali atsitikti ir 
civiliniams žmonėms.288  

Teisindamasis dėl kareivių patruliavimo pagal SSRS prezidento įsaką, Šiaulių karinės 
įgulos politinio skyriaus viršininkas V. Nikitčenka sakė: „Kariškiams nebūtų reikėję net 
prezidento įsako, būtų užtekę gynybos ministro įsakymo. Man asmeniškai atrodo, kad 

Zoknių oro uostas
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pagrindo nerimui nėra. Nerimauti turėtų nusikaltėliai – juk mūsų pajėgomis bus susti-
printi milicijos patruliai. Tai, beje, buvo praktikuojama ir anksčiau, iki praėjusių metų 
kovo 11-osios. Net ir Šiauliuose švenčių metu milicijai į pagalbą ateidavo tikrąją tarnybą 
vidaus kariuomenės daliniuose atliekantys vaikinai, kursantai.“289    

„Gali būti, kad Lietuva tikrai išeis iš SSRS, bet tai nereiškia, kad tuoj pat išsikels armi-
ja“, – konstatavo V. Nikitčenka.290   

Užsienio piliečių ir saviškių palaikymas. Sausio 13-osios naktį Šiauliuose buvo su-
laukta skambučių iš Maskvos „Ruskoje radio“, Novgorodo radijo, Kristianstado mies-
to Švedijoje. Skambinusieji domėjosi situacija Lietuvoje ir Šiauliuose, teiravosi, kuo 
galėtų padėti.291

1991 m. sausio 14 d. į Šiaulių miesto savivaldybę paskambino Švedijos atstovas Lietu-
vai Liudvikas Mikulskis ir pranešė, kad Kristianstado žmonės, kaip ir visi švedai, palaiko 
mus nelygioje kovoje ir linki neprarasti stiprybės. L. Mikulskis pirmasis ėmė perdavinėti 
žinias į Švediją apie įvykius Lietuvoje, paskelbė Šiaulių miesto savivaldybės pranešimus 
Kristianstado municipalitetui ir Eteno-Lero  miesto Olandijoje municipalitetui. Į Šiaulių 
miesto savivaldybę skambino iš Maskvos, Tbilisio ir Leningrado. Keletas paprastų žmo-
nių pasisiūlė, jeigu reikės, priglausti ir mūsų vaikus.292 

Atėjo telegrama iš Pernu, kurioje reiškiama užuojauta ir džiaugiamasi, kad Šiaulių ka-
rinės įgulos kariškiai laikosi ramiai.293  

Krasnojarsko krašto liaudies deputatų ta-
rybos deputatas V. Michejevas parašė Šiaulių 
miesto deputatui J. Vaitiekūnui ir Lietuvos 
liaudžiai palaikymo laišką, kuriame informa-
vo, kad kitą dieną po tragiškų įvykių Vilniuje 
jis išsiuntė protesto telegramą M. Gorbačio-
vui, juo pasekė ir deputatas S. Ivanovas.294 

Visa tai pirmojoje Krasnojarsko krašto 
deputatų tarybos sesijoje sukėlė didžiosios 

daugumos Krasnojarsko krašto tarybos deputatų visuotinę psichozę. Buvo pasmerkti keli 
deputatai, kurie išdrįso išsiųsti protesto telegramas SSRS prezidentui M. Gorbačiovui reika-
laudami nesikišti į Lietuvos Respublikos reikalus. Po to vietinėje spaudoje atsirado straipsnis, 
reikalaujantis deputatus, kurie solidarizavosi su Lietuva ir išsiuntė telegramas M. Gorbačiovui,  
atšaukti iš Krasnojarsko krašto liaudies deputatų tarybos. Tačiau sveikas protas nugalėjo.295   

Po tragiškos 1991 metų sausio 13-osios eteryje suskambėjo Liucijos Baškauskaitės bal-
sas, kuris vėliau  buvo girdimas ir per „Tele-3“ televiziją.296  

LKP (SSKP platforma) Šiaulių miesto komiteto  sekretoriaus veiklos pabaiga. 1991 
metų sausio 13-osios naktį LKP(SSKP  platforma) Šiaulių miesto pirmasis sekretorius 
Vaidutis Kardelis buvo gavęs leidimą užimti LKP partijos Šiaulių miesto komiteto pas-
tatą.297   

 Šiauliuose įvyko „Jedinstvos“ susirinkimas, kuriame pranešimą padarė LKP (SSKP  
platforma) Šiaulių miesto pirmasis sekretorius V. Kardelis. Jis pasigyrė, kad buvo pre-
tendentas į Nacionalinio gelbėjimo komitetą, kuris kreipėsi į M. Gorbačiovą, kad būtų 
įvestas Lietuvoje prezidentinis valdymas.298  

Nuo 1991 m. sausio 16 d. sustabdytas laikraščio „Naš trud“, leidžiamo Karininkų na-
muose, leidimas, nes jame buvo skleidžiama dezinformacija apie įvykius Lietuvoje.299  

1991 m. sausio 17 d. politinę padėtį Šiauliuose paaštrino SSKP Šiaulių miesto ko-
miteto sekretoriaus V. Kardelio vizitas pas Savivaldybės vadovus. V. Kardelis dalyvavo 
vietinių tarybų rinkimuose 31-ojoje rinkimų apygardoje, kurios teritorija apėmė di-
džiąją dalį Zoknių bei dalį Pabalių mikrorajonų. V. Kardelį didele balsų persvara pir-
majame ture nugalėjo jo konkurentas A. Vilbikas. V. Kardelis prašė užtikrinti SSKP 
partinio aktyvo saugumą ir pagrasino, kad jeigu bus pasikėsinta į SSKP aktyvistus, bus 
imtasi griežčiausių priemonių.300

Šiauliečiai sunkų išbandymą atlaikė. Neabejingi Šiaulių bitininkai sužeistiesiems ir 
nukentėjusiesiems per sausio 13-osios įvykius į Vilnių atvežė daugiau kaip 200 kg me-
daus.301   

1991 m. sausio 19 d. Šiauliuose įvyko Afganistano karo dalyvių susirinkimas, kuria-
me buvo tariamasi, kaip jie galėtų prisidėti prie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
įtvirtinimo, išsiuntė protesto telegramą SSRS prezidentui M. Gorbačiovui ir gynybos mi-
nistrui D. Jazovui. 1991 m. sausio 20 d. SSRS kariuomenės veiksmus Lietuvoje pasmerkė 
ir Šiaulių rusų kultūros centras.302  

1991 m. sausio 25 d. prie Šiaulių miesto savivaldybės pastato susirinkę šiauliečiai su 
žvakėmis rankose pagerbė žuvusius latvius.303   

Šiaulių m. VRS priėmė bet kokią miesto gyventojų pagalbą bendram miesto la-
bui, kad užtikrintų tvarką mieste, tačiau kai kurios miesto organizacijos nerodė di-
delio noro bendradarbiauti. Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas sakė: „Mes 
sutinkame kartu dirbti su visais, kurių interesai sutampa su mūsų. Padėtis žmonių 
nesirenka. Žmonės vienijasi geriems darbams. Todėl šiek tiek pavydžiai žvelgiame į 
Panevėžį, kur teisėtvarkos darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su Krašto apsaugos 
departamentu. Mums, gaila, rasti bendros kalbos kol kas nepavyko. O paramos reikia 
ir dar reikės. O apskritai šiandien, įtampai atslūgus, galime tvirtinti, jog šiauliečiai 
sunkų išbandymą atlaikė.“304

Aukos. LR Ministrų Taryba 1990 metų balandžio mėnesį įsteigė Nepriklausomybės 
fondą.305 Šiauliečiai aukojo Nepriklausomybės aukų šalpos ir Gynybos fondams. Šiaulių 
miesto Dainų poliklinikos dar buotojai Nepriklausomybės aukų ir šalpos fondui paskyrė 
808 Rb, o televizijos bokšto gynėjų paminklui – 807 Rb.306 Sąjunginė „Nuklono“ gamy-
kla į fondą pervedė 2000 Rb. Tai darė ir visa Lietuva.307  

LR Aukščiausiosios Tarybos gynėjai sausio mėnesį aukojo lėšas Lietuvos nepri-
klausomybės gynimo fondui. 

Krasnojarsko krašto liaudies deputatų tarybos 
deputato V. Michejevo laiškas Šiaulių m. deputatui 
J. Vaitiekūnui ir Lietuvos liaudžiai
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LR Aukščiausiosios Tarybos pirminin-
kas V. Landsbergis 1991 m. sausio 24 d. 
pareiškė visiems Lietuvos žmonėms, auko-
jusiems ir aukojantiems Lietuvos nepriklau-
somybės gynimo fondui, oficialią padėką.308  

1991 m. kovo 11 d. šiauliečiai surinko 
labdarą Rusijos šachtininkams. 

1991 metų rugpjūtį LR Vyriausybė 
įsteigė Ginklų fondą ir prašė piliečius au-
koti pinigus, ginklus, amuniciją ir spro-
gmenis. Lietuvos gyventojai atsiliepė į LR 
Vyriausybės raginimą.309   

4. Po sausio 13-osios tragiškų nakties įvykių
Komendanto valandos įvedimas. 1991 m. sausio 13 d. 11 val. du šarvuočiai važinėjo 

po miestą ir per garsiakalbius pranešinėjo, kad Vilniuje įvesta komendanto valanda, kad 
ji prasidės 22 val. ir tęsis iki 6 val. 30 min. ir kad Vilniaus kariniu komendantu paskirtas 
Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas majoras V. Uschopčikas.310

Karinis komendantas generolas V. Uschopčikas LR Aukščiausiosios Tarybos deputa-
tams įsakė iki 1991 m. sausio 13 d. 16 val. palikti Aukščiausiosios Tarybos rūmus.311   

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 14 d. priėmė kreipimąsi į SSRS kariuo-
menės karius ir karininkus: „Kary, jeigu tu esi siunčiamas žudyti beginklių žmonių, 
ginančių savo Tėvynės laisvę ir užstojančių ją savo krūtine, jeigu tau įsakoma traiškyti 
juos tankų vikšrais, šaudyti automatais, nuodyti dujomis, kapoti desantininkų kastuvė-
liais, žinok: tau įsakoma daryti nusikaltimą, kuris užtrauks gėdą tavajai tautai, motinai 
ir tavo vaikams.

Kareivi ar karininke, jeigu dar jauti sąžinės balsą, sulaikyk žudyti pakeltą ranką. Armi-
joje tavo duotoji priesaika – ginti Tėvynę – nėra priesaika žudyti taikius, taip pat ir savo 
Tėvynę Lietuvą mylinčius žmones.“312  

LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas R. Ozolas prisimena: „Aš du kartus kreipiausi 
ir per Kauno radiją į Lietuvą, sakiau, kad padėtį mes valdome, ir taip buvo iš tiesų.“313

1991 m. sausio 13 d. Nacionalinio gelbėjimo komitetas pranešė, kad jis paėmė 
į savo rankas visą valdžią Lietuvoje ir kad nuo 22 iki 6 val. paskelbta komendanto 
valanda.314

Vilniaus gatvėmis važinėjo karinė technika, o garsiakalbiai skelbė, kad valdžią Lietu-
voje perėmė Nacionalinio gelbėjimo komitetas, tačiau tai buvo eilinė dezinformacija.315

Generolas majoras V. Uschopčikas sausio 13 dieną atvyko į VRM, kur informavo, kad 
visoje Lietuvos teritorijoje įvedama karinė padėtis nuo 22 iki 6 val., tai yra komendanto 
valanda, o jis paskirtas karo komendantu. V. Uschopčikas pareiškė, kad miestuose ir gyven-
vietėse patruliuos kariniai patruliai. Jie patruliuos ir keliuose, o milicijos darbuotojai galės 
atlikti savo pareigas tik turėdami specialius karinės komendantūros išduotus leidimus.316

1991 m. sausio 13 d. 10 val. 35 min. požeminiu tuneliu netoli LR Aukščiausiosios 
Tarybos nuvažiavo 30 šarvuočių ir 7 tankai.317

Niekam nekilo net minčių vykdyti V. Uschopčiko nurodymų. Lietuvos vidaus reikalų 
sistemos pareigūnai, deklaravę savo lojalumą Lietuvos valstybei ir jos nepriklausomybei, 
vykdė savo pareigas vadovaudamiesi tik Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Lietuvos val-
džios nurodymais.318

Į Vilnių 1991 m. sausio 14 d. atvyko SSRS sausumos kariuomenės vyriausiasis vadas 
generolas V. Varenikovas, kuris įspėjo, kad bus griežtai kontroliuojama, kaip yra laikomasi 
komendanto valandos, ir kad kariniams patruliams, kuriems tai pavesta daryti, yra išduo-
tos kovinės kulkos.319 

1991 metų sausio kronika rodė, kad SSRS kariškiai vis nerimo. Nors karinė vado-
vybė garantavo, kad sausio 14 dieną Vilniuje nebus vykdomos karinės akcijos, tačiau 
12 val. buvo užgrobtas miesto radijo transliacijos tinklo mazgas ir nutrauktos miesto 
radijo transliacijos. Buvo išstatyti kariniai postai su kovine technika pagrindinėse Vil-
niaus gatvėse. SSRS kariniai automobiliai, važinėdami miesto gatvėmis, per garsiakal-
bius skelbė apie komendanto valandą, kad draudžiama pasirodyti gatvėse po 22 val. 
Naktį iš sausio 14-osios į 15-ąją 9 šarvuočiai susidūrė su civiliniais automobiliais. Sau-
sio 15-osios naktį SSRS kariniai patruliai stabdė automobilius, važiuojančius į Vilnių, 
išlaipindavo keleivius ir tikrino jų asmens dokumentus. Galinėse miesto autobusų sto-
telėse kareiviai užgrobė kelis autobusus su vairuotojais ir vieną net su keleiviais. SSRS 
kariškiai sausio 17 dieną kelyje Vilnius–Kaunas sulaikė LR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatą V. Povilionį bei kartu su juo važiavusią VRS darbuotoją ir nuvežė juos į Vil-
niaus karinę komendantūrą. Sausio 18 dieną ties pagrindiniais išvažiavimais iš Vilniaus 
ir svarbiausiose miesto sankryžose buvo stabdomi automobiliai, tikrinami piliečių do-
kumentai. Sausio 24-osios vakare SSRS kariškiai apšaudė pravažiuojančius privačius 
automobilius, kai kuriuos stabdė, krėtė troleibusais važiuojančius keleivius. Sausio 
25-osios naktį Vilniuje SSRS kariškiai stabdė ir greitosios medicinos pagalbos auto-

Pinigai renkami aikštėje prie LR Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų. Aut. A. Girdziušas 

Labdara Rusijos šachtininkams. Aut. R.Struoga
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mobilius, juos krėtė, išvarę iš jų ir medikus, ir vežamus ligonius. Vilniaus radijas sausio 
25 dieną apie 1 val. nakties perdavė skubų LR Aukščiausiosios Tarybos Informacijos 
biuro pranešimą apie tai, kad Vilniuje labai suaktyvėjo SSRS kariuomenė, statomi nauji 
kontrolės postai, patruliuojama keliuose, sulaikomi žmonės ir automobiliai, daromos 
kratos autobusuose, blokuojamos kai kurios gatvės. Vilniaus karinės įgulos kamerose 
buvo uždaryta daug sulaikytų žmonių. Vilniuje sausio 27-osios vėlų vakarą važinėjo 
tankai ir šarvuočiai, buvo girdėti šaudymas iš automatų. Lietuvoje dislokuoti kariniai 
daliniai sausio 29 dieną iš SSRS gynybos ministerijos gavo slaptą įsakymą, kuriuo buvo 
leidžiama naudoti šaunamuosius ginklus savo nuožiūra. Buvo atvejis, kai Kauno–Vil-
niaus plente SSRS kariškiai, sustabdę keleivinį autobusą, iš jo išvarė visus vyrus, juos 
krėtė, tikrino bagažą. Abiejose kelio pusėse tuo metu stovėjo tankai. SSRS kareiviai 
užpuldinėdavo Lietuvos žmones, juos mušdavo, atiminėdavo dokumentus, daužydavo 
namų langus, apšaudydavo degalinių aikšteles. Sausio 29-ąją po vidurnakčio SSRS ka-
riškiai kelyje Vilnius–Kaunas apšaudė lengvąjį automobilį ir mirtinai sužeidė Vilniaus 
technikos universiteto studentą J. Tautkų. Sausio 31-osios vakare SSRS kariškiai tikri-
no automobilius, važiavusius Kauno–Garliavos keliu.320    

1991 m. sausio 15 d. įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo ir Vilniaus karinės įgulos va-
das generolas V. Uschopčikas. Teisingumo ministras P. Kūris prisimena: „Pokalbiai buvo 
labai sunkūs, įtempti, akivaizdus buvo kariškių noras kaltę už įvykius suversti Lietuvos 
valdžiai. Aš generolui V. Uschopčikui patariau sakyti tiesą, kas liepė panaudoti ginklą, 
antraip jis pats taps atpirkimo ožiu. Generolas pabalo, bet taip ir neatsakė...“321 Kaip vėliau 
paaiškėjo, P. Kūris buvo teisus, Vilniaus karinės įgulos vadas V. Uschopčikas SSRS vado-
vybės buvo apkaltintas, kad įsakymą Vilniuje davė jis.

1991 m. sausio 21 d. ministras M. Misiukonis korespondentams komendanto valan-
dos įvedimą pakomentavo taip: „Kariškiai savavališkai kontroliuoja aštuonis punktus prie 
Vilniaus ir tik formaliai patruliuoja sostinės gatvėse.“322

Vyriausybės narys A. Nasvytis sakė: „M. Misiukonis pasakojo, kad su juo kariškiai 
tarėsi, jog būtų patruliuojama kartu – kariškių ir mūsų policijos. M. Misiukonis katego-
riškai atsisakė.“323 

Laidotuvės. LR Ministrų Taryba sausio 13 dieną sudarė valstybinę komisiją SSRS 
agresijos aukų laidotuvėms organizuoti. Komisijos pirmininku paskirtas vicepremjeras 
Z. Vaišvila.324  

1991 m. sausio 15 d. Vilniuje įvyko gedulinga atsisveikinimo su žuvusiaisiais cere-
monija, buvo pakviestos dalyvauti visų sąjunginių respublikų delegacijos. Prie pašarvotų 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę nusitęsė dviejų kilometrų žmonių eilė.325    

1991 m. sausio 15 d. prieš pietus Šiauliuose buvo surengta kryžiaus nešimo į Kryžių 
kalną akcija. Vilniaus sporto rūmuose 1991 m. sausio 16 d. visa Lietuva atsisveikino su 
žuvusiaisiais dėl Lietuvos nepriklausomybės. Kad patektų ir nulenktų galvas prieš raudo-
nojo teroro aukas, žmonės su gėlėmis minioje stovėjo po 9–10 valandų.326

Laidotuvėse dalyvavo apie pusė milijo-
no žmonių. 

Sausio 13-osios aukų laidotuvės įvyko 
Vilniaus Antakalnio kapinėse.327  

Į Vilnių pagerbti prie televizijos bokšto 
žuvusiųjų išvyko nemaža grupė šiauliečių. 
1991 m. sausio 16 d. 5 val. ryto iš Saulės 
laikrodžio aikštės išvyko autobusai į laido-
tuves. Šiauliečių kolonos saugumą Šiaulių 
m. VRS vadovų įsakymu užtikrino VAI 
darbuotojai.328

Šiaulių miesto meras K. Šavinis infor-
mavo deputatus, kad į Vilnių vyksiančias 
laidotuves 7.00 ir 17.00 val. išvažiavo 21 
autobusas. Meras išreiškė nuomonę, kad 
gali nebelikti, kas kitomis dienomis va-
žiuos į Vilnių saugoti parlamentų rūmų, 
todėl reikėtų žmones skatinti tai daryti per 
darbovietes.329  

12 val. Švento Petro ir Povilo bažnyčio-
je buvo aukojamos šv. Mišios. „Pasigirdus 
varpams žmonės tarsi sustingsta. Tik nesu-
stingsta jų rankose liepsnelės, nesustingsta 
greta pasvirusios trispalvės, ne nutyla rauda. 
Visų mintys tenai, sostinėje, kur šiuo metu 
į paskutinę kelionę pajudėjo mūsų tautos 
didvyriai“, – rašė sausio 17 dieną „Šiaulių 
naujienos“. Laidotuvių dieną skambino visi 
šalies bažnyčių varpai.330    

Lietuva at sisveikino su žuvusiaisiais. Aut. A. Girdziušas Palydint žuvusiuosius. Aut. A. Girdziušas

Vilniaus Antakalnio kapinės. Aut. A. Ališauskas  

Šiaulių m. VRS pareigūnas S. Petreikis  per 
laidotuves. Aut. A. Girdziušas



/ 1991 metų sausio įvykiai Lietuvoje /

/ 441 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 440 /

Naktį iš sausio 15-osios į 16-ąją Šiaulių m. VRS darbuotojai susirinko prie Auksinio 
berniuko Šiauliuose ir raudonu autobusu ,,Ikarus“ išvažiavo į Vilnių užtikrinti viešosios 
tvarkos laidotuvių metu. 

R. Kazarianas prisimena331, kad sausio 16 dieną jis vyko į Vilnių – į sausio 13-osios 
nakties aukų laidotuves. Šiai akcijai vadovavo Viešosios tvarkos apsaugos ir apylinkių 
inspektorių vadovavimo poskyrio viršininkas V. Mazuras. Turėjo važiuoti visi milicijos 
darbuotojai, bet vienas milicininkas iš Visuomeninio teisėtvarkos apsaugos punkto ieš-
kojo priežasčių nevažiuoti – paskutinę dieną prieš išvykimą atsisakė vykti dėl šeiminių 
aplinkybių. Išvykimo vieta buvo VRS kiemas, Aušros al. 19. Buvo pasakyta, kad vykstama 
neribotam laikui, kad reikia pasiimti, kas reikalingiausia, neimti ginklų, važiuoti apsiren-
gus su milicijos uniforma, o sagos ir kokarda turi būti su Vyčiu. Buvo vykstama dviem 
,,Ikarus“ autobusais. Vilniuje žmonės policijos pareigūnus labai palaikė. Per laidotuves 
Gedimino aikštėje, kur buvo sustatyti žuvusiųjų karstai, moteris verkdama įsikabino Ka-
zarianui į ranką ir pasakė: ,,Jūs mūsų viltis, mūsų gynėjai.“ Išlydėję gedulingą eiseną į Vil-
niaus katedrą, milicijos darbuotojai grįžo į M. Mažvydo biblioteką, kur jie buvo apsisto-
ję. Buvo sudarytas grafikas, pagal kurį kas dvi valandos reikėjo eiti patruliuoti nustatytu 
maršrutu netoli LR Aukščiausiosios Tarybos. Žmonės nuo LR Aukščiausiosios Tarybos 
nesitraukė ir toliau budėjo, aplink degė laužai, buvo pastatytos prieštankinės užtvaros. R. 

Kazarianas pasakojo, kad žmonės milicijos 
pareigūnams siūlė maisto, stebino žmonių 
vieningumas, geranoriškumas, tikėjimas 
milicijos pareigūnais. Visi žmonės, neišski-
riant ir pareigūnų, jautėsi pakiliai. Į Šiau-
lius milicininkai grįžo po trijų dienų.  

L. Eidintas pasakojo: „Buvom uni-
formuoti, šiltai apsirengę, dviem parom 
įsidėję maisto. Ginklus liepė palikti na-
muose, kad neįvyktų konfliktų. Autobu-
so niekas nelydėjo. Prie Aukščiausiosios 
Tarybos budėjau su Stanislovu Šimuliu ir 
Stanislovu Balčiūnu, taip pat buvo Povilas 
Šereiva, Antanas Kulšė, Viktoras Kutelis, 
Viktor Malyšev, Petras Ružas, Algirdas 
Blunskis, Vytautas Masiliūnas, Sergejus 
Volkovas, Donatas Kornikas, Rafikas Ka-
zarianas, Artūras Baranauskas. Vadovavo 
Viktoras Mazuras. Iš kiekvienos nuovados 
buvo po 4–6 žmones. Anksti ryte nuvyko-
me prie ministerijos. 

Ministerijos salėje kitų rajonų darbuo-
tojams dalijo emblemas ant kepurių, nes jų 
buvo dar tarybinės. Šiauliečiai prieš kelias 
savaites jau buvo gavę. Laidotuvės vyko 10 
ar 11 val. Mus išskirstė į postus. Stovėjau 
prie Katedros įėjimo, šalia stovėjo civiliai, 
vadinamieji „vaišvilai“, draugovininkai su 
žaliais raiščiais. Buvo minios žmonių, ku-
nigų, taip pat stačiatikių, pravoslavų tikė-
jimo. Pro mane nešė karstus. Paskui mus 
nuvežė prie Aukščiausiosios Tarybos. Aš 
buvau Aukščiausiojo Teismo pastate apie 
parą. Po 2 valandas budėdavau su Stanislo-
vu Šimuliu ir Stasiu Balčiūnu. Matėm kari-
nius bilietus, sumautus ant vinių. Kai kurie 
kolegos iš kitų VRS turėjo gumines lazdas, 
šiauliečiai neturėjo. Ryte prie parlamento 
atvyko generalinis prokuroras A. Paulaus-
kas. Su Artūru Baranausku dar kartą apė-
jome Aukščiausiąją Tarybą, visas barikadas. 
Vakare grįžome namo.“332

1991 m. balandžio 22 d. laisvės gynė-
jų žuvimo vietos Vilniuje prie televizijos 
bokšto buvo pažymėtos granito obelis-
kais. Ten, kur žuvo vyrai, pasodinta 13 
ąžuoliukų, o kur žuvo L. Asanavičiūtė, 
buvo pasodinta liepaitė.333 

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sau-
sio 16 d. priėmė įstatymą „Dėl papildomų 
socialinių garantijų šeimoms asmenų, nu-
kentėjusių kovojant už Lietuvos Respubli-
kos laisvę nuo 1991 m. sausio 11–13 die-
nomis vykdytos agresijos ir po to buvusių 
įvykių“.334  

Atsakydama į SSRS pareiškimą, kad 
dėl sausio 13 dienos žudynių kalti lietu-
viai,  Lietuvos Respublikos prokuratūra 
pareiškė, jog SSRS generalinės prokuratū-
ros atstovai atvyko į Vilnių tirti įvykio, kai Prie Vilniaus katedros. Aut. R. Damulis

Milicijos pareigūnai visada priekinėse linijose.  
Aut. A. Girdziušas

1991 m. sausio 16–17 d. L. Eidintas ir A. 
Baranauskas prie LR Aukščiausiosios Tarybos 
barikadų tarp bibliotekos ir Seimo. Aut. T. Vitkus

Įamžinta laisvės gynėjų žuvimo vieta

Paminklas laisvės gynėjams atminti
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žuvusieji jau buvo palaidoti. JAV užsienio reikalų ministerija apie sausio 13 dienos įvy-
kius Vilniuje pareiškė, kad negalima tikėti oficialiaisiais SSRS Vyriausybės pranešimais, 
nes Maskvos skelbtos išvados neatitinka faktų. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis pareiškė, kad SSRS generalinės prokuratūros išvados apie sausio 13-osios 
įvykius Vilniuje sąmoningai dangsto žudikus.335    

Maskvos pozicija. 1991 m. sausio 11 d. Maskvoje, Raudonojoje aikštėje, prieš 
desantininkų siautėjimą Lietuvoje buvo surengtas  mitingas.336   

1991 m. sausio 12 d. Maskvoje įvyko daugiatūkstantinė demonstracija su plakatais 
„Šiandien Lietuva. Rytoj Latvija ir Estija, po dienos Rusija“.337   

Po to, kai SSRS vadovybė pasiuntė tankus prieš beginklius Lietuvos gyventojus, Mas-
kvoje į gatves palaikyti Lietuvos išėjo 300 tūkst. žmonių su šūkiais: „Šalin rankas nuo 

Lietuvos!“, „Laisvę Lietuvai!“338

1991 m. sausio 13 d. 20 val. Kijeve, 
Ukrainoje, įvyko Lietuvos nepriklauso-
mybę remiantis mitingas, kuriame dalyva-
vo apie 25 tūkst. žmonių, o Rygoje įvyko 
mitingas Lietuvai  remti, kuriame dalyvavo 
keli šimtai žmonių.339

Neliko Lietuvos įvykių nuošalyje Rusi-
jos Federacijos Vyriausybės vadovas Borisas 
Jelcinas, kuris 1991 m. sausio 13 d. katego-

riškai pareikalavo M. Gorbačiovo nutraukti agresiją prieš Lietuvą ir, tą pačią dieną atvykęs 
į Taliną, ten pasirašė Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Rusijos Federacijos Valstybės vadovų 
bendrą pareiškimą, kuriame šalys pripažino viena kitos valstybinį suverenitetą.340

Po sausio 13-osios įvykių Rusijos TFSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas B. Jel-
cinas sakė, kad Tarybų Sąjungoje didžioji kova už demokratiją prasidėjo Kruvinuoju se-
kmadieniu Vilniuje.341   

1991 m. sausio 14 d. Maskvos Raudonojoje aikštėje įvyko mitingas su plakatais „Krau-
jo praliejimas Lietuvoje – nenuplaunama Rusijos gėda!“, „1968–1991: ČSSR–Lietuva“, 
„Už jūsų ir mūsų laisvę!“342 

1991 m. sausio 22 d. M. Gorbačiovas paskelbė pareiškimą, kuriame pasmerkė ginkluotas 
pajėgas, užsimojusias smurtu užgrobti valdžią Lietuvoje.343 SSKP CK Organizacinis skyrius pa-
teikė M. Gorbačiovui slaptą pažymą apie padėtį Pabaltijo respublikose. Pažymoje konstatuota, 
jog „sausio įvykiai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje akivaizdžiai parodė, kad vadinamoji „Baltijos 
krizė“, prasidėjusi prieš dvejus metus, perėjo į naują, mūsų šaliai ypač pavojingą fazę“.344  

Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų tarybos priėmė kreipimąsi į LR Aukščiausiąją 
Tarybą, SSRS Aukščiausiąją Tarybą, RTFSR Aukščiausiąją Tarybą, Suvienytų Nacijų Or-
ganizaciją ir Europarlamentą. Kreipimesi buvo palaikoma LR Aukščiausioji Taryba ir Vy-
riausybė, pasmerkiami SSRS kariuomenės ir kolaborantų veiksmai, protestuojama prieš 
SSRS prezidento ir jo Vyriausybės vykdomą politiką, konstatuojama, kad vietose padėtis 
stabili ir vietinių valdžios organų dėka, reikalaujama, kad SSRS nutrauktų propagandi-
nį karą bei dezinformaciją, ir pabrėžiama, kad didžiausią pavojų piliečių saugumui kelia 
SSRS okupacinės kariuomenės savivaliavimas. Šį kreipimąsi 1991  m. sausio 22 d. palaikė 
ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatai.345 

Įvykių vertinimai. Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė M. Thatcher, vadinama 
Geležine ledi, prisiminimuose rašė, kad dar lankydamasi 1990 metų birželyje Maskvoje 
perspėjo M. Gorbačiovą dėl toli siekiančių negatyvių pasekmių, jei tik SSRS panaudotų 
jėgą prieš Baltijos kraštus.346

Buvo sudaryta Lietuvos valstybinė komisija SSRS kariuomenės sausio 11–13 dieno-
mis padarytiems nusikaltimams Lietuvoje tirti. Jos pirmininku buvo paskirtas G. Vagno-
rius, o pavaduotoju – K. Motieka.347    

Valentina Šimkuvienė, Šiaulių rusų kultūros centro vadovė, prisimena: „Viena naktis 
tarsi nužymėjo ribą: kas buvo ir kas bus. Lietuvos gyventojai parodė: per žmonių pasiprieši-
nimą jokie tankai pervažiuoti negali. To meto žmonių pakylėjimo su niekuo nepalyginsi.“348

J. Vaičiūnaitė sakė: „Lietuva kaip niekad vieninga ir bebaimė – vėl išryškėjo jos drąsa, ne-
palaužiama valia, susitelkimas, santūrus išdidumas. Mes didžiuojamės <...> neišsenkančiu 
žmonių srautu, lyg mažyčiai upeliai ir upės, subėgančiu iš visos Lietuvos į speiguotą Vilnių 
– saugoti tėvynės širdies. <...> Nutrūko paskutinė laida televizijos ekrane ir pasirodė žudi-
kų figūros <...>. Lyg širdies plakimo visą naktį klausiau Kauno radijo – šauksmo pasauliui 
lietuvių, lenkų, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis.“349

Mitingas Maskvoje. Aut. A. Juozapaitis

Kolektyvinių gynybos priemonių protokolas
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Per sausio įvykius Lietuva buvo palikta vienui viena. Nors daugelio valstybių visuome-
nės atstovai ir reiškė paramą lietuviams, jų valstybių vyriausybės buvo perdėtai santūrios, 
ir tai nestebino, nes niekas nenorėjo pyktis su SSRS, buvo linkusios geriau paaukoti mažą 
valstybę, bet išvengti konflikto su didžiąją. Istorija kartojasi... R. Ozolo manymu, stabdį 
paspaudė patys sovietų kareiviai. Pamatę, kas atsitiko prie televizijos bokšto, jie tiesiog 
palūžo. Buvo prie bokšto kareivių, kurie šaukė: „Aš daugiau taip nebegaliu!“350

SSRS Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1991 m. sausio 14 d. SSRS prezidentas M. 
Gorbačiovas, vertindamas įvykius, sakė, kad kariuomenei Lietuvoje veikti įsakymo jis 
nedavęs, o tokį įsakymą davė Vilniaus įgulos viršininkas generolas V. Uschopčikas, bet 
įsakymo šaudyti į žmones nebuvo. SSRS vidaus reikalų ministras B. Pugo įvertino, kad 
veiksmai, kurių buvo imamasi Lietuvoje, nebuvo patys geriausi, bet taip jau atsitiko, ta-
čiau padėtis buvo kontroliuojama. Vilniaus karinis komendantas generolas V. Uschopči-
kas žurnalistams sakė, kad veikė pagal M. Gorbačiovo nurodymą.351  

Šiaurės Vakarų ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado generolo Nikiforovo nuomone, 
Vilniaus įgulos vadas savavališkai pasikvietė desantininkų dalinius, o atsakyti už tokius 
veiksmus turi gynybos ministras ir SSRS prezidentas.352  

R. Ozolas įsitikinęs: „Ne šalies vadovai, bet paprasti žmonės apgynė laisvę. <...> Mi-
nias vienijo vienas tylus jausmas – čia mūsų Lietuva. Visi tada buvo vieningi, įsijautę į 
nepriklausomos valstybės prasmę.“353

Po tragiškų sausio 13-osios įvykių prie-
šiškos Lietuvos nepriklausomybei jėgos 
nesudėjo ginklų. J. Jermalavičius 1991 m. 
sausio 14 d. 14 val. 30 min. davė žurnalis-
tams interviu: „Tai Landsbergio ir Motie-
kos vykdomos politikos pasekmės. Demo-
kratinių Lietuvos jėgų kongreso (SSKP 
inspiruota organizacija – aut. pastaba) 
vadovybė kongreso vardu Lietuvos par-
lamentui atsiuntė ultimatumą – iki sau-
sio 11 dienos 15 valandos priimti TSRS 

prezidento pasiūlymą ir atstatyti TSRS ir LTSR konstitucijas. Ultimatume pasakyta, 
jog atsisakius vykdyti nurodymą, kongresas ruošiasi kurti darbinį organą – Lietuvos 
nacionalinio gelbėjimo komitetą, kuris į savo rankas ims valdžią. Reikalavimas nebuvo 
įvykdytas. Pirma auka tapo mūsų parlamentaras, kuris buvo nušautas į nugarą RTV 
komiteto patalpose. Jei būtų neįsikišę kariškiai, Lietuvoje būtų netrukus prasidėjusi 
operacija „Skydas“ – būtų žudomi komunistai ir jų šeimos, sodinami į kalėjimus, kitaip 
izoliuojami. Kova tęsis, įtampa nenurims. Efektyviausia priemonė situacijai stabilizuoti 
– prezidentinis valdymas. Jei pavėluotai bus įvestas prezidentinis valdymas, situacija 
gali būti dar baisesnė. Šiandien yra baisiau, negu buvo vakar, užvakar... Ar Lietuvos 

nacionalinio gelbėjimo komitetas gali paimti valdžią? Tai bus padaryta jėga. Komitetas 
– tai revoliucinis organas, jis su pertvarka nieko bendra neturi.“354

Dmitrijus Jazovas paklaustas, kaip reagavo į Lietuvos įvykius, atsakė: „Neigiamai. Aš 
supratau, kad armijai vėl pradės narstyti kaulus. Todėl pirmiausia paskambinau Pabaltijo 
karinės apygardos vadui generolui pulkininkui F. Kuzminui. Žmogus jis ramus, valdantis 
save bet kokioje situacijoje. Klausiu: „Kas iš tavo žmonių dabar Vilniuje?“ – „Generolas 
Ovčiarovas, pavaduotojas.“ – „Kur jis dabar?“ – „Aš tiksliai nežinau, bet, matyt, pas gene-
rolą Uschopčiką, Vilniaus divizijos vadą.“ Paskambinau Ovčiarovui: „Kas, kodėl?“ – „Taip 
ir taip, – atsako, – vietiniai draugai kreipėsi į divizijos vadą prašydami pagalbos „žabojant“ 
televiziją.“ – „Kas kreipėsi!?“ – „Nacionalinio gelbėjimo komiteto atstovai.“ – „Kas konkre-
čiai?“ Tyli, nežino. Nepatikėsite, bet aš lig šiol nežinau, kas tas Lietuvos gelbėjimo komi-
tetas. Nors Uschopčikas, matyt, visas pavardes žino. <...> Jis (Uschopčikas – aut. pastaba) 
pasakė norėjęs atriboti dvi priešiškas jėgas. <...> Kaip garnizono viršininkas, jis atsako už 
tvarką mieste. Nors panaudoti Vilniuje tankų, mano manymu, nereikėjo. Juk net į Baku 
mes neįvedėme nė vienos mašinos. „Na, kam tau reikėjo tankų?“ – kelis kartus klausiau Us-
chopčiko. – „Atribotume“ šarvuočiais. Jų vis vien šautuvu nepramuši.“ Už tai Uschopčikas 
gavo iš manęs „pylos“. <...> Teisėtumo nepaiso Landsbergis, pamynęs TSRS Konstituciją 
ir tūkstančių savo tėvynainių pilietines teises. Taip pat retai dairosi į sąjunginius įstatymus 
ir jo oponentai. Todėl nenuostabu, kad armija, atsidūrusi tarp dviejų ugnių, chaose, pati 
kartais pažeidžia įstatymus. <....> Ne viskas taip paprasta ir su Bakatinu. <...> Žmogus jis 
padorus, geras. Ir vis gi, atvirai šnekant, – kas pervedė Pabaltijo miliciją į respublikinį pa-
valdumą, padarė ją grynai nacionalinę? Vadimas Viktorovičius, mano draugas. Kam jam 
prireikė tos sutarties su estais? Juk yra TSRS Konstitucija ir reikėjo ja vadovautis.“355 

SSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas sakė, kad Pabaltijo įvykiuose jam pavaldūs 
kariuomenės padaliniai nedalyvavo, bet vis tiek jų iešmininku kažkodėl tapo jis.356  

Sausio 17 dieną SSRS gynybos ministerijos generolas J. Naumovas aiškino, kad įvy-
kius išprovokavo LLL atstovai, norėję užimti karinės įgulos Šiaurės miestelį, o sausio 13 
dieną nušautieji – tai Krašto apsaugos departamento direktoriaus A. Butkevičiaus darbas, 
nes tankų vairuotojai elgėsi labai atsargiai, todėl niekas negalėjo patekti po vikšrais.357   

SSRS gynybos ministras D. Jazovas už sausio 13-osios įvykius Vilniuje įgulos vadui gene-
rolui V. Uschopčikui kovo mėnesį pareiškė griežtą papeikimą. Kovo 17 dieną SSRS gynybos 
ministras D. Jazovas Vilniaus karinės įgulos viršininką generolą V. Uschopčiką už tankų ir 
šarvuočių panaudojimą Vilniuje griežtai kritikavo, nes, jo nuomone, būtų užtekę panaudoti 
tik ginkluotus kareivius. 1991 metų kovo mėnesį generolo V. Uschopčiko vadovaujamos 
SSRS kariuomenės motorizuotos šaulių 107-osios divizijos 15 kariškių už Vilniaus televi-
zijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto pastatų užėmimą buvo apdovanoti ordinais ir 
medaliais. Vienas karininkas apdovanotas II laipsnio ordinu „Za službu Rodine“ (liet. „Už 
tarnybą Tėvynei“ – aut. pastaba), penki – tokiais pačiais III laipsnio ordinais, devyni – me-
daliais „Už nuopelnus mūšyje“. Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas V. Uschopčikas 

„Šiaulių kraštas“ 1991  m.  sausio  15 d. 
konstatavo, kad Lietuva skaičiavo aukas ir tvirtėjo
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buvo perkeltas tolimesnei tarnybai į Brestą Baltarusijoje, o generolas A. Žitnikovas, kuriam 
buvo pavaldus Lietuvos OMONAS, iškeltas į kitą tarnybos vietą.358  

Ne viskas gerai buvo ir SSRS kariuomenėje. Sausio 13 dieną iš SSRS karinių dalinių, 
dislokuotų Lietuvoje, dezertyravo penkiolika kareivių ir karininkų.359  

1991 m. gegužės 30 d. buvęs vidaus reikalų ministras V. Bakatinas pripažino: „Mes 
pabandėme jėga nuversti teisėtai išrinktą Lietuvos valdžią, bet nepavyko.“360  

Lietuvos policija egzaminą išlaikė.  Kalbėdamas apie sausio 13-ąją, vidaus 
reikalų ministro pavaduotojas A. Svetulevičius pabrėžė: „Lietuvos policininkai yra 
sukrėsti praėjusios nakties įvykių. Vilniuje yra daug iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų 
komandiruotų pareigūnų, kurie budi ir atlieka savo pareigas.“361

VRM Profilaktikos valdybos viršininkas milicijos papulkininkis L. Vasiliauskas, vertin-
damas situaciją, sakė: „Situacijoje, kuri susiklostė 1991-ųjų sausio pradžioje, milicijai teko 
savotiško amortizatoriaus vaidmuo. Turėjome ne tik ginti visuomenę nuo nusikaltėlių ir 
pažeidėjų, kaip anksčiau, bet ir žmones nuo žmonių, ir žmones nuo kariuomenės.“362

Sausio 13 dieną 11 val. VRM budėtojas milicijos kapitonas B. Aranauskas infor-
mavo apie situaciją šalyje ir apie pajėgų išdėstymą sostinėje: 8 val. 30 min. prie LR 
Aukščiausiosios Tarybos buvo 807 neginkluoti VRM pareigūnai, prie užimto tele-
vizijos bokšto – 41, prie Radijo ir televizijos komiteto pastato – 12 pareigūnų. Mi-
nisterijoje visi pareigūnai buvo ginkluoti. Apie 600 VRM darbuotojų atvyko padėti 
į sostinę iš kitų miestų ir rajonų. B. Aranauskas pranešė: „Iš ligoninės pagrobti trys 
sužeisti civiliai, kurie gali būti aprengti desantininkų uniformomis ir nužudyti. Po to, 
kai buvo užimtas televizijos bokštas, mums skambino žmonės ir sakė, kad iš bokšto 
mėtomi civiliai. Taip pat, kad dalį ten žuvusių kariškių susikrovė į šarvuočius ir išsi-
vežė. Aš ką tik buvau morge, kur mačiau tankų, kulkų ir šautuvų buožių sudarkytus 
kūnus. Kai kurių neatpažins net motinos. Naktį važiuodamas Rygos gatve mačiau 
karinę techniką ir prie daubos pastatytą kulkosvaidį. Jie šaudė, tikėdamiesi įvaryti 
siaubą. Vienam pagyvenusiam žmogui, kai nutrūko Lietuvos radijo ir televizijos pro-
grama, plyšo širdis.“363

Nepriklausomybė buvo saugoma ir ginama visuose šalies miestuose, miesteliuose ir 
rajonuose.

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis kalbėjo: „Sausio 13-osios rytą į kabinetą man 
paskambino Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis. Jam smulkiai papa-
sakojau apie nakties įvykius. Išklausęs padėkojo man ir paprašė perduoti padėką už gerą 
darbą visiems ministerijos pareigūnams.“364

Po tragiškų įvykių LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas Z. Vaišvila sakė:  „Dar viena 
svarbi problemos pusė – galimos išdavystės. Įvykiai Rygoje, Vilniuje parodė <...>, kad yra 
pareigūnų, kurie gali išduoti... <...>, kurie nusiteikę prieš Lietuvos nepriklausomybę.“365

Vidaus reikalų ministrui M. Misiukoniui ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministrui J. 
Olekai pavyko išsireikalauti, kad SSRS kariškiai leistų apžiūrėti visą televizijos bokštą. Jis 

buvo apžiūrėtas 1991 m. sausio 16 d. lydint kariškiams. Viduje nebuvo rasta nei sužeistų, 
nei žuvusių žmonių, nors kraujo žymės nuvedė iki 13 aukšto. Buvo akivaizdžiai matoma 
padaryta žymi žala visuose 21 aukšte.366  

Po sausio įvykių Šiaulių m. VRS darbuotojai kreipėsi į Šiaulių kariškius ir gyventojus. 
Kreipimasis buvo paskelbtas spaudoje. Jame sakoma: „Šiomis Lietuvai sunkiomis die-
nomis mūsų, Šiaulių miesto VRS darbuotojų, jėgos nukreiptos užtikrinti mieste tvarką, 
ginti nuo nusikalstamų kėsinimųsi kiekvieną miesto gyventoją bei svečią, neatsižvelgiant 
į tautybę, tikėjimą, partiškumą, darbą.

Mes kreipiamės į jus, Šiaulių apylinkėse dislokuotų karinių dalinių karininkai, pra-
porščikai, eiliniai! Daugelis čia gyvenate, auginate vaikus. Kai kurie šį žemės lopinėlį at-
minsite kaip trumpalaikę tarnybos vietą, tik nesutepkite jo niekuo nekaltų taikių žmonių 
krauju. Už tai mes gerbsime jus ir jus išauginusias motinas.

Mes kreipiamės į Jus, šiauliečiai! Raskite savyje jėgų suprasti, kad ne kiekvienas karine 
uniforma vilkintis ar rusiškai šnekantis žmogus yra Lietuvos priešas. Leiskite jiems įrodyti 
tai: neįžeiskite jų šeimų narių, venkite bet kokių konfliktų. Visi dėl istorinių aplinkybių 
esame vienaip ar kitaip nuskriausti, bet esame žmonės ir turime jais išlikti. Tik bendromis 
visų mūsų pastangomis galime išvengti naujų aukų ir skausmo.“367  

1991 m. sausio 18 d. 16 val. įvykusiame VRM darbuotojų susirinkime vidaus reikalų 
ministras M. Misiukonis padėkojo visiems, „kurie nepaisydami nieko, negailėdami jėgų, 
dorai ir sąžiningai dirbo.“ M. Misiukonis konstatavo: „ Lietuvos policija išlaikė rimtą eg-
zaminą, sustiprėjo, susitelkė.“368

Savo pareigą Lietuvai policijos pareigūnai atliko garbingai. Jie buvo prie šturmuojamų 
pastatų, uniformuoti‚ be ginklų, susikibę rankomis jie užtvėrė kelią ginkluotiems kariš-
kiams. Per 1991 metų sausio 13-osios nakties įvykius nukentėjo ir 11 policininkų, kurie 
buvo sužeisti ir paguldyti į ligonines.369

„O mūsų policininkai padarė labai daug, kad saugant viešąją tvarką nebūtų panaudo-
tos „pažymėtos kortos“. Tokiuose agresyviuose žaidimuose jos itin pavojingos“, – paste-
bėjo Lietuvos VRM sausio įvykių štabo vadovas L. Vasiliauskas.370

Pirmosios LR Vyriausybės narys L. Ašmantas prisimena: „Nors policijai buvo reiškia-
ma daug priekaištų, bet tvarkai palaiky-
ti ji buvo sutelkta sumaniai ir veikė san-
tūriai, neperžengdama leistinų ribų.“371

Vykdydami savo pareigas, per sausio 
įvykius nukentėjo ir policijos pareigū-
nai. Vėliau už nuopelnus ginant Lie-
tuvos nepriklausomybę nemaža dalis 
vidaus reikalų sistemos pareigūnų buvo 
apdovanoti ne tik žinybiniais, bet ir 
įvairiais valstybės apdovanojimais.372 Sausio 13-osios  medalis ir atminimo ženklas Laisvės gynėjui
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Z. Džavachišvilis „Lietuvos policijos kronikos“ 2 dalyje rašė: „Buvo tokių, kurie metė 
pažymėjimus pasakę, jog jiems svarbiau šeima, gyvybė. Juokingai atrodė tie, kurie, besikei-
čiant situacijai, vos ne kas valandą persisegdavo antpečius. Yra tokių žmonių, kurie tada 
pabėgo, o dabar dirba vidaus reikalų sistemoje.“373 

Sausio 13-osios atgarsiai. M. Misiukonis 1991 m. sausio 21 d. informavo žurnalistus 
apie Lietuvos VRM vadovybės kontaktus su SSRS kariškiais ir, jo nuomone, „tai nėra 
bendradarbiavimas, o tik dalykiški susitikimai, kurie Lietuvai tik į naudą“.374

1991 m. sausio 21 d. Pskovo desantininkų divizijos kariškiai paliko Lietuvą.375

Į Baltarusijos pusę po įvykių Lietuvoje išvažiavo 30 automobilių su kareiviais. Nemaža 
dalis kariuomenės paliko Lietuvą lėktuvais ir traukiniais. SSRS vidaus reikalų ministras 
B. Pugo sakė, kad visi desantininkai iš Lietuvos išvesti, du trečdaliai SSRS VRM kariuo-
menės perkelta į kitas respublikas, o Lietuvoje dar likę SSRS VRM kariuomenės daliniai 
ateityje paliks Lietuvą.376 

Į visas Lietuvos miestų ir rajonų vidaus reikalų įstaigas buvo išsiųsta VRM parengta 
telegrama, kurią pasirašė miškų ūkio ministras V. Antanaitis, Krašto apsaugos departa-
mento generalinis direktorius A. Butkevičius ir vidaus reikalų ministras M. Misiukonis. 
Telegramoje buvo siūloma paimti graižtvinius šautuvus iš medžiotojų ūkių, taip pat iš 
įstaigų ir organizacijų. Be to, informuoti visi medžiotojai, kad gali savo valia atiduoti sau-
goti medžioklinius šautuvus vidaus reikalų skyriams.377

LR Vyriausybė 1991 m. balandžio 25 d. priėmė potvarkį, kuriuo nustatė, kad Krašto 
apsaugos departamento darbuotojai, saugantys svarbius valstybės objektus, užpuolimo 
atveju turi teisę naudoti šaunamąjį ginklą ta pačia tvarka kaip ir VRM pareigūnai.378  

SSRS ir LKP (SSKP platforma) atstovų spaudos konferencijoje 1991 m. sausio 17 
d. Gynybos ministerijos atstovas generolas majoras J. Naumanas paskelbė, kad SSRS ka-
reiviai, dalyvavę sausio įvykiuose, neturėjo kovinių šovinių, o pranešimai apie žuvusius 
civilinius gyventojus yra „grynas melas ir provokacija“.379 

Sąjūdžio palaikoma Nepriklausomybės partija rinko žmonių parašus kreipimuisi į 
Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus  teisių komisiją. Kreipimesi buvo rašoma:  „Krei-
piamės į Jus, prašydami ištirti ir teisiškai įvertinti sovietų kariuomenės įvykdytą ginkluotą 
agresiją prieš Lietuvos Respublikos masinės informacijos priemones ir taikius gyventojus 
1991 m. sausio 11–13 dienomis. Jie nužudė 16 ir sužalojo apie 600 žmonių. Taigi Sovietų 
Sąjunga atsakinga už esmingiausios žmogaus teisės – teisės gyventi – pažeidimą.“380

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 28 d. priėmė pareiškimą „Dėl agresijos prieš 
Lietuvą plėtimo ir karinės diktatūros grėsmės SSRS“, kuriuo dar kartą buvo kreiptasi į pa-
saulio tautų bendriją, į didžiąsias demokratines valstybes ir Jungtinių Tautų Organizaciją 
su prašymu ryžtingai užkirsti kelią ginkluotai prievartai ir diktatūrai.381

Popiežius Jonas Paulius II 1991 m. sausio 13 d. Šv. Petro aikštėje susirinkusiai žmonių 
miniai pasakė: „Aikštėje matau būrį lietuvių. Noriu užtikrinti lietuvių tautą, kad drauge 
su ja kenčiu ir meldžiuosi.“382   

Vienuolis brolis Julius apie sausio 13-
ąją sakė: „Mes neturėjome ginklų, bet dva-
sią turėjome. Ir su dvasia nugalėjome mate-
riją, tankus, nugalėjom imperiją. Todėl, kad 
buvo tautos dvasia.“383

Išvados. LR Aukščiausiosios Tarybos 
rūmai dieną ir naktį buvo saugomi begin-
klių Lietuvos žmonių – tai ir lėmė SSRS 
kariuomenės atsisakymą juos pulti. 

Didžiausi išbandymai vidaus reikalų pareigūnams teko per 1991 metų sausio įvykius, 
kai teko dirbti ekstremaliomis sąlygomis ginant jauną Lietuvos demokratiją. Milicija ne-
paprastai sudėtingomis sąlygomis stojo ginti jauną Lietuvos valstybę ir  jai tekusius  išban-
dymus sėkmingai įveikė.

Šiauliai išvengė aukų ir didesnių materialinių nuostolių. Lemiamais momentais šiau-
liečiai pasirodė esą dvasiškai stiprūs, orga-
nizuoti, susitelkę ir ryžtingi.  

Šiaulių miesto gyventojai kartu su vi-
daus reikalų organų darbuotojais budėjo 
prie miesto Savivaldybės ir centrinio pašto 
pastatų bei VRS. Dalis darbuotojų vyko į 
Vilnių budėti prie parlamento, televizijos 
bokšto bei Radijo ir televizijos  komiteto 
pastato. 

1991 metų sausio 13-ąją baisu nebuvo, 
nes viskas buvo aišku...

Sausio 13-osios įvykiams atminti 
skirtas medalis   

50 Lt moneta 
sausio 13-osios 
aukoms atminti

Vokas, skirtas sausio 13-osios įvykiams
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XI. MILICIJOS STRUKTŪRŲ 
REORGANIZAVIMAS Į 
POLICIJOS STRUKTŪRAS 

Dienraštis „Respublika“ 1990 m. spalio 24 d. rašė: „Milicija nebenori būti milicija, 
bet kiek ji išsilaikys, jeigu po Naujųjų metų Maskva baigs finansuoti Lietuvos miliciją 
ir pareikalaus grąžinti Makarovo pistoletus, Kalašnikovo automatus, šovinius ir kitas 
specialiąsias priemones, tame tarpe ir gumines lazdas. Iš kur policijai gauti ginklų, nes  
Lietuvoje jų negamina. Iš kur bus perkami ginklai ir kokiais pinigais už juos mokėsime? 
Policininkui reikės dirbti  plikomis rankomis.  Automobiliai, tai UAZ-ai, tarška barška. 
Galėtų būti raitoji policija, bet iš kur gauti arklių?  Milicija pergyvena gilią krizę. 
Kriminalinėje kronikoje išžaginimai, nužudymai, automobilių nuvarymas, vagystės iš 
butų ir taip kasdien.“1  

Iš karto po Lietuvos Respublikos policijos įstatymo (Policijos įstatymas) priėmimo 
peripetijų prasidėjo milicijos reorganizavimo į policiją darbai. Vidaus reikalų ministro 
1990 m. gruodžio 13 d.  įsakymu Nr. 3182, tai yra praėjus dviem dienom po Policijos įstatymo 
priėmimo, buvo sudarytos darbo grupės policijos veiklą reglamentuojantiems norminiams 
aktams parengti.  

Vidaus reikalų ministras 1990 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3463 „Dėl LR 
milicijos struktūrų reorganizavimo į policijos struktūras“ įpareigojo, vykdant Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos policijos 
įstatymo įsigaliojimo“, milicijos pareigūnų pervedimą į policiją baigti iki 1991 m. liepos 
1 d. (įsakymas pakeistas vidaus reikalų ministro 1991 m. įsakymu Nr. 344 – aut. pastaba). 
Taip pat buvo įpareigota pateikti LR Vyriausybei ir buvo pateikti tvirtinti nutarimo 
dėl Priėmimo į policiją ir atleidimo iš policijos laikinųjų taisyklių projektas, Priėmimo 
darbui iš vidaus reikalų organų (milicijos) į Lietuvos Respublikos policiją laikinųjų 
taisyklių projektas ir Lietuvos Respublikos policijos pareigūnų priesaikos priėmimo 
laikinoji tvarka, taip pat nutarimo dėl vidaus reikalų organų pervardijimo į policijos 
įstaigas projektas. Numatyta milicijos pareigūnų priėmimą į policiją ir atleidimą iš darbo 
milicijoje pradėti ir pabaigti LR Aukščiausiosios Tarybos nutarime nustatytu laiku, tai 
yra 1990 m. liepos 1 d. VRM Kadrų skyriui nurodyta iki 1991 m. vasario 28 d. parengti 
miestų ir rajonų policijos komisariatų tipinius struktūrų ir etatų projektus.  

Buvo numatyti tokie struktūrų pavadinimai: departamentas, vyriausioji valdyba, 
valdyba, biuras, skyrius, sekcija (sektorius). Nustatyta, kad departamentui vadovauja 
generalinis komisaras, vyriausiajai valdybai – vyriausiasis komisaras, valdybai 
(kriminalinės policijos) – vyriausiasis komisaras, valdybai – vyresnysis komisaras, biurui 

– vyresnysis komisaras, skyriui – komisaras, sekcijai – inspektorius komisaras. 
Nustatyta, kad trijų didžiųjų šalies miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – 

komisariatams vadovauja vyriausieji komisarai, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės 
komisariatams vadovauja vyresnieji komisarai, stambių rajonų centrų, turinčių daugiau 
kaip 50 000 gyventojų, komisariatams vadovauja komisarai, rajonų, turinčių mažiau 
kaip 50 000  gyventojų, komisariatams vadovauja komisarai inspektoriai. Pavaduotojai 
– respublikinės ir savivaldybių policijų vadovai – vienu pareiginiu laipsniu žemesni 
valdininkai, išskyrus rajonus, turinčius mažiau nei 50 000 gyventojų, kur visi 3 vadovai 
– komisarai inspektoriai. Taip pat nustatyta, kad nuovadoms, aptarnaujančioms 30 000 
gyventojų, vadovauja komisarai inspektoriai, o aptarnaujančioms mažesnes nei 30 000 
gyventojų nuovadas – vyresnieji inspektoriai.

Projekte buvo numatyta nuo 1991 m. sausio 1 d. miestų ir rajonų vidaus reikalų 
skyrius (valdybas) pervardyti į policijos komisariatus, pakeisti iškabas, antspaudus, 
dokumentų blankus ir kitą atributiką. Taip pat numatyta Lietuvos Respublikos policijos 
departamento (PD) generaliniam komisarui kartu su aukštesniosios pakopos savivaldybės 
valdybomis pateikti savivaldybių taryboms tvirtinti miestų ir rajonų policijos komisarus.5  

1990 metų pabaigoje, dar nesulaukę galutinės milicijos reorganizacijos į policiją, 
dirbdami  kasdienius valstybės perėjimo laikotarpiu užgriuvusius darbus, milicijos 
darbuotojai nežinojo, kad pagrindiniai išbandymai jų dar laukia 1991 metais. 
Reorganizavimas buvo laikinai nutrauktas dėl 1991 metų sausio įvykių, o  vėliau buvo 
tęsiamas.   

Reorganizavimo iš milicijos ir policiją darbas vyko ir po sausio įvykių 1991 metų sausio 
mėnesį.  Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1991 m. sausio 23 d. pasirašė įsakymą 
Nr. 156 dėl operatyviojo reagavimo grupių sudarymo, kuriuo nurodė visuose Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų valdybose ir skyriuose prie budėtojų dalių sudaryti laikinąsias 
operatyviojo reagavimo grupes, kurios, gavusios pavojaus signalą, privalėjo operatyviai 
išvykti į ginkluotų užpuolimų vietas ir kitus ypač svarbius objektus, saugomus milicijos. 
Įpareigota aprūpinti grupes transportu, ginklais ir specialiosiomis priemonėmis, taip 
pat bankų įstaigų dislokacijų planais ir kita reikalinga dokumentacija. Sudarant naujas 
policijos komisariatų struktūras, numatyta įsteigti nuolatines operatyviojo reagavimo 
grupes prie vidaus reikalų organų budėtojų dalių.  

Z. Vaišvila 1991 m. sausio 30 d., kai VRM ir milicija buvo vienintelė reali fizinė 
jėga, o kitos dar tik kūrėsi, kalbėjo: „Visų pirma dėkoju visiems pareigūnams už tai, kad 
šiuo sunkiu laikotarpiu įrodė, jog tikrai verti šio garbingo vardo, išreiškė savo poziciją, 
nuostatą. <...> Svarbiausia tai, kad milicija atsilaikė. <...> Noriu palinkėti tiktai stiprybės 
ir paraginti tuos, kurie dar svyruoja, šnekėtis, aiškintis, jei kas nors neaišku. Besikurianti 
policija – pagrindinė jėga, sergstinti viešąją tvarką, jos atsakomybė yra didžiulė.“7  

Vadovaudamasis Policijos įstatymu, 1991 m. sausio 30 d. ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius pasirašė potvarkį Nr. 22p8‚ įpareigojusį pervardyti Lietuvos 
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Respublikos vidaus reikalų organus (miliciją) į Lietuvos Respublikos policijos įstaigas. 
Taip po sausio 13-osios įvykių buvo atnaujintas milicijos reorganizavimo į policiją 
procesas. Vidaus reikalų organai miestuose ir rajonuose buvo pervardyti į policijos 
komisariatus. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vidaus reikalų valdybos buvo pavadintos 
vyriausiaisiais policijos komisariatais. Kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose vidaus 
reikalų skyriai buvo pavadinti miesto ir rajono, miesto arba rajono policijos komisariatais. 
Buvo numatyta, kad jiems vadovaus atitinkamai vyriausiasis komisaras, vyresnysis 
komisaras, komisaras ir komisaras inspektorius. Turėjo pasikeisti komisariatų iškabos, 
antspaudai, spaudai ir dokumentų formos.  

Savaitraštis „Liaudies sargyboje“ 
pastebėjo, kad per vieną dieną pasikeitė 
ne tik pavadinimas, bet ir struktūra, o 
Lietuva jau turėjo pirmąjį komisarą. LR 
Vyriausybės 1991 m. vasario 28 d. potvarkiu 
Nr. 92p9 LR policijos departamento 
generaliniu  komisaru buvo paskirtas P. 
Liubertas, ir nustatyta, kad rajono policijos 
komisariatams vadovauja VRS viršininkai.10  

Tokiu sudėtingu Šiauliams ir visai šaliai 
laikotarpiu 1991 metų vasario mėnesio 
pradžioje Šiaulių m. vidaus reikalų 
skyriaus pavadinimas pakeistas ir skyrius 
pavadintas Policijos komisariatu, kurį 
sudarė Savivaldybės policija, Kriminalinė 
policija, Viešoji policija, Vidaus tarnyba 

ir jų padaliniai. Milicijos kariniai laipsniai buvo panaikinti, įvesti pareiginiai laipsniai: 
vyresnysis komisaras, komisaras, komisaras inspektorius, vyresnysis inspektorius, 
inspektorius ir jaunesnysis inspektorius bei policininkais.11 1990 metų pabaigoje įkurtos 
4 savivaldybės policijos nuovados: Gubernijos, Prūdelio, Dainų ir Lieporių (pavadinimai 
joms suteikti vėliau – aut. pastaba). Šiaulių miesto policijos vyresniuoju komisaru tapo 
buvęs Šiaulių m. VRS viršininkas Romasis Vaitekūnas. Jo kandidatūra 1991 m. balandžio 
18 d. vykusioje Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sesijoje buvo pristatyta VRM Policijos 
departamento generalinio komisaro ir Šiaulių miesto valdybos teikimu.12 Tarybos 
deputatai buvo nusiteikę geranoriškai ir pritarė R. Vaitekūno kandidatūrai. 1991 m. 
balandžio 19 d. vidaus reikalų ministras pasirašė įsakymą, kuriuo R. Vaitekūnas paskirtas 
Šiaulių miesto vyresniuoju policijos komisaru. „Šių metų balandžio 19 d. 32 VRM bei 
miestų ir rajonų komisariatų komisarai prisiekė ištikimai tarnauti nepriklausomai Lietuvai 
<...>. Romasis Vaitekūnas – Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras.“13 Kartu prisiekė ir 
Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras Vytautas Leipus, Klaipėdos m. VPK vyriausiasis 

komisaras Vaclovas Narmontas, Šiaulių m. PK Savivaldybės policijos komisaras Alfredas 
Vilbikas, Alytaus m. ir r. PK vyresnysis komisaras Vytautas Grigaravičius, Marijampolės 
m. ir r. PK vyresnysis komisaras Albinas Papečkys.14 1991 m. balandžio 22–28 d. 
savaitraščio „Liaudies sargyboje“ 17 numeryje buvo įdėta nuotrauka, kurioje yra ir 
prisiekę R. Vaitekūnas bei A. Vilbikas. Vėliau prisiekė ir Kriminalinės policijos komisaru 
paskirtas B. Lazutka (dirbo iki 1991 metų lapkričio, nuo 1991 metų lapkričio paskirtas A. 
Milašauskas), Viešosios policijos komisaru – V. Janavičius, Vidaus tarnybos komisaru – 
A. Songaila. Savo pirmajame interviu paskirtasis Šiaulių m. vyresnysis policijos komisaras 
R. Vaitekūnas sakė: „Štai Kauno policininkai, taip pat ir ministerija, remia Vidaus reikalų  
valdybos  viršininko kandidatūrą, o miesto Taryboje kol kas – trintis, klausimo svarstymas   
nukeltas. Atrodo, į pirmąjį planą ten iškyla politiniai motyvai, dabartinis viršininkas 
kaltinamas   nelojalumu. Mano supratimu, tai – nereikalingos politinės ambicijos. O 
Kauno policininkai suerzinti, net galvoja apie kraštutinę priemonę – nebeklausyti miesto 
Tarybos. Perėjimo iš milicijos į policiją procesas turi baigtis iki liepos 1-osios. Manau, 
kad Šiauliuose spėsime padaryti anksčiau.  
Pradžia padaryta: paskirtas vyresnysis 
policijos komisaras ir Savivaldybės policijos 
komisaras. Taip pat pateikėm ministerijai 
savo naujos struktūros (su etatų sąrašu) 
projektą.“15

Kauno, Panevėžio miestuose ir 
Jonavos rajone reorganizavimas strigo, nes 
savivaldybės tarybos nebuvo patvirtinusios 
vadovų.16 1991 metų gegužės mėnesį į 
Kauno m. vyriausiojo policijos komisaro 
postą VRM vadovybė antrąjį kartą pasiūlė 
J. Liaudanską, tačiau jam nepasitikėjimą 
pareiškė LLL Kauno skyrius, taip pat jo 
kandidatūrai nepritarė ir Kauno miesto 
valdybos nariai.17  

LR Vyriausybė 1991 m. sausio 30 d. 
nutarimu Nr. 4418 patvirtino Laikinąsias 
priėmimo į   tarnybą Lietuvos Respublikos policijoje ir atleidimo iš jos taisykles, 
Laikinąsias priėmimo į  tarnybą Lietuvos Respublikos policijoje iš tarnybos vidaus reikalų 
organuose (milicijoje) taisykles ir Laikinąją Lietuvos Respublikos policijos pareigūnų 
priesaikos priėmimo tvarką, kurios visos galiojo iki 1991 m. liepos 1 d. Jos turėjo nustoti 
galioti priėmus Tarnybos policijoje statutą, tačiau jis nebuvo greitai parengtas ir taisyklės 
tebegaliojo iki 2000 metų. 

Vidaus reikalų ministras 1991 m. vasario 7 d. priėmė įsakymą Nr. 3419, kuriame 

Pirmieji VRM pareigūnai, prisiekę Lietuvai

Laikinųjų priėmimo į policiją ir atleidimo iš jos 
taisyklių projektas  
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paskelbė LR Vyriausybės 1991 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 4420, kuriuo patvirtintos 
Laikinosios priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos policijoje iš tarnybos vidaus reikalų 
organuose (milicijoje) taisyklės. Pagal jas pareigūnas turi rašyti raportą dėl priėmimo į 
tarnybą policijoje. Perkeltiems į tarnybą policijoje iš vidaus reikalų organų (milicijos) 
tarnybos stažas nustatomas pagal LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. 
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“ 5 straipsnį.21  

Nustatyta, kad policijos pareigūnai, pradėdami eiti pareigas, prisiekia Lietuvos 
valstybei. Priesaiką duoda kiekvienas Lietuvos Respublikos policijos pareigūnas,  
nepriklausomai nuo jo einamų pareigų. Priesaika duodama individualiai, ne vėliau kaip 
per mėnesį po paskyrimo į atitinkamas pareigas policijoje. Priesaika duodama iškilmingoje 
aplinkoje, dalyvaujant asmeninei policijos padalinio sudėčiai ir vadovybei. Prisiekiantysis, 
išėjęs prieš rikiuotę, garsiai skaito priesaiką ir pasirašo lape su priesaikos tekstu. Į policijos 
padalinio vadovo pasveikinimą jis atsako:  „Tarnauju Lietuvos Respublikai!“ ir grįžta į 
rikiuotę. Pareigūnai, atsisakę duoti priesaiką,  atleidžiami iš tarnybos Lietuvos policijoje.

Policijos įstatymas nustatė, kad į tarnybą policijoje savanoriškumo ir atrankos pagrindu 
priimami ne jaunesni kaip 18 metų, mokantys valstybinę kalbą (LR Aukščiausioji Taryba 
nustatė iki 1995 m. sausio 1 d. taikyti gyventojus aptarnaujantiems darbuotojams tik 
minimalius valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus – aut. pastaba) Lietuvos Respublikos 
piliečiai, kurie pagal išsilavinimą, asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą bei 
sveikatos būklę tinka policijos pareigūno pareigoms. Į tarnybą policijoje galėjo būti 
priimami asmenys,  turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, o į komisaro ir aukštesnes 
pareigas galėjo būti paskirti asmenys, tik turintys aukštojo mokslo cenzą, pasitikrinę VRM 
Medicininėje komisijoje, kad tinka šiai tarnybai, specialiai patikrinti, nepartiniai.  

Buvo numatyti ir specialieji reikalavimai. Į operatyvinę tarnybą galėjo būti priimami  
asmenys, turintys tam tikrų polinkių operatyvinei veiklai, ne žemesni kaip 165 cm ūgio. 
Į tarnybą viešojoje policijoje galėjo būti priimami ne žemesni kaip 172 cm, o į rikiuotės 
padalinius – ne žemesni kaip 175 cm ūgio asmenys. Asmenys, priimami į tarnybą Kelių 
policijoje, privalėjo turėti automobilio vairuotojo kvalifikaciją. Priimti į policiją buvo 
draudžiama vyresnius kaip 30 metų asmenis.

Skiriama į konkrečias pareigas buvo tada, kai priimamas asmuo atitiko policijos 
pareigūnui  keliamus reikalavimus. Su asmenimis, priimamais į tarnybą policijoje, buvo 
sudaroma sutartis. Skirti į atitinkamas policijos pareigūno pareigas turėjo teisę vadovai, 
nurodyti Policijos įstatyme. Paskirtas asmuo tapdavo policijos pareigūnu, jam buvo 
suteikiamas atitinkamas pareiginis laipsnis, išduodamas nustatyto pavyzdžio tarnybinis 
pažymėjimas. Profesionalumo laipsniui nustatyti buvo įvestos policijos pareigūnų 
kvalifikacinės kategorijos. Pirmą kartą priimtiems į tarnybą policijoje ir neturintiems 
specialiojo ar aukštojo išsimokslinimo asmenims buvo suteikiamas pirmasis policininko 
stažuotojo pareiginis laipsnis ir nustatomas vienerių metų stažuotės laikas.  

Policijos pareigūnai galėjo būti atleidžiami iš tarnybos pačių prašymu, suėjus 

nustatytam amžiui: einantiems nuo policininko iki vyriausiojo komisaro pareigas – iki 
45 metų amžiaus; vyriausiojo komisaro pareigas – iki 50 metų amžiaus; generalinio 
komisaro pareigas – iki 55 metų amžiaus; moterys – iki 40 metų amžiaus. Taip pat 
policijos pareigūnai galėjo būti atleidžiami dėl sveikatos būklės, pristatę atitinkamą 
VRM Medicininės komisijos išvadą; pagal atestavimo tvarką, įsigaliojus nustatytąja 
tvarka surašytai atestacijai; už drausmės pažeidimus; už policijos darbuotojo vardo 
diskreditavimą; streikuojant; vadovaujantis teismo sprendimu arba nuosprendžiu; 
netekus Lietuvos Respublikos pilietybės. Ginčai dėl atleidimo iš darbo buvo sprendžiami 
teismine tvarka.

Minėtose taisyklėse nustatyta priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos policijoje iš 
tarnybos vidaus reikalų organuose (milicijoje) tvarka galiojo iki 1991 m. liepos 1 d. 

Į pareigas miestų (rajonų) policijos komisariatuose miesto (rajono) policijos 
komisarą bendru Policijos departamento generalinio komisaro ir aukštesniosios pakopos 
savivaldybės valdybos teikimu tvirtino  savivaldybės taryba, skirdavo vidaus reikalų 
ministras. Miestų (rajonų) policijos vyresniuosius  komisarus, komisarus, komisarus 
inspektorius, išskyrus komisariatų padalinių vadovus, Policijos departamento  generalinio 
komisaro teikimu skirdavo vidaus reikalų ministras. Savivaldybės policijos komisarą, 
kuris buvo ir miesto (rajono) policijos komisaro pavaduotojas, policijos komisaro teikimu 
skirdavo aukštesniosios pakopos savivaldybės valdyba, tvirtindavo savivaldybės taryba. 
Policijos departamento generalinis komisaras įsakymu paskelbdavo apie jo paskyrimą 
ir suteikdavo pareiginį laipsnį. Savivaldybės policijos nuovados komisarą savivaldybės 
policijos komisaro teikimu skirdavo miesto (rajono) policijos komisaras ir tvirtindavo 
žemesniosios pakopos savivaldybės taryba arba tarybos, kurių teritorijoje veikė nuovada. 
Komisariatų policijos padalinių vadovus skirdavo Policijos departamento generalinis 
komisaras, kitus komisariatų darbuotojus skirdavo miesto (rajono) policijos komisaras. 
Kitus savivaldybės policijos pareigūnus skirdavo miesto (rajono) policijos komisaras 
savivaldybių policijos komisaro teikimu.22  

Šiaulių m. PK Savivaldybės policijos viršininko A. Vilbiko nuomone, teisėtvarkos 
struktūrų laukė didelės reformos. Tikėtasi, kad Lietuvos valstybė labiau pasitikės policijos 
pareigūnu, atriš jam rankas.23  

LR Vyriausybės 1991 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 9724 buvo papildytas 1991 m. sausio 
30 d. nutarimas Nr. 44 ir nustatyta, kad vidaus reikalų ministrui ir Policijos departamento 
generaliniam komisarui suteikiama teisė priimti į tarnybą policijoje išimties būdu asmenis, 
vyresnius kaip 30 metų. 

Milicijos reorganizavimo į policiją laikotarpiu įvyko svarbių struktūrinių pokyčių. 
Buvo sukurtos naujos penkios policijos rūšys, Policijos departamente – naujos tarnybos, 
valdybos, biurai. Vidaus reikalų ministro 1991 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 12925 buvo 
patvirtinti VRM Policijos departamento vadovybės, Štabo, Viešosios policijos valdybos, 
Apsaugos policijos valdybos, Kelių policijos valdybos, Transporto policijos valdybos, 



/ Milicijos struktūrų reorganizavimas į policijos struktūras /

/ 457 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 456 /

Savivaldybių policijos valdybos etatai. Įsakymas įsigaliojo nuo 1991 m. balandžio 15 d. 
Taip pat patvirtinti VRM Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios 
valdybos etatai.  

Centriniu policijos valdymo organu tapo Policijos departamentas, priklausęs VRM, 
ir jam pavaldūs policijos komisariatai. Anksčiau vietos milicijos valdybos ir skyriai buvo 
tiesiogiai pavaldūs VRM.

Vidaus reikalų ministras 1991 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 15426 panaikino buvusių 
miestų vidaus reikalų valdybų, miestų ir rajonų vidaus reikalų skyrių, poskyrių etatus (tuo 
metu jie jau buvo pervadinti policijos komisariatais – aut. pastaba) ir patvirtino 12,9 tūkst. 
miestų ir rajonų policijos vyriausiųjų komisariatų ir komisariatų naujų etatų. Įsakymas 
įsigaliojo etatų sąrašuose numatytais terminais. Pagal etatų skaičių viešojoje policijoje 
dirbo per 28 proc., savivaldybių policijoje – 26 proc., kriminalinėje policijoje – 13 proc., 
kelių policijoje – 11,7 proc., apsaugos policijoje – 12,7 proc., transporto policijoje – 3,3 
proc., kitose tarnybose – 5 proc. darbuotojų. Milicijos, galutinai reorganizuotos į policiją, 
etatų skaičius išaugo 82 proc. 1991 metų pabaigoje jau buvo 13 562 etatai ir šis skaičius 
nuolat augo. Palyginti su ankstesne milicijos struktūra, policijos komisariatuose dirbo 
gerokai daugiau eilinių policininkų ir mažiau policijos valdininkų. 1991 metų pabaigoje 
buvo 13 562 etatai, t. y.  etatų skaičius išaugo 82 proc., o Šiauliuose 1990 metais buvo 362 
pareigūnų etatai, o 1991 metais išaugo iki 659 etatų, tai yra padidėjo 82 proc. Darbuotojai, 
neperėjusieji dirbti į policijos struktūras, perimti VRM žinion.  

Vėliau eilinių policininkų etatų skaičius buvo mažinamas, o policijos valdininkų –
didinamas. Nuo 1994 metų pabaigos žymiai padidėjo policijos komisarų skaičius.27 
Lietuva tapo viena iš Europos šalių, turinčių gausiausią policiją.  

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų vyriausiųjų policijos komisariatų, Šiaulių, 
Panevėžio miesto policijos komisariatų struktūrinių padalinių, kriminalinės, viešosios, 
kelių, savivaldybių policijos, štabo struktūra buvo numatyta tokia kaip ir Policijos 
departamento. Be to, komisariatams priklausė vidaus tarnybos padaliniai, tai yra tardymo, 
migracijos, pataisos darbų inspekcijos ir kitos specialiosios įstaigos, tai yra priėmimo ir 
paskirstymo punktas, blaivykla. Kitų miestų ir rajonų policijos komisariatų struktūra 
buvo daug paprastesnė. Ją sudarė kriminalinės policijos padaliniai, tai yra kriminalinių, 
ekonominių nusikaltimų tyrimo, ekspertinis kriminalistinis sektoriai; viešosios policijos 
padaliniai, tai yra patrulinis, apsaugos, kelių ir informacinis-administracinis sektoriai, 
budėtojų dalis; savivaldybių policijos padaliniai, tai yra nuovados: apylinkės inspektoriai, 
nepilnamečių reikalų inspektoriai, kvota, budėtojų dalis; taip pat tardymo, migracijos ir 
kai kurie kiti padaliniai.28  

Policijos įstatymo 12 straipsnyje29 buvo nustatyta šalies policijos sistema, kurią sudarė 
respublikinė ir savivaldybių policija. Respublikinė policija dar buvo skirstoma į keturias 
rūšis, tai yra viešąją, kriminalinę, transporto ir kelių policijas. Respublikinei ir savivaldybių 
policijoms vadovavo VRM Policijos departamentas. Buvo patvirtintos tipinės Lietuvos 

policijos sistemos struktūros: tai Policijos departamento, miesto ir rajono policijos 
komisariatų ir policijos nuovadų.  

Milicijos reorganizavimas į policiją Lietuvoje vyko sklandžiai. Pavyko apsisaugoti 
nuo partijų, politinių grupių ir atskirų asmenybių įtakos. Susitelkimą ir organizuotumą 
nulėmė paskutiniųjų metų įvykiai Lietuvoje, užgrūdinę VRM ir vietinių vidaus reikalų 
organų vadovybes ir išugdę sugebėjimą vykdyti įstatymus, nepasiduoti jokiai kitai įtakai. 
Policijos generalinis komisaras P. Liubertas spaudoje taip pat konstatavo, kad milicijos 
pertvarkymas į policiją vyksta be didesnių komplikacijų.30  

Lietuvos policininkais tapo beveik visi buvę milicininkai, atitikę dorovės, profesijos 
ir sveikatos reikalavimus. 1991 metų birželio viduryje reorganizavimas į policiją 
buvo baigtas vienuolikoje Lietuvos rajonų – Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir kituose. 
Dvidešimt trijuose policijos komisariatuose pareigūnai buvo pateikę prašymus priimti 
dirbti į policiją ir, davę priesaiką, buvo priimti į tarnybą policijoje. Nepateikė prašymų 53 
pareigūnai iš reorganizuotų komisariatų. Dalis išėjo į pensiją, išvyko į Baltarusiją ar Rusiją 
ir tik kelios dešimtys pabėgo į OMONĄ.29 Vilniuje, Klaipėdoje ir kai kuriuose rajonuose, 
kur vyravo rusakalbiai darbuotojai, milicijos reorganizavimo į policiją procesas vyko gana 
skausmingai. 1991 metų birželio viduryje Šalčininkų, Švenčionių, Kauno, Kretingos, 
Molėtų, Tauragės, Raseinių, Utenos rajonuose reorganizavimas į policiją tik prasidėjo.32 
Čia dalis pareigūnų nesutiko tarnauti nepriklausomai Lietuvai ir, prisidengę formaliais 
motyvais, paliko tarnybą Lietuvos policijoje. Iki 1991 metų rudens išėjo 264 darbuotojai, 
113 iš jų – nuo 1991 m. liepos 1 d. Priesaiką policijos pareigūnai duodavo per vieną mėnesį 
nuo paskyrimo į naujas pareigas dienos. Vilniaus rajono vyresnysis komisaras Mečislovas 
Poplavskis 1991 metų balandžio mėnesį konstatavo: „Prasidėjo reorganizacija, kurią, deja, 
ne visi sutiko geranoriškai. <...> Šeši mūsų darbuotojai pareiškė, kad priesaiką priimti gali 
tik sykį gyvenime.“33 SSRS kariškių užgrobtoji ir kolaborantų tvarkoma „kaspervizija“ tuo 
metu mėgino diskredituoti šį procesą, aiškindama, kad milicininkai vos ne jėga verčiami 
stoti į policiją ir kad dalis Lietuvos milicijos bus pavaldi SSRS.34 Tačiau šie Lietuvai 
priešiškų jėgų prasimanymai nieko bendra neturėjo su tikrove. Milicijos apsisprendimas 
tarnauti nepriklausomai Lietuvai subrendo ne per vieną dieną, o per gana ilgą laiką ir jis 
buvo tvirtas. Tai įrodė Lietuvos policijos veikla, jos elgesys 1991 metų rugpjūčio mėnesį 
vykstant antivyriausybiniam pučui Maskvoje.35 

Vadovaudamasis Policijos įstatymu ir Policijos departamento generalinio komisaro 
teikimu, vidaus reikalų ministras 1991 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 4036 respublikinės 
policijos vyriausiuoju komisaru paskyrė buvusį Profilaktikos tarnybos valdybos viršininką 
L. Vasiliauską, Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiuoju komisaru 
– buvusį 6-ojo skyriaus viršininką A. Sadecką, Kelių policijos valdybos vyresniuoju 
komisaru – buvusį Valstybinės automobilių inspekcijos valdybos viršininką R. Oleką, 
Transporto policijos valdybos vyresniuoju komisaru – buvusį Transporto vidaus reikalų 
valdybos viršininko pavaduotoją V. Bagužį, Apsaugos policijos valdybos prie Viešosios 
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policijos valdybos vyresniuoju komisaru – buvusį Nežinybinės apsaugos valdybos 
Apsaugos tarnybos skyriaus viršininką J. Juodį, Viešosios policijos valdybos vyresniuoju 
komisaru – buvusį Viešosios tvarkos apsaugos valdybos tarnybos skyriaus viršininką V. 
Navicką. Jie buvo pirmieji Lietuvos Respublikos policijos komisarai. Vėliau buvo paskirti 
ir kiti. Vidaus reikalų ministro 1991 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 6037 nuo 1991 m. 
balandžio 10 d. Savivaldybių policijos valdybos vyresniuoju komisaru paskirtas Č. Blažys, 
buvęs Lietuvos policijos akademijos neakivaizdinio skyriaus viršininkas.  

VRM, be Policijos departamento, dar buvo keturi departamentai: Priešgaisrinės 
apsaugos, kuriam vadovavo direktorius J. Kraujelis, Tardymo, kurio direktorius buvo J. 
Vasiliauskas, Pataisos reikalų, kurio direktorius buvo J. Blaževičius, ir Migracijos, kurio 
direktorius buvo E. Gružas. Taip pat veikė Informatikos tarnyba, Kadrų valdyba, Štabas ir 
kiti VRM aprūpinimo bei administracijos padaliniai, mokymo įstaigos, taip pat du vidaus 
kariuomenės pulkai.38  

Vidaus reikalų ministro 1991 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 5439, 1991 m. balandžio 4 
d. įsakymu Nr. 5840 ir 1991 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 7441 buvo paskirti daugumos 
Lietuvos miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovai, daugiausia buvę vidaus reikalų 
organų viršininkai. Tik Kaune ir Panevėžyje miestų tarybos nepatvirtino policijos 
vyresniųjų komisarų. Nauju policijos komisariato vadovu Kauno mieste buvo paskirtas P. 
Valiukas, Panevėžio mieste – E. Venskevičius, Šiaulių rajone – J. Kavaliauskas.  

„Liaudies sargybos“ pakalbintas vidaus reikalų ministro pavaduotojas Juozas Matonis 
apie rytdienos policininką pasakė, kad „kiekvienas policininkas turi turėti dar bent tris 
svarbius bruožus: šiek tiek sveiko proto,  šiek tiek humoro jausmo ir šiek tiek užuojautos 
žmogui“.42  

Buvo parengti ir LR Vyriausybės patvirtinti būtiniausi norminiai dokumentai: 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Policijos departamento nuostatai, Tarnybos Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų sistemoje statutas, Lietuvos Respublikos policijos rezervo nuostatai, nauja 
Lietuvos policijos pareigūnų uniforma, simbolika, skiriamieji bei pareiginių laipsnių 
ženklai.43    

1991 m. balandžio 4 d. VRM prisiekė dvidešimt šeši nauji Lietuvos policijos 
komisarai.44 Tarp jų buvo Šiaulių r. policijos komisaras Jonas Kavaliauskas. Komisarus, 
davusius priesaiką, pasveikino ir palinkėjo sėkmės LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 
vicepremjeras Zigmas Vaišvila. 1991 m. balandžio 19 d. VRM prisiekė 32 miestų ir 
rajonų komisariatų komisarai45, tarp jų – Kelmės rajono policijos komisariato komisaras 
G. Lukminas, Radviliškio rajono policijos komisariato komisaras A. Gaižauskas, Joniškio 
rajono policijos komisariato komisaras S. Poliakas, Pakruojo rajono policijos komisariato 
komisaras S. Vėlavičius. 1991 m. gegužės 10 d. Policijos departamente prisiekė 44 Policijos 
departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos pareigūnai46, Savivaldybių 
policijos valdyboje prisiekė 12 pareigūnų: penki Štabo, penki – Viešosios policijos 

valdybos, keturi – Apsaugos policijos valdybos prie Viešosios policijos valdybos, iš viso 
apie 70 žmonių.  1991 d. gegužės 19 d. Lietuvai prisiekė 24 įvairaus rango Transporto 
policijos valdybos bei jos padalinių pareigūnai, tarp jų ir Vytautas Tamulionis – Šiaulių 
transporto policijos komisariato komisaras.47 

Tačiau VRM įstaigose situacija nebuvo vienareikšmė. 1991 metų gegužės mėnesį 
J. Pivoriūnas „Atgimimo“ korespondentui teigė: „Tai, kas vyksta Lietuvos policijoje, 
skilimu vadinti dar ankstoka, tačiau neabejotina viena – formuojasi alternatyvi tarybinė 
milicija. „J. Pivoriūnas manė, kad atmosfera Lietuvos policijoje tokia pat, kokia prieš 
keletą metų buvo milicijoje, nes žmones tie patys, tik dangstosi kitokia ideologija, bet su 
darbuotojais elgiamasi taip pat. Pasak J . Pivoriūno, padėtį komplikuoja tai, jog, tinkamai 
neparuošus žmonių, norima, kad jie duotų priesaiką Lietuvos Respublikai. Jis sakė, kad tų, 
kurie nesutinka, dirbti policijoje nepalieka. 
J. Pivoriūnas tikėjosi, kad prisaikdinimui 
Lietuvos vadovybė skirs didesnį 
dėmesį, neskubins šito akto. „Deja. Pats 
prisaikdinimo ceremonialas labai panašus 
į aktą, atliekamą tarybinėje armijoje. Tą 
dieną policininkai net neatleidžiami nuo 
darbo“, – teigė J. Pivoriūnas. Jis buvo 
įsitikinęs, kad policininkams kaip dera 
nepaaiškinta priesaikos davimo būtinybė, o 
šitaip yra atstumiami žmonės.48  

VRM darbuotojas A. Katinas 
1991 metų liepos pradžioje policijos 
komisariatuose susidariusią situaciją komentavo taip: „Ten, kur yra dirbančių ir 
nelietuvių, vieni iš jų jau apsisprendė ir priėmė Policijos pareigūno priesaiką, o kiti dar 
abejoja, nes yra skleidžiami gandai, matyt, norint pristabdyti milicijos perėjimo į policiją 
procesą, kad problema bus priklausymas iki depolitizacijos Komunistų partijai, taip pat 
lietuvių kalbos tobulas nemokėjimas ir kt. Abejonių kėlė ir tai, kad reikia rašyti griežtos 
formos pareiškimą – prašau atleisti iš užimamų pareigų ir priimti į policijos darbą. Tačiau 
neatleidus iš nesamų pareigų nėra galimybės paskirti ir į naujas pareigas. O Policijos 
įstatyme yra parašyta, kad „piliečiai, atsisakiusieji prisiekti, į policiją nepriimami“.49  

Vilniaus rajono vyresnysis komisaras Mečislovas Poplavskis, kalbėdamas apie perėjimą 
iš milicijos į policiją, pabrėžė: „Vienintelis kriterijus, pagal kurį bus vertinami darbuotojai 
– jų profesionalumas ir kompetencija, o niekas nebus įkalbinėjamas dirbti policijoje, nes 
iš tokio darbuotojo naudos nebus. Tie žmonės, kurie nesupras, jog politinės intrigos – ne 
teisėsaugos organuose dirbančiųjų reikalas – policijoje dirbti tikrai negalės.“50  

Paskirta nauja VRM kolegija, į kurios sudėtį įėjo Šiaulių m. PK vyresnysis 
komisaras R. Vaitekūnas ir kurios pirmasis posėdis įvyko 1991 m. balandžio 19 d.51 

1991 m. liepos 9 d. prisiekė Šiaulių transporto 
policijos komisariato darbuotojai
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Kolegijos darbotvarkėje buvo policijos struktūrų reorganizavimo klausimai ir kovos su 
nusikalstamumu rezultatų per pirmąjį ketvirtį aptarimas. Buvo nustatytos prioritetinės 
veiklos kryptys – VRM struktūrų keitimas pagal naujas įstatymų nuostatas, 
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos sistemos reorganizacija, teisinių 
priemonių Lietuvos rinkai apsaugoti įgyvendinimas, kovos su nusikaltimais, vykstant 
privatizacijai, sugriežtinimas, patrulinės postinės tarnybos sustiprinimas. Ministro 
pavaduotojai J. Matonis ir V. Zabarauskas kartu su Policijos bei Tardymo departamentų 
vadovais buvo įpareigoti sudaryti darbo grupę VRM 1991–1995 metų programai 
parengti. Miestų ir rajonų policijos komisariatai buvo įpareigoti iki 1991 m. birželio 
15 d. savivaldybėms pateikti pasiūlymus dėl neatidėliotinų kovos su nusikalstamumu ir 
viešosios tvarkos stiprinimo priemonių komplekso įgyvendinimo. Taip pat akcentuota, 
kad, vykstant policijos reorganizacijai, būtina užkirsti kelią kolektyvų suskaldymui 
pagal nacionalinį priklausomumą ar politinius įsitikinimus, išsaugoti profesionalių ir 
patyrusių darbuotojų branduolį.   

Šiaulių m. PK 1991 m. gegužės 3 d. operatyviniame pasitarime52 buvo svarstomas 
perėjimo iš milicijos į policiją Šiauliuose klausimas. Kadrų poskyrio viršininkė A. 
Dovidaitienė informavo pasitarimo dalyvius, kad kitą savaitę septynioms tarnyboms 
jau bus parengti įsakymo projektai dėl perėjimo į policiją. Ji sakė, kad juodraštyje prie 
kiekvieno darbuotojo bus nurodytos jam rekomenduojamos pareigos ir atlyginimas. 
Pasak Kadrų poskyrio viršininkės, Kriminalinės policijos vadovas bus skiriamas VRM, o 
visų kitų tarnybų vadovai – pagal nustatytą laikinąją tvarką. 

PK vyresnysis komisaras R. Vaitekūnas informavo, kad iki ketvirtadienio į Kadrų 
poskyrį reikia pristatyti visų komisariato darbuotojų sąrašą, kuriame turi būti nurodyta, 
kad darbuotojas atleidžiamas iš einamų pareigų, pervedamas į vidaus reikalų ministro 
įsakymu patvirtintas, etatų sąraše nurodytas pareigas ir koks jam rekomenduojamas 
atlyginimas. Komisaras R. Vaitekūnas paaiškino, kad, jei pagal naujas pareigas atlyginimas 
sumažės, tai iki liepos 1 dienos atlyginimo skirtumas bus kompensuojamas. Pereidami iš 
milicijos į policiją, visi darbuotojai turėjo parašyti raportus. Taip pat komisaras sakė, kad, 
derinant respublikinės policijos pareigybes, kilo ginčas dėl atsakingų budėtojų lygmens, 
nes numatyta, kad jie bus jaunesnieji inspektoriai.  

Vykdydamas Policijos įstatymo 27 str.53 reikalavimus ir LR Vyriausybės 1991 m. kovo 
27 d. nutarimą Nr. 10554, vidaus reikalų ministras 1991 m. balandžio 8 d. pasirašė įsakymą 
Nr. 10155, kuriuo patvirtino Kvalifikacinių kategorijų suteikimo vidaus reikalų sistemos 
pareigūnams instrukciją. Policijos pareigūnams, išdirbusiems vidaus reikalų sistemoje 
daugiau kaip 5 metus, buvo leista laikyti egzaminus atitinkamai kategorijai gauti.  

VRM kolegija 1991 m. gegužės 30 d. priėmė pareiškimą dėl milicijos reorganizavimo 
į policiją: „Prasidėjo milicijos reorganizavimo baigiamasis etapas. Šiuo metu beveik 
visuose miestuose ir rajonuose paskirti policijos komisarai, patvirtintos Lietuvos policijos 
departamento ir komisariatų struktūros. <...> Milicijos reorganizavimas į policiją 

vyksta demokratiniais pagrindais. Kiekvienas milicijos pareigūnas gali nevaržomai 
pereiti tarnauti į policiją. Jiems įskaitomas darbo stažas vidaus reikalų sistemoje, kitose 
statutiniais pagrindais veikiančiose organizacijose bei numatytos kitos socialinės 
garantijos materialiniam pareigūnų ir jų šeimų aprūpinimui gerinti. Lietuvos policija 
depolitizuota. <...> Policijos pareigūnai savo veikloje vadovaujasi tik įstatymais, o ne 
politinėmis nuostatomis ar užsakymais. Kiekvienas, turintis teisinę nuovoką, neabejoja 
policijos teisėtumu. <...> Policija kuriama vadovaujantis įstatymu, kurį priėmė teisėta 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba. Todėl pareiškimai, tarp jų ir TSRS generalinio prokuroro 
atstovo Lietuvoje A. Petrausko, kad milicijos reorganizavimas į policiją – neteisėtas aktas, 
juridiškai nepagrįsti.“56  

LSSR prokuratūros prokuroras A. Petrauskas išplatino SSRS informacinėje laidoje 
pareiškimą apie tai, kad tarybinės milicijos darbuotojai verčiami prisiekti ir eiti dirbti į 
policiją ir kad tai yra neteisėti veiksmai, kurie neturi būti vykdomi. Generalinis prokuroras 
A. Paulauskas kreipėsi į SSRS televizijos ir radijo kompanijos generalinį direktorių L. 
Kravčenką su pareiškimu: „Informacinėje programoje „Vremia“ 1991 metų gegužės 23 
dieną buvo perduotas Lietuvos TSR prokuratūros (priklausančio TSRS prokuratūrai 
prokuroro A. Petrausko – aut. pastaba) pareiškimas apie tai, kad valstybinės policijos 
sukūrimas Lietuvos Respublikoje bei Vidaus reikalų ministerijos veikla, neva verčianti 
tarybinės milicijos darbuotojus prisiekti ir pereiti dirbti į policiją, yra neteisėti ir neturi 
būti vykdomi. „Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra pareiškia, kad policijos 
organų sukūrimas Lietuvoje yra teisėtas ir tarnyba joje taip pat.“57

VRM kolegija 1991 m. rugsėjo 24 d. posėdyje58 konstatavo, kad, vykdant 1990 m. 
gruodžio 11 d. LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimą ,,Dėl Lietuvos Respublikos policijos 
įstatymo įsigaliojimo“, milicija Lietuvoje reorganizuota į policiją. Reorganizuojama 
Lietuvos policija dirbo sunkiomis sąlygomis, jausdama nuolatinę įtampą, atsilaikydama 
prieš SSRS struktūrų ir kariškių daromą spaudimą. Didžioji dalis milicininkų tapo 
Lietuvos policininkais, kurie atitiko Policijos įstatymo reikalavimus ir prisiekė 
nepriklausomai Lietuvai.  

Č. Mančinskas brošiūroje „Milicijos reorganizavimas į policiją Lietuvoje 1990–1991  
metais“ rašė: „Milicijos reorganizavimas į policiją Lietuvoje vyko gana sklandžiai. Tai 
nulėmė vietinių milicijos organų, VRM susitelkimas ir organizuotumas, jos vadovybės 
sugebėjimas vykdyti tik įstatymus ir apsaugoti vidaus organų sistemą nuo atskirų politinių 
grupių bei asmenybių įtakos.“59 

Geras darbo organizavimas Šiaulių m. PK lėmė tai, kad visa reorganizacija praėjo 
be jokių didesnių sunkumų, Šiaulių miesto žmonės to beveik nepajuto. Pasikeitė 
pavadinimai, kai kurie uždaviniai ir funkcijos, tačiau pagrindinis tikslas liko toks pats – 
užtikrinti žmonių saugumą.60  

Buvęs Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras R. Vaitekūnas prisiminė, kad perėjimo iš 
milicijos į policiją Šiauliuose metu buvo priimta daug žmonių, nes komisariate žymiai 
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padidėjo etatų skaičius. Fonas komisariate ir mieste buvo geras. Pirmieji priesaiką davė 
komisariato, vėliau padalinių vadovai.61   

LR Vyriausybė, po sėkmingo perėjimo iš milicijos į policiją kreipdamasi į Lietuvos 
žmones, Lietuvos policiją, pabrėžė: „Svarbus vaidmuo tenka teisėtvarkos institucijoms 
– ypač atsikūrusiai Lietuvos policijai. Lietuvos policija, būdama laisva nuo politinių 
partijų įtakos ir vadovaudamasi įstatymais, yra pašaukta ginti Lietuvos Respublikos ir 
jos žmonių teisėtus interesus, nepriklausomai nuo jų politinių, ideologinių, religinių ar 
kitokių įsitikinimų. Pagrindinis ir neginčijamas policijos pareigūnų veiklos devizas turi 
būti „prieš įstatymą visi lygūs“. Tai savo darbu ir privalo įrodyti Lietuvos policija.

Valstybė, išreikšdama savo pasitikėjimą policija, suteikė jai didelius įgaliojimus ir 
paramą.  Pagal išgales ji bus aprūpinama viskuo, kas reikalinga jos rezultatyviai veiklai. 
Vyriausybė mano, kad dirbantys policijoje žmonės savo pareigas atliks dorai ir pavyzdingai. 

Sveikiname jus, priėmusius garbingą ir atsakingą Lietuvos policijos pareigūno vardą, 
ir linkim garbingai jį pateisinti.“62  

Deideologizacija ir tautinis veiksnys – pagrindiniai faktoriai, kurie lėmė sėkmingą 
Šiaulių miesto milicijos reorganizavimą į policiją.

 Išvados. Milicijos pertvarkymo idėja Lietuvoje jau gyvavo iki nepriklausomybės 
atkūrimo, tačiau tam trukdė vidaus reikalų organų didelė priklausomybė nuo SSRS 
VRM. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir LR Aukščiausiajai Tarybai priėmus 
Policijos įstatymą, kitus įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, faktiškai nuo 1990 
m. gruodžio 11 d. ir prasidėjo Lietuvos milicijos reorganizavimo į policiją laikotarpis. 
Milicijos pertvarkymas vyko gana sklandžiai ir didžioji dalis milicijos darbuotojų 
perėjo dirbti nepriklausomai Lietuvai. 1991 metų rugsėjo mėnesį buvo konstatuota, 
kad reorganizavimo etapas baigtas. Išaugo Lietuvos policijos darbuotojų skaičius. Buvo 
sukurtos penkios naujos policijos rūšys, nauji padaliniai ir tarnybos, pradėtas policijos 
kadrų rengimas. Lietuvos milicija jos reorganizavimo į policiją laikotarpiu dirbo 
nepaprastai sudėtingomis sąlygomis ir sugebėjo užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės 
rimtį, apginti ir  įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę. 

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis, kalbėdamas apie 1990–1991 metus, sakė: 
,,Svarbiausia, kad beveik visi pareigūnai, dirbantys miestuose, rajonuose ir kaimuose, 
sugebėjo perkainoti vertybes, įsisąmoninti būtinumą tarnauti žmogui, o ne grupei 
žmonių ar vienai partijai. Ir tai buvo nelengvas darbas. Svarbiausia, mūsų supratimu, ką 
mes pasiekėme – nugalėjome save. Vidaus reikalų sistemos pareigūnai lemtingais Lietuvai 
1990–1991 metais išlaikė rimtą gyvenimo egzaminą. Kai kurie jų sumokėjo aukščiausiąja 
kaina – gyvybe.“63  
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   XII. VIDAUS REIKALŲ  
MINISTERIJA 

 1. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministras
LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d. įstatymu Nr. I-611 priėmė LR Vyriausybės 

įstatymą, o 1990 m. balandžio 11 d.2 nutarė sąvoką „Ministrų Taryba“ pakeisti  sąvoka 
„Vyriausybė“. 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 17 d.3 atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
ministre pirmininke paskyrė Kazimierą Danutę Prunskienę‚ o pavaduotojais – Algirdą 
Mykolą Brazauską ir Romualdą Ozolą. Tą dieną prie LR Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
susirinkę žmonės išreiškė savo pritarimą LR Vyriausybei. 

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis prisimena: „Ministro portfelį pirmoji pasiūlė 
premjerė K. Prunskienė. <...> Po šio pokalbio netrukus mane pakvietė Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis. <...> V. Landsbergis pasakė manąs, kad Aukščiausioji 
Taryba mane tvirtintų ministru. <...> Paprašiau laiko apsispręsti, ar galiu būti ministras. 
<...> ir tą pačią dieną sutikau.“4  

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 23 d. posėdyje premjerė K. D. 
Prunskienė pateikė  kandidatūrą į vidaus reikalų ministro postą. K. D. Prunskienė  
sakė: „Pasikonsultavusi su deputatais, su Prezidiumu, ryžtuosi jums tvirtinti, kad šioje 
situacijoje gerbiamasis M. Misiukonis gali būti vidaus reikalų ministras.“5  

Ministrų kandidatūros 1990 m. kovo 22 d. buvo svarstomos komisijų, o 1990 m. 
kovo 23 d.  LR Aukščiausiosios Tarybos posėdyje buvo išklausomos trumpos kandidatų 
į ministrus veiklos programos. Deputatas J. Prapiestis apie kandidatą į vidaus reikalų 
ministrus M. Misiukonį posėdžių dalyviams sakė: „Teisėsaugos organų sistemoje, 
konkrečiau, vidaus reikalų sistemoje, šis kandidatas turi autoritetą ir, manoma, kad jis gali 
savo funkcijas atlikti.“6  

Dėl M. Misiukonio skyrimo LR Aukščiausiojoje Taryboje virė aistros, nebuvo 
vieningi ir deputatai, nes M. Misiukonis  22 metus buvo KGB kontržvalgybos 
pareigūnas. Kandidatas į vidaus reikalų ministro postą M. Misiukonis pradėjo savo 
pasisakymą nuo to, kokia Lietuvoje yra sudėtinga kriminologinė situacija, kas kovoja 
su nusikalstamumu ir kokiomis priemonėmis. Be to, jis pabrėžė: „Vidaus reikalų 
organų darbuotojai, visų pirma, milicija, jaučia didžiulę atsakomybę, kad ji šiandien 
yra vienintelė organizuota, teisiškai ir techniškai šiek tiek apginkluota jėga, kuri gali 
kovoti su nusikalstamumu, kuri gali ir privalo ginti žmogų, jo garbę, orumą, turtą.  
<...>  Reikia rengti iš viso naują milicijos darbuotojo koncepciją. <...> Reikia iš naujo 
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organizuoti vietinę miliciją arba policiją netgi pagal tuos parametrus, kurie numatyti 
ateičiai ir bus kituose dokumentuose.“7  

M. Misiukonis buvo už naują vidaus reikalų organų, milicijos darbuotoją, kadangi 
milicija neturėjo tokio autoriteto, kokio iš jos buvo tikimasi, buvo už  depolitizuotą 
struktūrą, „už rengimą ir siūlymą tokių įstatymų, kurie gintų milicijos pareigūnus, vidaus 
reikalų įstaigų darbuotojus teisiškai ir, be abejo, socialine prasme“.8 M. Misiukonis kalbėjo:  
„Mes šiandien tvirtai sau pasakėme, kad vidaus reikalų organai ir, visų pirma, milicija 
gina žmogaus interesus, netarnauja kokiai nors grupei žmonių, vienai ar kitai partijai, 
vadovaujasi tik įstatymu ir įstatymo tvarka vykdo Vyriausybės aktus.“ Be to, jis pabrėžė, 
kad VRM yra per daug darbuotojų ir paaiškino: „Kartu noriu nuraminti ir Vidaus reikalų 
ministerijos darbuotojus, kad jie neliks be darbo, kadangi jie yra kvalifikuoti darbuotojai, 
daugiausia teisininkai. Jie turės progos pasireikšti, eidami tardytojų, kriminalinės paieškos 
darbuotojų arba ekspertų kriminalistų pareigas.“9  

 LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis kandidatą į vidaus reikalų 
ministro postą paklausė: „Ar Lietuvoje, jūsų giliu įsitikinimu, kuriuo jūs vadovausitės, 
galioja, veikia tik Lietuvos Respublikos Konstitucija, arba Laikinasis pagrindinis įstatymas, 
ir tik Lietuvos Respublikos įstatymai?“10 M. Misiukonis atsakė: „Taip.“ Deputatai paplojo. 
Antrasis V. Landsbergio klausimas buvo toks: „Ar jums neturi jokios galios jokie teiginiai 
apie Tarybų Sąjungos Konstitucijos galiojimą ir jokie Tarybų Sąjungos prezidento 
įsakymai?“11 M. Misiukonis taip pat atsakė teigiamai ir patvirtino, kad nevykdysiąs SSRS 
prezidento įsakymų. Deputatai paplojo.  

Buvo klausiama, ar jo nesaisto duota priesaika SSRS. Į tai Marijonas Misiukonis atsakė: „Taip, 
kadaise aš tą priesaiką daviau. Dabartiniu metu šita priesaika man egzistuoja. Bet aš šiandien 
priėmiau Respublikos įstatymus, ir man atrodo, kad greitu laiku spręsis kiti klausimai.“12  

1984–1987 metais M. Misiukonis dirbo LSSR vidaus reikalų ministro pavaduotoju, 
o 1987–1989 metais – LSSR vidaus reikalų ministro pirmuoju pavaduotoju. 1989 metais 
jis paskirtas LSSR vidaus reikalų ministru ir šias pareigas ėjo iki 1990 m. kovo 11 d. M. 
Misiukonis buvo labai populiarus tarp milicijos darbuotojų.14  

V. Landsbergis prisimena: „M. Misiukonis tarp kitų sovietinės milicijos karininkų 
darė nedogmatiško, sąžiningo vadovo įspūdį. <...> Buvo momentų, kai matėme iš jo 
pusės norą bendradarbiauti. Dabar jis sakė, kad yra su mumis, už Nepriklausomybę, kad 
kelio atgal jam vis tiek nėra. Daugelis tuo netikėjo, bet premjerei K. Prunskienei siūlant aš 
sutikau su M. Misiukonio kandidatūra.“15  

Už tai, kad Marijonas Misiukonis būtų patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministru, balsavo 67 deputatai, prieš buvo 8, susilaikė 28. Balsų dauguma Marijonas 
Misiukonis patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru. Deputatai paplojo. 
Taip pat buvo perskaitytas rinkėjų sveikinimas: „Norime padėkoti už tvirtus atsakymus 
ir pasižadėjimą tarnauti tik Lietuvai, tik Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Linkime 
sėkmės šiame atsakingame ir sunkiame darbe.“16 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. I-72 Marijoną Misiukonį 
paskyrė  Lietuvos  Respublikos vidaus reikalų ministru. Apsisprendimas buvo nelengvas. 
Ministras davė priesaiką nepriklausomai Lietuvai, ir šis jo žingsnis tomis dienomis 
pareikalavo ne tik ypatingo ryžto, bet ir pasiaukojimo bei meilės Lietuvai, to pasekmė 
– sulaužyta anksčiau duota priesaika SSRS. O už tai grėsė SSRS karo lauko teismas...“17  

LR Aukščiausioji Taryba patvirtino 16 ministrų iš 18.18  
SSRS vidaus reikalų ministras V. Bakatinas pasveikino M. Misiukonį, tapusį Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministru.19  
SSRS vidaus reikalų ministras V. Bakatinas 1990 metų balandžio mėnesį pasakė: 

„Niekas negali atimti respublikų konstitucinės teisės atsiskirti nuo SSRS“20, todėl jis 
pasisakė  už derybas su Lietuva ir prieš puolimo taktiką Lietuvoje.     

Vidaus reikalų ministro pirmuoju pavaduotoju 1990 m. kovo 23 d. buvo paskirtas 
Petras Liubertas, pavaduotojais – Vaclovas Zabarauskas, Justinas Vasiliauskas, Arvydas 
Svetulevičius.21  

1990 m. balandžio 11 d. LR Aukščiausiosios Tarybos rūmų salėje kartu su kitais LR 
Vyriausybės nariais pirmasis VRM vadovas prisiekė Lietuvos Respublikai. M. Misiukonio 
vadovaujama VRM darbą pradėjo buvusiose LSSR VRM patalpose J. Janonio gatvėje 
(dabar Šventaragio g. – aut. pastaba), Vilniuje.22     

1990 metų viduryje vis dažniau LR Aukščiausiosios Tarybos deputatų dėmesys buvo 
kreipiamas į VRM ir kartu į vidaus reikalų ministrą M. Misiukonį. Vieni deputatai norėjo 
kontroliuoti VRM, kiti siekė ją tobulinti, kad atitiktų teisinės valstybės standartus, nes 
problemų ir pačios ministerijos struktūroje, ir jos įstaigų veikloje buvo: tai abejingumo, 
drausmės pažeidimo, piktnaudžiavimo ar nenoro dirbti atvejai. Viena iš svarbiausių 
problemų buvo ir VRM finansavimas 1991 metais, nes buvo neaišku, ar Lietuva, ar 
SSRS VRM ministras V. Bakatinas finansuos LR VRM įstaigas. LR ir SSRS vidaus 
reikalų ministerijų tarpusavio bendradarbiavimo sutarties projektas liko be dėmesio. 
Lėtai buvo sprendžiamas Lietuvos milicijos (policijos)  įstatymo priėmimo klausimas.23 
Nežinomybė dėl ateities didino vidaus reikalų pareigūnų nervinę įtampą, o stresinė būklė 
tapo nuolatinė.  

VRM 1990 m. rugpjūčio 31 d. įvyko vidaus reikalų darbuotojų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo vicepremjeras R. Ozolas‚ teisingumo ministras P. Kūris, generalinis prokuroras 
A. Paulauskas‚ Krašto apsaugos departamento direktorius A. Butkevičius, komisijos 
pirmininkas Z. Vaišvila, kiti LR Aukščiausiosios Tarybos deputatai. Šiame pasitarime 
buvo svarstoma, kaip išvengti nereikalingos konfrontacijos tarp LR Aukščiausiosios 
Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos ir VRM. Pasitarime buvo svarstomi ir 
išpuoliai prieš VRM vadovybę, siūloma stengtis vengti nereikalingos konfrontacijos, kad 
tai neprivestų prie ginkluoto susirėmimo ar kraujo praliejimo. Vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas P. Liubertas sakė: ,‚Susiklausymas, blaivi mąstysena padėjo išvengti 
bereikalingos konfrontacijos, kad neįsižiebtų pražūtingi nesantaikos židiniai, kurie, kaip 
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rodo kaimyninių respublikų patirtis, labai greitai pereina į ginkluotus susirėmimus.“24  
Pasitarime (VRM – aut. pastaba) Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas pažymėjo: 

„Mūsų tikslas – nesiblaškyti, nesiskaidyti, o būti vienminčiams. Mes turime sulaukti, 
kada pagaliau pradės funkcionuoti teisinis mechanizmas. O kol kas kuriame anarchinę 
valstybę, kurioje galioja pusiniai įstatymai. Pavyzdžiui, <...> paminklų griovimo mada. 
Noriu pasakyti viena – kai neliks paminklų, bus kėsinamasi į gyvus žmones. Išpuoliai 
prieš Vidaus reikalų ministeriją nieko gero jai neduoda. Jei VRM skils, bus didelė bėda. 
Mums visiems reikia telkti jėgas prieš bendrą priešą – nusikalstamą pasaulį.“25

Pasitarimo dalyviai priėmė pareiškimą, kuris prieš tai buvo svarstomas ir priimtas  
Lietuvos vidaus reikalų įstaigų darbuotojų kolektyvuose: ,,Respublikos vidaus reikalų 
organų bei įstaigų darbuotojai, suprasdami teisėtvarkos svarbą Lietuvos valstybingumo 
įtvirtinimo kelyje, darė viską, kad pirmosiomis atstatytos Nepriklausomybės dienomis 
nebūtų destabilizuota padėtis, būtų išvengta pražūtingos jėgų konfrontacijos. 

Ir toliau pagrindiniu savo uždaviniu šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu laikome 
Lietuvos Respublikos valstybingumo įtvirtinimą ir siekiame jo realiais darbais, kovodami 
su nusikalstamumu, užtikrindami viešąją tvarką bei visuomenės rimtį. Pagal atskirų 
milicijos pareigūnų veiksmus, neatitinkančius mūsų bendrų siekių, negalima vertinti 
visos Respublikos milicijos veiklos.

Mes visuomet dėkingi už konstruktyvius pasiūlymus ir kritiką, tačiau principingai 
pasisakome prieš nepagrįstus kaltinimus ir nekompetentingus mūsų darbo įvertinimus, 
skaldančius vidaus reikalų organų darbuotojų gretas. Pradėtas kryptingas Vidaus reikalų 
ministerijos ir jos padalinių vadovų puolimas, eskaluojamas kai kurių Aukščiausiosios 
Tarybos deputatų, nepadeda mums, destabilizuoja ir taip sudėtingą politinę bei 
visuomeninę situaciją Lietuvoje, trikdo vidaus reikalų organų profesinę veiklą.

Vidaus reikalų organų darbuotojai, ryžtingai atsiriboję nuo partijų ir judėjimų globos 
ir suvokdami neigiamas teisėsaugos organų veiklos politizacijos pasekmes, tarnaus tik 
Įstatymui ir nenukryps į jokią monoideologiją. Tai ir yra viena iš demokratinės, teisinės 
valstybės sukūrimo sąlygų. 

Milicijos darbuotojai atmena 1990 metų kovo 21 dienos Aukščiausiosios Tarybos 
kreipimąsi į juos, kuriame pareikšta, jog Lietuvos valstybinius ženklus nešiojantis 
žmogus bus gerbiamas, jam bus teikiama visuomenės parama. Tikimės, kad ir toliau bus 
vadovaujamasi šia nuostata. 

Lietuvos vidaus reikalų organų darbuotojai sąžiningai vykdys Lietuvos Respublikos 
įstatymus, užtikrins viešąją tvarką ir jos piliečių apsaugą.“26  

VRM darbuotojai 1990 m. rugsėjo 11 d. paskelbė pareiškimą, kuriame pažymėjo, 
kad prasidėjo kryptingas VRM vadovų ir milicijos pareigūnų puolimas, kuris trukdo 
vidaus reikalų organų veiklą, destabilizuoja sudėtingą politinę padėtį Lietuvoje. Taip 
pat buvo pabrėžta, kad pagal atskirų milicijos pareigūnų neteisėtus veiksmus negalima 
vertinti visos vidaus reikalų organų veiklos, o Lietuvos vidaus reikalų organų pareigūnai 

visuomenę užtikrino, kad sąžiningai vykdys Lietuvos Respublikos įstatymus ir atliks jiems 
pavestas pareigas.27   

1990 metų spalio mėnesį neeiliniame VRM kolegijos posėdyje Vilniuje28 buvo 
pareikšta, kad nekonstruktyvūs kaltinimai įžeidžia dorai ir sąžiningai dirbančius VRM 
darbuotojus ir netarnauja bendram valstybės reikalui. Buvo pabrėžta, kad už tai teisinėje 
demokratinėje valstybėje turėtų būti viešai atsiprašyti VRM pareigūnai, ir apgailestauta, 
kad Lietuva dar nepriaugo iki to lygio ir tai mūsų žemėje negalioja. Su kaltinimais buvo 
siejamas ir vidaus reikalų ministro personalijos klausimas, kuris laikinai atidėtas, tačiau 
prie jo periodiškai buvo sugrįžtama visą milicijos reorganizavimo į policiją laikotarpį.  

Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus atestuotų darbuotojų 
susirinkime  1990 m. lapkričio 14 d. į LR Aukščiausiosios Tarybos deputatus ir vidaus 
reikalų organų darbuotojus buvo priimtas kreipimasis, kuriame konstatuojama: „Vidaus 
reikalų organai tapo tarsi visų bėdų atpirkėjais. Jie puolami ir aukščiausiame lygyje, ir 
vietose, neįsigilinant į vidaus reikalų organų struktūrą ir funkcijas, neatsižvelgiant į 
kai kurių darbuotojų nuotaikas, užmirštant mūsų galimybes. Mūsų nuomone, vidaus 
reikalų organai šiuo istoriniu sudėtingu Lietuvai laikmečiu yra vienintelė ginkluota jėga 
Lietuvos Respublikoje, pilnai remianti Kovo 11-osios aktą. Tačiau reali padėtis ir mūsų 
galimybės turėtų kelti susirūpinimą kiekvienam Lietuvos piliečiui, tuo labiau Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatui.“29  

 1990 metais prie VRM buvo ir Spaudos kontrolės valdyba. LR Vyriausybė 1990 metų 
rugpjūčio mėnesį įpareigojo VRM sustabdyti laikraščio „Vasario 16“ priedo „Dvidešimt 
kapeikų“ ir leidinio „Daugybos lentelė dviem“ spausdinimą ir platinimą, nes juose 
spausdinama pornografija, propaguojama žema moralė. Spaudos kontrolės valdyba LR  
Vyriausybės įpareigojimą įvykdė. Spaudos kontrolės valdyba 1991 m. vasario 25 d. išleido 
įsakymą, kuriame nurodyta laikinai sustabdyti tarybinių laikraščių „Litva Sovetskaja“, 
„Tarybų Lietuva“, „Tarybinė Klaipėda“, „Klaipėda Sovetskaja“, „Žvaigždynas“, 
„Sozvezdije“, „Gwiazdozbior“, „Mūsų pozicija“, „Naša pozicija“, „Nasza pozycja“ ir 
radijo stoties „Tarybų Lietuva“ steigimo liudijimų galiojimą, nes jie per nustatytą laiką 
pagal naują tvarką jų neperregistravo (steigimo liudijimai buvo išduoti dar LKP (SSKP 
platforma) –  aut. pastaba).30   

Viena iš Spaudos kontrolės valdybos funkcijų buvo informuoti vidaus reikalų ministrą 
apie spaudą, kurioje aprašomi VRM padaliniai, tad jos viršininkas V. Baublys 1990 m. 
lapkričio 26 d. rašte Nr. 11531 pranešė  apie 1990 m. lapkričio 14 d. įvykius prie karinio 
Šiaurės miestelio Vilniuje.  

1990 m. lapkričio 20 d. laikraščio ,,Lietuvos aidas“ 126 numeryje32, straipsnyje 
,,Kruvinasis šeštadienis“ aprašomi įvykiai prie karinio Šiaurės miestelio Putnos gatvėje. 
Autorė D. Drobelytė kritikuoja ,,Misiukonio komandą“, kuri atvyko po muštynių, nors 
buvo apie tai informuoti ir privalėjo laiku atvykti ir padėti žmonėms. Straipsnyje buvo 
išreikštas nepasitikėjimas policija. 
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1990 m. lapkričio 20 d. ,,Respublikos“ 265 numeryje buvo išspausdintas straipsnis 
,,Lapkričio 7-osios paradas nesibaigė“, kuriame aprašomas incidentas prie karinio Šiaurės 
miestelio ir pažymima, kad ,,lydėję piketuotojus miesto VRS darbuotojai bandė ginti 
žmones, bet teko ir jiems“.33 Vieni dienraščiai dėl to paties incidento vidaus reikalų įstaigų 
darbą kritikavo, kiti vertino teigiamai. 

Naujųjų metų išvakarėse vidaus reikalų ministras M. Misiukonis sakė: „Milicininką 
reikia mylėti. Jis ilgai buvo skriaudžiamas, mėginama iš jo padaryti mechanizmą, bet 
jokiu būdu ne mąstantį žmogų. Jis negalėjo dirbti savarankiškai. Kuo bedirbtų žmogus – 
policininku, tardytoju ar prokuroru – jis pirmiausia turi būti profesionalas, turėti bruožus.“34  

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ta proga kalbėjo: „Policininkas, kovodamas su 
blogiu, dirba šventą darbą. Bet tą darbą jis turi atlikti šventai. Į nusikaltėlį reikėtų žiūrėti 
kaip į žmogų, galintį pasitaisyti. Policininkus norėtųsi matyti tvirtais, dorais, kad jie ne 
tik kovotų su nusikaltėliais, bet ir padėtų jiems pasitaisyti.“35  

Pirmoji LR ministrė pirmininkė ir LR Vyriausybė buvo paskirta LR Aukščiausiosios 
Tarybos 1990 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1-3536 ir dirbo iki 1991 m. sausio 10 d., kai LR 
Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. 1-92037 po atsistatydinimo buvo atleista. Po LR  
Vyriausybės atsistatydinimo M. Misiukonis vidaus reikalų ministro pareigas ėjo laikinai.  

LR vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 1991 metų balandžio mėnesį Maskvoje 
derėjosi su SSRS vidaus reikalų ministru B. Pugo, kad SSRS VRM kariuomenė grąžintų 
Lietuvoje užgrobtus pastatus ar juos perduotų Lietuvos policijos apsaugai. B. Pugo pareiškė, 
kad Lietuvos radijo ir televizijos pastatai bus sugrąžinti tik tuo atveju, jei per televiziją savo 
programas galės transliuoti įvairios partijos ir judėjimai, todėl susitarti nepavyko.38  

Vilniuje 1991 m. gegužės 22 d. įvyko forumas, kuriame dalyvavo LR vidaus reikalų 
ministras M. Misiukonis, Policijos departamento generalinis komisaras ir P. Liubertas. 
Forume ministras konstatavo, kad Lietuvoje auga nusikalstamumas, teisėsaugos organų 
sistema neatitinka šalies esamos padėties, įstatymų leidyba nuo gyvenimo atsilieka, trūksta 
policijos pareigūnų, todėl negali kontroliuoti visos Lietuvos teritorijos, taip pat nėra 
valstybinio požiūrio į kovą su alkoholizmu. P. Liuberto nuomone, daugiau kaip 30 proc. 
kitataučių, dirbančių Lietuvos policijoje, didelių problemų nesukelia.39  

Net ir po sausio 13-osios  įvykių Lietuvoje kartkartėmis buvo gaunama informacija, 
kad bus įvykdytas Vyriausybės perversmas Lietuvoje. Informuota, kad 1991 metų  
birželio iš 6-osios į 7-ąją naktį planuojama pulti Lietuvos policiją, bankus, užimti 
LR Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir taip nuversti valdžią, todėl Sąjūdis organizavo 
budėjimus visuose miestuose ir rajonuose, o LR Aukščiausiosios Tarybos vadovai ir 
deputatai pasiliko budėti parlamento rūmuose.40   

1990–1991 metais vykstantis vidaus reikalų ministro M. Misiukonio puolimas, taip 
pat Policijos komisariatų komisarų skyrimo įstatymo nuostatos vertė pareigūnus atkreipti 
į tai dėmesį. Tai suvokdamas, Šiaulių m. PK vadovas R. Vaitekūnas, Kėdainių r. PK 
vadovas R. Ramanavičius ir kiti 1991 m. gegužės 15 d. inicijavo 35 policijos komisariatų 

vadovų susirinkimą Panevėžyje41,  kur dalyvavo ir spaudos, televizijos, radijo žurnalistų.  
Apie tai, kaip gimė idėja surengti tą 35 komisarų susirinkimą, papasakojo Šiaulių m. 

PK vyresnysis komisaras R. Vaitekūnas: „Organizuoti komisarų susirinkimą Panevėžyje 
paskatino noras palaikyti VRM vadovybę, kuri buvo nepelnytai puolama naujosios 
valdžios. Be to, mums visiems, ne tik vadovams, bet ir daugumai vidaus reikalų sistemos 
pareigūnų buvo apmaudu, kad valdžia, deklaravusi pasitikėjimą vidaus reikalų sistema, 
sulaužė savo pažadus, nuo pat pirmų nepriklausomybės dienų ėmė žiūrėti į mus kaip į 
kažkokią „kairuolišką“ jėgą, nors įrodėme savo lojalumą. Lojalumą, kuris buvo padiktuotas 
meilės Lietuvai, o ne kokių nors konjunktūrinių sumetimų.

Pamatęs, kas iš tikrųjų vyksta, pasikviečiau į Šiaulius visus Šiaulių regiono komisariatų 
vadovus ir kartu nutarėme palaikyti Vidaus reikalų ministeriją. Juk, vaizdžiai kalbant, 
VRM turėjo kur kas mažiau galimybių „manevruoti“, kiekvienas žodis, pasakytas M. 
Misiukonio, užtraukdavo jam didžiulę atsakomybę, o žemesnio rango pareigūnas, 
pavyzdžiui, aš, galėjau daug laisviau kalbėti, tam tikra prasme buvau mažiau „pakaltinamas“. 
Be to, mes puikiai supratome, jog ta banga, kuri turėjo nušluoti VRM vadovus, riedėjo ir 
iki mūsų, valymo pavojus grėsė visiems. Galų gale, M. Misiukonis gynė mus visus, tad ir 
mes privalėjome padėti jam.

Taigi, mums su tuometiniu Kėdainių rajono policijos komisaru Rimu Ramanavičiumi kilo 
idėja realiai palaikyti M. Misiukonį – net ne kaip žmogų ar juolab vadovą, o kaip visos sistemos 
vėliavą. Juk žinoma, jog praradus vėliavą išformuojamas visas dalinys... Suprantama, aš perspėjau 
M. Misiukonį apie planuojamą akciją, paprašęs jo nedalyvauti joje, palikti mums didesnę galimybę 
improvizuoti. Nepasakyti jam apie mūsų planus negalėjau, kad nepadarytume ministrui meškos 
paslaugos. M. Misiukonis numojo ranka, atseit, elkitės kaip išmanote...

Tuomet mes keliese – aš, R. Ramanavičius, Biržų rajono komisaras Bronius Balčiūnas, 
dar penki komisarai – susitikome Kėdainių rajone, R. Ramanavičiaus sodyboje, ir 
parengėme tą susirinkimą, pasiskirstėme rajonus, su kuriais turėjome tartis. Panevėžį 
pasirinkome grynai geografiniu požiūriu, kad visiems būtų patogu atvykti. Sutartą dieną, 
gegužės 25-ąją (R. Vaitekūnas klysta, nes susirinkimas vyko gegužės 15 d. – aut. pastaba), 
atvyko komisariatų vadovai arba jų deleguoti žmonės ir po audringų diskusijų vienbalsiai 
priėmėme kreipimąsi, kurį vėliau įteikėme asmeniškai V. Landsbergiui. Kaip ten bebūtų, 
tas kreipimasis ir apskritai mūsų akcija tuomet suvaidino tam tikrą teigiamą vaidmenį, 
kuriam laikui M. Misiukonį paliko ramybėje.“42  

Pirmininkavęs susirinkimui Šiaulių m. PK vyresnysis policijos komisaras R. Vaitekūnas 
pastebėjo: „Policija – valstybės įrankis. Bet kol pati valstybė embriono stadijoje, policija 
turi rūpintis pati savimi. Mes – žmonės, vaikščiojantys žeme.“43

Priimtas pareiškimas buvo įteiktas LR Aukščiausiajai Tarybai, Vyriausybei, vidaus 
reikalų ministrui, Kauno miesto savivaldybei ir Panevėžio miesto savivaldybei. Pareiškime 
buvo  skelbiama: 

„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organų darbuotojai ne kartą pareiškė ir kasdieniniu 
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darbu įrodė, jog pritaria ir visapusiškai remia Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. aktą ir Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 21 d. „Kreipimąsi 
į vidaus reikalų organų darbuotojus“ priėmė kaip išskirtinį valstybės požiūrį į teisėtvarką, 
šventai tikėdami kreipimosi žodžiais, jog „kiekvienas Respublikos pilietis, nepriklausomai 
nuo tautybės ir pasaulėžiūros, turintis šio darbo patyrimą, pasirengęs prisiekti ištikimybę 
Lietuvai ir jai tarnauti, yra labai reikalingas valstybei“.

Tačiau gyvenimas rodo, kad ši nuostata ignoruojama. Atskiros savivaldybių tarybos, 
jų valdybos, parinkdamos vadovaujančius policijos darbuotojus, remiasi politinėmis 
nuostatomis, o ne siūlomų kandidatų profesine kompetencija, jų tarnybiniu autoritetu.

Politinis spaudimas policijos pareigūnams nesudaro prielaidų normaliai ir ritmingai 
teisėtvarkos sistemos veiklai, destabilizuoja jos pertvarką.

Iš dalies tokia padėtis susidarė ir dėl netobulos Policijos įstatymo 12 str. 4 d., 
kurioje pasakyta, jog „miesto (rajono) policijos komisaro pareigoms bendru Policijos 
departamento generalinio komisaro ir aukštesniosios pakopos savivaldybės valdybos 
teikimu tvirtina savivaldybės taryba, skiria vidaus reikalų ministras“. 

Tai leidžia savivaldybių vadovams nesiskaityti su tūkstantinio kolektyvo (Kaune), 
Vidaus reikalų ministerijos ( Jonavoje) nuomone.

Šiuo metu daugelyje išsivysčiusių pasaulio valstybių policija yra (o ir nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo) centralizuota per Vidaus reikalų ministeriją, pavaldi Vyriausybei, nėra 
dvigubo pavaldumo, kaip kad buvo LTSR ir yra dabartinėje Lietuvoje.

Apsvarstę susidariusią padėtį, mes siūlome:
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 12 str. 4 d. ir išdėstyti ją taip:
„Miesto (rajono) policijos komisarą Policijos departamento generalinio komisaro 

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

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

3. Solidarizuodamiesi su Kauno ir Panevėžio miestų policijos komisariatų kolektyvų 
absoliučios daugumos nuomone, kreipiamės į vietinius valdžios organus ir Vidaus reikalų 
ministerijos vadovybę iki birželio 1 d. patvirtinti ir paskirti komisarais šių kolektyvų 
palaikomus J. Liaudanską ir A. Krapą.

4. Respublikos miestų ir rajonų policijos komisariatų atstovų susirinkimas kreipiasi 
į visus Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojus išlikti vieningais 
ir ryžtingais, siekiant išsaugoti profesinį kolektyvų branduolį, lojalumą Lietuvos 
Respublikos įstatymams (o ne politiniams užsakymams), nes tik taip vidaus reikalų 

sistema gali išlikti garbinga ir reikalinga Lietuvos žmonėms.
5. Siūlome Vidaus reikalų ministerijos vadovybei ir kolegijai iki š. m. birželio 15 d. 

sukviesti Vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų suvažiavimą vidaus reikalų 
organų reorganizacijos problemoms spręsti.

Pareiškimas priimtas susirinkime dalyvaujant trisdešimt penkiems Respublikos 
komisariatų atstovams. Susirinkimo pavedimu pasirašė R. Vaitekūnas, L. Dudienė.“44  

 Šis pareiškimas sukėlė nemažą rezonansą šalies žiniasklaidoje, taip pat tarp šalies 
policijos komisariatų darbuotojų. 

VRM kolegija 1991 m. birželio 13 d.45, dalyvaujant ministrui pirmininkui G. 
Vagnoriui, išnagrinėjo 35 Lietuvos Respublikos komisariatų pareiškimą ir jam pritarė. 

Ministro pirmininko G. Vagnoriaus pasisakymas apie politinius aspektus ir partijos 
ar judėjimo siekimą patraukti policiją į savo pusę sukėlė pareigūnų diskusijas. Šiaulių m. 
PK vyresnysis komisaras R. Vaitekūnas savo pasisakyme akcentavo: „Noriu pasisakyti 
dėl politinių aspektų. Jūs turbūt gerai informuotas dėl manęs, kitų mano kolegų, dėl J. 
Liaudansko, kurie užėmė alternatyvios gynybos poziciją, bet anaiptol ne dėl politinių 
sumetimų. Čia kolektyvų nuostata. Mes norime aiškumo, viešumo, norime žinoti, 
kas bus mūsų ministras, kaip svarstoma jo kandidatūra... Jūsų pavaduotojas Vaišvila 
nusiuntė telegramą į Savivaldybę ir VRM dėl mano personalijos apsvarstymo ir veiksmų 
įvertinimo, atseit, pasirašėme kreipimąsi dėl ministro M. Misiukonio rėmimo. Kviečiame 
Aukščiausiosios Tarybos deputatus apsilankyti pas mus ir pasikalbėti atvirai, kad geriau 
suprastume vienas kitą. Kviečiau ir Vaišvilą, bet jis tai supranta kaip asmeninį įžeidimą. 
Bet mes norime būti savo vietose, dirbti savo darbą, norime, kad mums netrukdytų... 
Esame valstybės instrumentas, valstybė savęs neapgina, juo labiau neapgina mūsų, todėl 
mes patys save apginsim. Turime žinoti, kokia mūsų vieta, tegu viešai pasako, su kuo nori 
mus sukiršinti, ko tuo siekiama...“46  

Ministras pirmininkas G. Vagnorius diplomatiškai reagavo į 35 policijos komisariatų 
atstovų gegužės 15 dienos pareiškimą dėl vidaus reikalų ministro patvirtinimo ir patikino, 
kad LR Vyriausybė numatė pakelti atlyginimus ir policininkams, taip pat padėti statant 
namus. Be to, ministras pirmininkas siūlė visus kylančius klausimus spręsti kartu, o ne 
pareiškimais. Tačiau R. Vaitekūnas visų policininkų vardu pabrėžė, kad „policininkai – ne 
robotai, jiems ne tas pats, kas bus ministru“.47 G. Vagnorius pareiškė, kad policija privalo 
ryžtingai reaguoti ir į kairiųjų, ir į dešiniųjų siautėjimą (turėdamas omenyje sprogimus bei 
kiaušinių mėtymus – aut. pastaba). Kolegija pripažino, kad rengti vidaus reikalų sistemos 
darbuotojų suvažiavimą netikslinga. 

Operatyviniame pasitarime 1991 m. birželio 17 d. Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras 
R. Vaitekūnas, kalbėdamas apie 35 policijos komisariatų vadovų pasitarimą Panevėžyje, 
sakė48, kad „ pareigūnų suvažiavimą rengti dabar netikslinga, nes premjeras G. Vagnorius 
pažadėjo priimti policijos atstovus, paremti finansais, technika ir etatais“. Taip pat R. 
Vaitekūnas informavo, kad šiuo klausimu 1991 m. birželio 12 d. gauta vicepremjero Z. 
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Vaišvilos telegrama dėl R. Vaitekūno išsiųstos telegramos  LR Aukščiausiajai Tarybai.  
 Ministras pirmininkas G. Vagnorius patarė vidaus reikalų ministrui daugiau 

nevaikščioti į LR Aukščiausiąja Tarybą, nes „čia yra politinis klausimas“49, ir pridūrė, kad 
dėl Misiukonio kaip žmogaus jokių problemų neturi ir galėtų su juo sėkmingai dirbti.50 

1991 metų sausio mėnesį sudarytoje G. Vagnoriaus Vyriausybėje M. Misiukoniui 
buvo pavesta laikinai eiti vidaus reikalų ministro pareigas, todėl LR VRM vadovybės 
atžvilgiu buvo dirbtinai kurstoma  nepasitikėjimo atmosfera, o  į vidaus reikalų ministro 
postą ėmė pretenduoti LR Aukščiausiosios Tarybos deputatai – fizikai, ekonomistai, 
medikai ir kiti, neturintys teisinio išslavinimo. Į ministro postą buvo pasiūlytas ir LLL 
vadovas A. Terleckas.51 LR Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gegužės 30 d. posėdyje 
buvo pristatyti trys variantai: pirmasis variantas – ministras M. Misiukonis gali būti 
patvirtintas ministru; antrasis variantas – Z. Vaišvila eitų LR Aukščiausiosios Tarybos 
vicepirmininko ir vidaus reikalų ministro pareigas; trečiasis variantas – laikinai pavesti 
eiti ministro pareigas ministrui pirmininkui G. Vagnoriui.52 LR Aukščiausioji Taryba 
nepritarė nė vienai iš pasiūlytų kandidatūrų, nors ministras pirmininkas G. Vagnorius ir 
sukėlė destrukciją Aukščiausiosios Tarybos darbe.53 VRM kolegijoje 1991 m. birželio 13 
d. premjeras G. Vagnorius klausimo apie vidaus reikalų ministrą išvengė.  

Šiaulių m. PK salėje 1991 m. liepos 12 d. parlamento Centro frakcijos deputatai – V. 
Andriukaitis, R. Ozolas, E. Petrovas, A. Rudys A. Sakalas ir P. Vaitiekūnas – susitiko su 
Šiaulių krašto policininkais, tačiau salėje buvo ir Panevėžio miesto, Kėdainių bei Raseinių 
rajonų atstovai. „Norime, kad būtų pokalbis iš širdies į širdį“, – pristatydamas svečius, 
kalbėjo Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras R. Vaitekūnas.54 

Labiausiai policininkams rūpėjo, koks Centro frakcijos požiūris į ministrą M. 
Misiukonį, ar gali būti, kad į šias pareigas bus paskirtas Z. Vaišvila ar G. Vagnorius. 
Deputato A. Sakalo žodžiais, klausimas dėl Z. Vaišvilos galimybės tapti vidaus reikalų 
ministru praktiškai išspręstas, nes jo kandidatūros neremia nė viena frakcija. Antrasis 
pretendentas G. Vagnorius rimtesnis kandidatas. Tačiau A. Sakalas abejojo, ar G. 
Vagnorius turės laiko dirbti tą darbą (G. Vagnorius vienu metu turėjo būti ir ministras 
pirmininkas, ir vidaus reikalų ministras – aut. pastaba). Jo kandidatūra galėtų sumažinti 
trintį tarp policijos ir Krašto apsaugos departamento, tačiau, Centro frakcijos manymu, 
to trynimosi nepašalintų. Centristai nemato tinkamesnės kandidatūros kaip M. 
Misiukonio. Jo kandidatūrą palaiko ir Liberalų frakcija. Kairiųjų ir Lenkų frakcijos viešai 
nuomonės nepareiškė, bet ir jos laikosi tokios pat pozicijos, o be šių keturių frakcijų 
išrinkti naujo vidaus reikalų ministro neįmanoma. Be to, A. Sakalas kritikavo „Lietuvos 
aidą“ dėl neseniai paskelbtos nuomonės, kad „policija tampa politinės kovos objektu“.55 

Telšių policininkai klausė, kaip palaikyti susirinkimų, mitingų ir piketų tvarką, kol 
nėra ją nustatančių įstatymų. Telšiuose LLL vyrukus per Lietuvių aktyvistų fronto  mitingą 
saugojo Krašto apsaugos departamento pareigūnai, o LLL atstovai mėtė kiaušinius. Kaip 
elgtis policininkams tokiu atveju?   

„Imti lazdas ir daryti tvarką!“ – trumpai atsakė R. Ozolas, o A. Sakalas pridūrė, kad 
jeigu jau darai ką nors „patriotiško“, tai nereiškia, kad galima daryti viską, nes įstatymai 
turi vienodai galioti visiems.

„Kada policininkai galės normaliai dirbti?“ – klausė policininkai.
R. Ozolo nuomone, ne anksčiau kaip po 3 metų. Jis sakė, kad negalima iš esmės 

sutvarkyti teisėtvarkos, nes dar neaišku, kaip ateityje bus tvarkoma pati valstybė. 
Pasienyje esančioje muitinėje dirbo Krašto apsaugos departamento vyrai, o juos 

saugojo policininkai.
Buvo siūloma, kad Krašto apsaugos departamentas įeitų į VRM struktūrą, bet šis 

klausimas nebuvo sprendžiamas, todėl policijai teko ir juos saugoti.
Policininkus domino, ar frakcija ir parlamentas pasitiki policija. Svečių nuomone, 

policijos autoritetas išaugo po sausio 13-osios įvykių. Tada užsimezgė policijos ir žmonių 
ryšys. Policininkai, bandę apsaugoti žmones nuo šarvuočių, sulaukė minios supratimo. 
R. Ozolas sakė, kad policija turi siekti žmonių pasitikėjimo, pareigos supratimo, atsispirti 
politinei įtampai politiniams oponentams ieškant priešų.56   

1991 m. liepos 25 ar 26 dieną visuotiniame susirinkime dalyvaujantys Šiaulių m. 
PK darbuotojai absoliučia balsų dauguma palaikė ministrą M. Misiukonį, balsavusiųjų 
„prieš“ ir susilaikiusiųjų nebuvo.

Buvo priimtas pareiškimas, kuriame sakoma, kad, Šiaulių policijos pareigūnų 
nuomone, M. Misiukonis yra tinkamiausias kandidatas į ministro postą, nes jis gali 
būti garantas, kad policija, būdama depolitizuota, netaps politinių jėgų įrankiu. Buvo 
priešinamasi kitoms kandidatūroms, minimoms parlamente – Z. Vaišvilos, G. Vagnoriaus 
ir E. Klumbio. Be to, kiti kandidatai nebuvo tos srities specialistai, o tai galėjo turėti ir 
neigiamų pasekmių. Pareiškime akcentuota, kad Šiaulių m. PK yra pasiryžęs laikytis tik 
Lietuvos Respublikos įstatymų. Buvo sudaryta redakcinė komisija, kuriai pavesta galutinai 
suredaguoti pareiškimą.  

Susirinkime nuskambėjo ir daugiau motyvų, kodėl policininkai remia M. Misiukonį. Beje,  
pareikšta mintis, kad ir M. Misiukonis nėra nepakeičiamas ir kad yra kita tinkama kandidatūra 
į vidaus reikalų ministro postą. Kėlė nerimą tai, kad kalbėta apie ministro  nelojalumą valdžiai, 
tačiau jokių rimtesnių kaltinimų nepateikta. Susirinkime paskelbta informacija, kad Kauno 
savivaldybė sudarė sąrašus policininkų, nuo viršininkų iki eilinių, kurie bus šalinami iš policijos 
nenurodant jokių rimtesnių motyvų. (Kauno taryba taip pat netvirtino Kauno m. VPK 
vyriausiuoju komisaru pateikto kandidato, nenurodydama jokių rimtesnių motyvų,– aut. 
pastaba), todėl policininkai suprato, kur link norima pasukti. Postinės patrulinės tarnybos 
kuopos vadas V. Janavičius kalbėjo: „Manau, kad užsimota prieš visus policijoje dirbančius 
buvusius LKP narius. Pačiam M. Misiukoniui dabar niekas neleidžia kalbėti parlamente, tai 
visiškai aišku, kad su tokiu Janavičium niekas tikrai nekalbės.“  

Siūlyta ir radikalių priemonių, net piketas prie parlamento, bet šis pasiūlymas buvo 
atmestas. Siūlyta susitikti su parlamento Sąjūdžio jungtinės frakcijos deputatais, kad 
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jie patys pamatytų policininkų nuotaikas. Taip pat buvo siūloma rengti policininkų 
suvažiavimą ar bent jau išplėstinį VRM kolegijos posėdį, į kurį būtų pakviestas ir 
ministras pirmininkas G. Vagnorius. VRM kol kas neleido išplatinti susirinkime priimto 
pareiškimo visiems Lietuvos policijos komisariatams ir perduoti jį masinės informacijos 
priemonėms. Buvo kalbama, kad ministro pakeitimas – grėsmė stabilumui, kad tai, laikui 
bėgant, gali suskaldyti policiją, ypač ten, kur įvairesnė jos tautinė sudėtis. Buvo pabrėžta, 
kad Šiauliuose tokio pavojaus nėra, bet tai nereiškia, jog jo nėra kitur.57  

LDDP pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas, paklaustas apie vidaus reikalų 
sistemą, atsakė, kad teigiamai įvertino policijos elgseną sudėtingu Lietuvai laikotarpiu, 
nes vidaus reikalų sistema buvo veikiama ir iš išorės, ir iš vidaus įvairių prieštaravimų, 
tačiau išbandymus sėkmingai išlaikė. Pasak G. Kirkilo, ji neblogai atliko savo darbą 
ir nusikalstamumo augimas ne jos vienos kaltė. Taip pat G. Kirkilas kalbėjo, kad 
sudėtingas ministro skyrimo klausimas ir dėl jo verda politinės diskusijos, kad reikia 
ieškoti kompromisų, kad G. Vagnorius veržiasi į šį postą, nors jis ir taip gali vadovauti 
vidaus reikalų sistemai kaip ministras pirmininkas. G. Kirkilas neslėpė, kad ministras 
pirmininkas, pasiūlęs E. Klumbio kandidatūrą kaip kompromisinę, parodė, kas bus, jei 
ne  jis bus patvirtintas vidaus reikalų ministru.58 

Šiaulių m. PK įvyko paskutinis instruktažas prieš prasidedant IV pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėms. Susirinkusiųjų pageidavimu buvo aptartas ir vidaus reikalų ministro 
paskyrimo klausimas. Šiauliečiai policininkai išreiškė pasitikėjimą Marijonu Misiukoniu.59  

Vykstanti politinė kova dėl vidaus reikalų ministro M. Misiukonio neigiamai veikė 
visos vidaus reikalų sistemos darbą, o kai kas su ministro pasikeitimu jau buvo susitaikęs. 
Buvęs Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras Romasis Vaitekūnas prisimena: „Kartą, 
pasibaigus VRM kolegijos posėdžiui, P. Liubertas pakvietė mus, Kolegijos narius, į savo 
kabinetą arbatos. Buvau aš, L. Vasiliauskas, A. Sadeckas, J. Liaudanskas, R. Ramanavičius. 
Gurkšnodami arbatą kalbėjomės, ir L. Vasiliauskas, kažką pasakęs apie ministrą M. 
Misiukonį, pavadino jį „dideliu vaiku“. Tuomet nemaloniai nustebau ir pasakiau: „Vyrai, 
jei šio didelio vaiko nebus čia, nebus ir jūsų visų.“

Bet kalba pakrypo visai netikėtai: A. Sadeckas, P. Liubertas ir kiti pradėjo kalbėti, esą 
reikia svarstyti naujo ministro kandidatūrą. Ir staiga P. Liubertas siūlo mano kandidatūrą... 
Sakau: vyrai, apie ką jūs kalbate? Ar provokaciją ruošiate? Tuomet A. Sadeckas įsiterpė, 
sako: siūlyčiau į ministrus P. Liubertą, jis turi patirties ir t. t.

Kai išėjome, pasakiau R. Ramanavičiui: „Rimai, rytoj, šeštadienį, atšoksiu pas tave į 
Kėdainius ir abu varom pas M. Misiukonį į „fazendą“, reikia informuoti jį apie tai, kas čia 
vyksta.“ Mes ten, apačioje, iš visų jėgų kaunamės už Misiukonį, o čia, centre, kažkokios 
intrigos... Kitą dieną iš tikrųjų nuvykome pas M. Misiukonį ir perspėjome jį apie tos 
„mažosios kolegijos“ nuotaikas.“60

VRM kolegija, dalyvaujant ministrui pirmininkui G. Vagnoriui, 1991 m. liepos 30 
d. apsvarstė klausimą ,,Dėl situacijos apie Vidaus reikalų ministeriją“. Vidaus reikalų 

ministras M. Misiukonis posėdyje kalbėjo: ‚,<...> šiandien policija jau sukurta. Nauji 
Vyriausybės nutarimai, socialinės garantijos, nauja uniforma <...>. Pertvarka mūsų 
sistemoje bus užbaigta jau šiais metais. Neramina, kad šiuo metu įvairios politinės jėgos 
priima įvairius sprendimus dėl Misiukonio. Visa tai daro įtaką ir man. VRM nuo 1990 
metų kovo 11 dienos išlaikė didžiausius egzaminus.“61 

Be parlamento paramos toliau dirbti vidaus reikalų ministrui M. Misiukoniui tapo 
neįmanoma.  

Policijos komisariatų vadovai – R. Vaitekūnas, V. Leipus, V. Narmontas, J. Liaudanskas, 
J. Vasiliauskas ir kiti – kalbėjo, kad vidaus reikalų ministras M. Misiukonis turėtų būti 
paskirtas ministru, o ne laikinai eiti pareigas, nes tai destabilizuoja padėtį VRM įstaigose. 

R. Vaitekūnas Kolegijos posėdyje pasakė: „Manau, kad ministro išsakyta nuomonė 
nėra galutinė. Vienos ankstesnės Kolegijos metu Jūs, ministre, pakvietėt mus laikytis. 
Privalome visus sugebėjimus skirti tam, kad nesilietų kraujas ir padėtis Respublikoje būtų 
stabili. Šis klausimas parlamente iškeltas dirbtinai. Aš labai gerbiu premjerą G. Vagnorių 
ir manau, kad ne jo dėka tas klausimas iškilo. Griovimo procesas vyksta dirbtinai, yra 
nenatūralus. Mums nesuprantami procesai Kaune, jie kelia didelį nerimą. Savo ir 
kolektyvo vardu kreipiuosi į ministrą neužleisti pozicijų. Prašau ministro nedaryti tokio 
lemtingo žingsnio.“62

R. Vaitekūnas apie šią Kolegiją pasakojo: „1991 m. liepos 30 d. dalyvavau uždaroje 
VRM kolegijoje, kur apsilankė ir premjeras G. Vagnorius. Ten supratome, kad M. 
Misiukonio jau nebegalime apginti ir kad G. Vagnorius, likdamas ministru pirmininku, 
nori pats užimti vidaus reikalų ministro postą. Ir štai pašoko P. Valiukas, pareiškęs, jog M. 
Misiukonio vietoje jis būtų atsistatydinęs. Tai nuskambėjo gana drastiškai, supratau, kad 
jis tiesiog kažkieno iš šalies įgaliotas tai įgarsinti, kažkam labai reikėjo pademonstruoti, 
esą Misiukoniu ne visi patenkinti ir pačioje vidaus reikalų sistemoje.“63 

LR Vyriausybės 1991 m. liepos 31 
d. potvarkiu Nr. 491p64 nuo 1991 m. 
rugpjūčio 1 d. Marijonas Misiukonis paties 
prašymu buvo atleistas iš laikinai einamų 
ministro pareigų. Taip M. Misiukonis 
paliko vidaus reikalų ministro postą, 
kuriame dirbo nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 
1991 m. rugpjūčio 1 d. 

Ministras pirmininkas G. Vagnorius 
1991 m. liepos 31 d.65 potvarkiu atšaukė 
VRM Policijos departamento generalinį 
komisarą, vidaus reikalų ministro 
pavaduotoją Petrą Liubertą iš kasmetinių 
atostogų, atleido jį iš VRM Policijos Buvęs LR vidaus reikalų ministras M. Misiukonis



/ Vidaus reikalų ministerija /

/ 477 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 476 /

departamento  generalinio  komisaro, vidaus reikalų ministro pavaduotojo pareigų ir 
paskyrė VRM Policijos departamento generaliniu komisaru, vidaus reikalų ministro 
pirmuoju pavaduotoju. Ministras pirmininkas 1991 m. rugpjūčio 19 d. potvarkiu Nr. 
531p66 VRM Policijos departamento generaliniam komisarui, ministro pirmajam 
pavaduotojui P. Liubertui laikinai pavedė eiti ministro pareigas ir jis šias pareigas 
ėjo apie tris su puse mėnesio. 1991 m. kovo 1 d. J. Matonis paskirtas vidaus reikalų 
ministro pavaduotoju kadrų reikalams, nuo 1992 m. lapkričio 21 d. – pirmuoju vidaus 
reikalų ministro pavaduotoju, o buvęs pirmasis pavaduotojas P. Liubertas – ministro 
pavaduotoju. Vidaus reikalų ministro pavaduotojas V. Zabarauskas 1991 m. rugsėjo 21 
d. buvo atleistas, o į jo vietą paskirtas buvęs Lietuvos policijos akademijos vyriausiasis 
dėstytojas V. Skapcevičius. LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. lapkričio 19 d. nutarimu 
Nr. I-200567 vidaus reikalų ministru paskyrė Petrą Valiuką, kuris prieš tai dirbo Kauno m. 
VPK vyriausiuoju policijos komisaru.  

Laikinai einantis ministro pareigas P. Liubertas 1991 m. rugsėjo 3 d. pasirašė įsakymą 
Nr. 272 t/e,68 kuriuo nuo 1991 m. rugsėjo 1 d.  galutinai atleistas iš tarnybos generolas 
majoras Marijonas Misiukonis, esantis Lietuvos Respublikos VRM žinioje.  

Už nuopelnus vidaus reikalų sistemai Lietuvos valstybės atkūrimo laikotarpiu VRM 
kolegijos 1991 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Marijonas Misiukonis buvo apdovanotas vardiniu 
garbės ginklu – kalaviju. Įteiktasis kalavijas buvo nukaltas mažeikiečio Algirdo Stankaus, 
Lietuvos kalvio, išmanančio senąsias plieno kalybos paslaptis. VRM generolas majoras 
Marijonas Misiukonis VRM vadovavo pusantrų metų. Tai laikas, kai buvo atkuriama 
Lietuvos valstybė ir  VRM struktūra buvo atsidūrusi tarp kūjo ir priekalo. Garbės sargyba 
iškilmingai įnešė kalaviją ir Petras Liubertas jį įteikė Marijonui Misiukoniui. Jis priklaupė, 
pabučiavo kalaviją ir ištarė: „Tarnauju Lietuvai!“ Marijonas Misiukonis ta proga sakė: „Ne 
taip lengva priimti šį garbingą kalaviją ir būti linksmam, džiaugtis. Gyvenimo prasmė, 
matyt, ir yra nuveikti darbai bei juose padėję draugai. Vidaus reikalų ministerija per šiuos 
pusantrų metų nuveikė didžiulį darbą vardan Lietuvos.“69  

 2. 1990  metai 
1990 metų pradžioje, nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, VRM vadovavo 

ministras Marijonas Misiukonis. Vidaus reikalų ministro pavaduotojų pareigas ėjo P. 
Liubertas, V. Zabarauskas, A. Kairys. VRM sudarė valdybos, skyriai ir kiti padaliniai, 
kurie miestuose bei rajonuose taip pat turėjo atitinkamas vietines tarnybas. Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje buvo vidaus reikalų valdybos, kituose miestuose, rajonuose – vidaus 
reikalų skyriai. Tuo metu miestų ir rajonų vidaus reikalų skyriuose milicijos karininkų   
buvo daugiau nei eilinių milicininkų.70  

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, milicijai teko ypatingas vaidmuo, nes ji tuo metu 
buvo vienintelė ginkluota struktūra su parengtais žmonėmis, o vykstant revoliucijai tai 

vaidino lemiamą vaidmenį. Ji galėjo užtikrinti viešąja tvarką, rimtį, stabilumą ir valstybės 
saugumą. Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis jau 1990 m. kovo 11 d. pateikė LR 
Ministrų Tarybai informaciją apie VRM ir jos įstaigų atliktą darbą tiriant nusikaltimus ir 
kitus teisės pažeidimus Lietuvoje. Šiek tiek vėliau vidaus reikalų ministras M. Misiukonis 
sakė: „Kol kas anaiptol nesame savarankiški. Daugiau negu 90 procentų finansavimo 
priklauso sąjunginei ministerijai.“72  1990 metais LR VRM iš SSRS VRM gavo apie 130 
mln. Rb.  

Šiuo klausimu 1990 m. kovo 23 d. M. Misiukonis kreipėsi į LR Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką V. Landsbergį ir Aukščiausioji Taryba, norėdama perimti VRM 
(Lietuvos vidaus reikalų ministerija, kaip sąjunginė-respublikinė institucija, buvo pavaldi 
Lietuvos Respublikos ir SSRS vyriausybėms – aut. pastaba) kontrolę, tą pačią dieną priėmė 
nutarimą Nr. I-74 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“.73 Nutarimo 
preambulėje konstatuota, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama 
į tai, jog Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, jos padaliniai ir tarnybos vykdo 
tik Lietuvos Respublikos įstatymus bei jos Vyriausybės sprendimus74, įpareigojo Ministrų 
Tarybą išspręsti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, jos padalinių ir tarnybų 
finansavimo klausimus. Tam valstybės biudžete reikėjo surasti 130 mln. Rb vidaus reikalų 
organams išlaikyti. Nutarime sakoma: ,,Pavesti Lietuvos Respublikos  Ministrų Tarybai 
ginčus su SSRS vidaus   reikalų ministerija  dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos, jos padalinių ir tarnybų materialinės bazės ar kito turto spręsti derybomis su 
SSRS Vyriausybe.“75 „Už“ balsavo 90 LR Aukščiausiosios Tarybos deputatų, balsavusiųjų 
„prieš“ nebuvo, susilaikė du. Nutarimas buvo priimtas.76  

Nutarimo įgyvendinimas užsitęsė iki 1991 metų pradžios, o tai sudarė sąlygas Maskvai 
diktuoti savo valią ir kištis į LR VRM reikalus, nuolat grasinti nutraukti finansavimą, o 
ministerijos vadovams vis vykti į SSRS VRM dėl finansavimo ir aprūpinimo, taip pat ir 
prasidėjus Lietuvos ekonominei blokadai. Maskva siekė visokiais būdais VRM išlaikyti 
savo priklausomybėje.77 Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis, vadovaudamasis  LR 
Aukščiausiosios Tarybos nutarimu, kreipėsi į LR Vyriausybę dėl ministerijos finansavimo 
iš Lietuvos biudžeto, tačiau finansų ministras R. Sikorskis atsakė, kad pinigų nėra ir reikia 
verstis patiems. Todėl ir buvo verčiamasi, kaip išmanyta, pasinaudojant geranoriškais 
santykiais su SSRS vidaus reikalų ministru V. Bakatinu.78   

Po 1990 m. kovo 11 d. buvo grasinama ne tik Lietuvos vadovybei, bet ir VRM 
vadovams bei konkretiems milicijos pareigūnams, VRS vadovams. Atvykęs į Lietuvą, 
SSRS oro desanto kariuomenės vyriausiojo vado pavaduotojas generolas leitenantas O. 
Pikauskas atvirai grasino VRM vadovybei kariniu tribunolu, suėmimu, išgabenimu iš 
Lietuvos, šeimų internavimu ir pan.79   

LR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1990 m. kovo 22 d. svarstė ministrų 
kandidatūras, o LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 23 d. posėdyje80, išklausius 
kandidato į ministrus trumpą veiklos programą, vidaus reikalų ministru paskirtas 
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Marijonas Misiukonis. LR Vyriausybės 1990 m. balandžio 24 d. posėdyje81 vidaus reikalų 
ministro pirmuoju pavaduotoju paskirtas Petras Liubertas, pavaduotoju – Vaclovas 
Zabarauskas, o vėliau pavaduotojais paskirti Justinas Vasiliauskas ir Arvydas Svetulevičius. 

Milicijos darbuotojas A. Kožarovas jau 1990 metų kovą sakė, kad padėtį pataisytų 
ir centralizuotos respublikinės milicijos sukūrimas. Vertikalus pavaldumas gintų jos 
darbuotojus nuo suinteresuotų asmenų spaudimo. Jo nuomone, operatyvinių ir paieškos 
tarnybų formavimas, esant dvigubam jų pavaldumui, neduoda laukiamo efekto, todėl 
darbo rezultatai ir netenkina.82  

Šiuo laikotarpiu buvo intensyvinamas ir taip jau įtemptas milicijos darbo ritmas, 
tačiau viršvalandžių niekas neskaičiavo, poilsio dienų už tai nenumatė ir negarantavo, 
o milicijos darbuotojų interesų niekas negynė. Vidaus reikalų įstaigose šie klausimai 
nebuvo sprendžiami, nes nebuvo darbuotojų interesų gynimo mechanizmo, o 
darbuotojų santykiai buvo grindžiami griežta subordinacija ir pavaldumu, todėl ir 
pasitaikė darbuotojų teisių pažeidinėjimų. Atsirado poreikis sukurti vidaus reikalų 
organų profesines sąjungas, kurios būtų darbuotojų interesų ir jų teisių gynimo garantas, 
suteikti joms tam reikalingus įgaliojimus.83 1991 m. kovo 9 d. įvyko Vidaus reikalų 
sistemos darbuotojų profesinės sąjungos steigiamoji konferencija, kurioje buvo ir įkurta 
VRM darbuotojų profesinė sąjunga. Jai vadovavo nomenklatūriniai darbuotojai, o ir jos 
įkūrimo iniciatyva buvo kilusi iš tų pačių darbuotojų, todėl ši sąjunga nebuvo gyvybinga, 
neatstovavo darbuotojų miestuose bei rajonuose ir nekovojo dėl darbuotojų teisių gynimo  
su VRM ir Policijos departamento vadovais.84   

VRM ir jos įstaigose 1990 metais trūko 1099 darbuotojų, ypač apylinkės 
inspektorių, patruliuojančių pareigūnų miestuose, todėl VRM kreipėsi į Lietuvos 
jaunimą. Kreipimasis buvo paskelbtas 1990 m. balandžio 5 d. dienraštyje „Lietuvos 
rytas“: „Lietuva žengia pirmuosius žingsnius kurdama teisinę valstybę. Tačiau politinis 
nestabilumas ir ekonominiai sunkumai Respublikoje sąlygoja nusikalstamumo augimą, 
sunkina milicijos darbą saugant žmones nuo nusikaltėlių smurto, prievartos ir vagysčių. 
Todėl milicijai reikalinga Jūsų, Lietuvos jaunuoliai, parama. Kiekvieną, kuris pasiruošęs 
padėti teisingumui, yra stiprus ir sveikas, tarnavęs armijoje ir dar neturi 30-ties metų, 
kviečiame dirbti Lietuvos milicijoje.“85  

Buvęs vidaus reikalų ministras M. Misiukonis  prisiminė, kad politikai jį „vertė tiesiog 
iš gatvės priimti į policiją 6 tūkstančius jaunuolių, bet tai būtų buvęs nevalstybiškas, 
neteisiškas žingsnis“.86 Politikai siūlė visus šaukiamojo amžiaus jaunuolius, tai yra 18 
metų, priimti į darbą policijoje, kad pavyktų išvengti tarnybos SSRS kariuomenėje. Idėja 
buvo gera, bet ne visai teisingai buvo norima ją realizuoti, nes 18 metų jaunuoliai būtų 
išleidžiami į gatvę užtikrinti viešąją tvarką, neturėdami darbo patirties ir nemokėdami 
naudotis ginklu ir specialiosiomis priemonėmis.

VRM vadovybė 1990 m. balandžio 24 d. susitiko su gyventojais VRM Kultūros ir 
sporto rūmuose. Susitikime dalyvavo ministras M. Misiukonis, jo pirmasis pavaduotojas 

P. Liubertas, pavaduotojai J. Vasiliauskas ir V. Zabarauskas. Buvo kalbama apie milicijos 
uždavinius ekonominės blokados sąlygomis, ateities perspektyvas, nusikalstamumą šalyje 
ir atsakoma į gyventojų klausimus. Vidaus reikalų ministras  M. Misiukonis pasakė: 
„Šiandien galima drąsiai tvirtinti: milicija tarnauja tiktai žmonėms ir įstatymams <...>, 
pertvarka milicijoje juda į priekį. <...> pamažu sprendžiasi kadrų problema, ateina dirbti 
į miliciją geriau pasiruošę žmonės, pakilo mūsų autoritetas. <...> Nelabai mūsų profesija 
vilioja jaunimą, kadangi milicijos darbas išties nelengvas. Tad mes tikimės, laukiame, 
kad jaunuoliai, kurie šiandien palaiko tvarką demonstracijų metu, budi įvairiuose 
objektuose, ateitų dirbti į miliciją.“87 Buvo kalbama, kad VRM reikia įkurti valdymo, 
nusikaltimų tyrimo, mokymo ir kadrų ruošimo, kelių eismo ir kontrolės bei kitus 
departamentus. Į nusikaltimų tyrimo departamento struktūrą turėtų įeiti kriminalinė 
ir KSNG tarnyba (kitu pavadinimu – aut. pastaba). Miestų ir rajonų vidaus reikalų 
įstaigos turėtų būti iš dalies pavaldžios vietos savivaldos organams. P. Liuberto sakė, kad 
būtina atsikratyti nebūdingų milicijai funkcijų: „Priverstinio sergančiųjų alkoholizmu 
gydymo, išblaivinimo įstaigų <...>, įvairių techninių paslaugų ir daug kitų, o pagrindinį 
dėmesį sutelkti viešajai tvarkai užtikrinti ir nusikaltimų išaiškinimui. <...>  Viešąją tvarką 
užtikrinti privalo pirminės vidaus reikalų organų grandys, poskyriai, yra net nuomonė 
grįžti prie nuovadų. Miestų‚ rajonų vidaus reikalų skyriuje būtų tiesiogiai organizuojama 
kova su nusikalstamumu, vykdomas nusikaltimų tyrimas.“88 

Vidaus reikalų organai vadovavosi LR Aukščiausiosios Tarybos priimtais įstatymais, 
Vyriausybės nutarimais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais. Tačiau buvo būtina iš 
esmės kurti naują vidaus reikalų organų teisinę bazę, nes milicija savo veikloje naudojosi 
daugiau nei tūkstančiu SSRS priimtų įvairiausių įstatymų, instrukcijų, potvarkių ir kitų teisės 
aktų. Jais vadovautis buvo galima tiek, kiek jie neprieštaravo atkurtos Lietuvos teisinei bazei.  

VRM Profilaktikos tarnybos valdybos viršininkas L. Vasiliauskas ir 6-ojo, tai yra Kovos 
su organizuotu nusikalstamumu, skyriaus viršininkas A. Sadeckas, matydami Lietuvoje 
nuolatinį SSRS karinės jėgos demonstravimą, blokadą, Lietuvos vadovų, taip pat ir VRM bei 
jos įstaigų miestuose bei rajonuose bauginimo politiką, parengė ir išsiuntė telegramą SSRS 
prezidentui M. Gorbačiovui ir SSRS vidaus reikalų ministrui V. Bakatinui. Telegramoje 
buvo sakoma: ,‚Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organų darbuotojai protestuoja prieš 
vykdomą jėgos demonstravimą ir bauginimo politiką Lietuvoje, naudojant SSRS vidaus 
reikalų kariuomenės milicijos dalis. Jokiomis objektyviomis priežastimis nepateisinami jų 
veiksmai didina įtampą ir gyventojų pasipiktinimą. Piliečiams deramai elgiantis ir klausant 
įstatymų šiuo politiškai sudėtingu laiku, mes turime vykdyti savo pareigą – saugoti viešąją 
tvarką ir kovoti su nusikalstamumu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Provokaciniai 
SSRS VRM dalinių ir atsakingų atstovų veiksmai dar labiau kaitina aplinką, priešina miliciją 
su milicija, komplikuoja depolitizuotų Lietuvos vidaus reikalų organų veiklą, susijusią su 
tiesioginiu jų funkcijų vykdymu. Reikiamą tvarką, visų piliečių įstatyminių teisių ir interesų 
apsaugą mes pajėgūs garantuoti patys.
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Mes kreipiamės į Jus, reikalaudami tuojau pat nutraukti neleistiną ir nereikalingą 
SSRS vidaus reikalų kariuomenės kišimąsi į Lietuvos Respublikos reikalus, pradėti 
dialogą su vadovybe dėl tolesnių santykių atsižvelgiant į susiklosčiusią politinę situaciją.“89 
Į tai Maskva sureagavo labai neigiamai.  

LR Vyriausybės 1990 m. kovo 22 d. priimtame įstatyme Nr. I-61 buvo numatyta, kad 
LR Vyriausybė teisėsaugos srityje stiprina teisėtumą, saugo viešąją tvarką, gina piliečių 
teises ir laisves. Tai vykdydama, LR Vyriausybė 1990 m. gegužės 17 d. priėmė nutarimą Nr. 
15490 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ministerijų pagrindinių funkcijų“. Jame numatyta, kad 
VRM svarbiausias uždavinys yra įgyvendinti valstybės politiką kovos su nusikalstamumu, 
viešosios tvarkos ir visuomenės rimties srityje. Tam ministerija organizuoja ir vykdo kovą 
su nusikaltimais ir teisėtvarkos pažeidimais; organizuoja bausmių atlikimą laisvės atėmimo 
ir kitose vietose; vykdo kelių eismo saugumo priežiūrą; organizuoja priešgaisrinę apsaugą 
ir gelbėjimo darbus; rūpinasi pasų išdavimu, išduoda dokumentus išvykoms į užsienį; 
prižiūri, kad būtų laikomasi Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymo.   

Po kovo 11-osios reikėjo skubiai keisti SSRS milicijos darbuotojų pažymėjimus. 
1990 m. gegužės 4 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 110 buvo pradėti keisti vidaus 
reikalų įstaigų darbuotojų tarnybiniai pažymėjimai. Tarnyboms, bendraujančioms su  
užsieniečiais, buvo pagaminti įdėklai  užsienio valstybių kalbomis.91   

VRM kolegijoje 1990 m. birželio 8 d., dalyvaujant ministrei pirmininkei K. Prunskienei, 
buvo svarstyta vidaus reikalų organų vieta pasikeitusioje Lietuvos politinėje  situacijoje, 
aptarti uždaviniai ir numatytos priemonės naujo tipo pareigūnui formuoti. Buvo kalbama 
apie naujų norminių dokumentų rengimą, taip pat naujos milicijos uniforminės atributikos 
gamybą ir pareigūnų aprūpinimą ja.92 Vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas P. 
Liubertas siūlė naują trijų pakopų VRM struktūrą. Pirmąją pakopą turėjo sudaryti VRM, 
kurioje turėtų būti aštuoni savarankiški departamentai, tai yra  Nusikaltimų tyrimo, Valdymo, 
Kadrų ir profesinio rengimo, Kelių eismo ir kiti, kurie turėtų visišką veiklos autonomiją 
ir organizuotų, planuotų ir kontroliuotų žemesnių pakopų vidaus reikalų organų darbą. 
Antrąją pakopą sudarytų miestų ir rajonų vidaus reikalų organai, kurie vykdytų kovos 
su nusikalstamumu ir nusikaltimų tyrimo funkcijas. Trečiąją pakopą sudarytų policijos 
nuovados, kurių veiklą reguliuotų, aprūpinimą teiktų savivaldybė ir kurios vykdytų viešosios 
tvarkos apsaugą bei nusikalstamumo prevenciją.93  

Lietuvos vidaus reikalų pirmasis pavaduotojas Petras Liubertas, grįžęs iš Maskvos, 
sakė, kad SSRS VRM „įdėmiai stebi struktūrinį reorganizavimą, finansavimą, žodžiu, visą 
mūsų patirtį, pradedama gilintis, ieškoti teigiamo prado“.94   

Kalbėdamas LR Aukščiausiosios Tarybos pirmojo šaukimo pirmojoje sesijoje apie kai 
kurių buvusių Komunistų partijos narių priėmimą į miliciją, M. Misiukonis akcentavo: 
,,Man atrodo, teisinėje valstybėje arba einant į teisinę valstybę mes neturėtume skirstyti 
žmones pagal buvusią jų priklausomybę.“95   

Dienraštis „Respublika“ 1990 m. lapkričio 24 d. straipsnyje ,,Kokia milicijos 

reforma reikalinga?“ informavo apie VRM organuose esančius trūkumus ir darbo 
organizavimo problemas. Buvo rašoma, kad yra būtini VRM įstaigų ir ministerijos 
struktūriniai pakeitimai, darbuotojai turėtų būti geriau aprūpinami materialine ir 
finansine prasme.96  

LR Aukščiausios Tarybos Prezidiumas 1990 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. I-38797 sudarė 
šešias darbo grupes įstatymo projektams rengti. Tai Baudžiamojo kodekso grupė, kurios 
vadovas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros vedėjas 
V. Pavilonis, tarp narių buvo ir vidaus reikalų ministro pavaduotojas, Tardymo valdybos 
viršininkas J. Vasiliauskas. Baudžiamojo proceso grupės vadovas – Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros vedėjas M. Kazlauskas. 
Civilinio kodekso grupės vadovas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės 
ir civilinio proceso katedros profesorius P.  Vitkevičius. Civilinio proceso kodekso grupės 
vadovas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto  Civilinės teisės ir civilinio proceso 
katedros vedėjas S. Vėlyvis. Santuokos ir šeimos kodekso grupės vadovas – Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros docentas P. V. 
Rasimavičius. Bausmių vykdymo kodekso grupės vadovas – LR Aukščiausiosios Tarybos 
Teisinės sistemos komisijos pirmininkas J. Prapiestis, tarp narių – VRM Pataisos reikalų 
valdybos viršininko pavaduotojas J. Blaževičius ir vidaus reikalų ministro pavaduotojas, 
Pataisos reikalų valdybos viršininkas A. Svetulevičius. Nustatyta, kad darbo grupės 
įstatymų projektus turi parengti ir pateikti LR Aukščiausiosios Tarybos Teisinės sistemos  
komisijai ne vėliau kaip iki 1992 m. sausio 1 d. Patvirtinta ir darbų sąmata: Baudžiamojo 
kodekso projektui – 30 000 Rb, Baudžiamojo proceso kodekso projektui – 30 000 Rb, 
Civilinio kodekso projektui – 30 000 Rb, Civilinio proceso kodekso projektui – 30 000 
Rb, Santuokos ir šeimos kodekso projektui – 10 000 Rb, Bausmių vykdymo kodekso 
projektui – 10 000 Rb. 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. spalio 4 d. priėmė įstatymą, kuriuo pakeitė ir 
papildė Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Baudžiamojo kodekso 62–68 
straipsniai numatė bausmes už valstybės išdavimą, šnipinėjimą, kėsinimąsi į LR 
Aukščiausiosios Tarybos deputato, Vyriausybės nario, kito pareigūno ir užsienio 
valstybės atstovo gyvybę, diversiją, kenkimą ar viešą raginimą smurtu pažeisti Lietuvos 
Respublikos suverenitetą, karo kurstymą. LR Aukščiausioji Taryba, 1990 metų 
lapkričio mėnesį svarstydama Baudžiamojo kodekso pataisas, paliko galioti griežčiausią 
bausmės rūšį – mirties bausmę.98 

LR Aukščiausioji Taryba 1990 m. gegužės 8 d. paskelbė nuteistiesiems už nesunkius 
nusikaltimus amnestiją, skirtą nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti. Po 
mėnesio, birželio 8 dieną, SSRS prezidentas M. Gorbačiovas išleido įsaką dėl 1990 m. 
gegužės 8 d. Lietuvoje paskelbtos amnestijos ir įpareigojo SSRS VRM imtis priemonių, 
kad amnestija nebūtų taikoma SSRS piliečiams, nuteistiems SSRS ir kitų sąjunginių 
respublikų teismų.99        
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1990 m. rugsėjo 5 d. mirė Julijonas Mikalauskas, vidaus tarnybos dimisijos generolas 
majoras, buvęs LSSR vidaus reikalų ministras, kurį pakeitė S. Lisauskas (nušalintas iš 
pareigų už 1988 m. rugsėjo 23 d. susidorojimą su demonstrantais ir paskirtas SSRS vidaus 
reikalų ministro pavaduotoju), o jį pakeitė M. Misiukonis.100     

1990 metais milicijos padėtis valstybėje buvo nevienareikšmė, stiprėjo kai kurių 
LR Aukščiausiosios Tarybos deputatų puolimas prieš VRM, todėl 1990 m. rugsėjo 14 
d. ministro pavaduotojai P. Liubertas, A. Svetulevičius, valdybų ir skyrių viršininkai L. 
Vasiliauskas, A. Sadeckas, E. Mačiulaitis ir kiti nuvyko pas LR Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką V. Landsbergį. Jis klausinėjo konkrečių dalykų, jie atsakinėjo. Vėliau L. 
Vasiliauskas pasakė: ,,Mes atstovaujame tūkstančiams pareigūnų, kurie patikėjo Lietuva. 
Jiems nuolatos primenama praeitis – buvę milicininkai, buvę Komunistų partijos nariai... 
Blogi ar geri mes, bet kitų paprasčiausiai dabar nėra. Todėl vardan tvarkos besikuriančioje 
valstybėje turime pasitikėti nepasitikėdami.“101 V. Landsbergis, kiek pamąstęs, pakartojo: 
,,Netikint reikia tikėti.“102 Tai patvirtina ir  Petro Liuberto prisiminimai: „Naujos politinės 
jėgos mumis, švelniai tariant, nepasitikėjo. Tuomet dar gimė toks posakis: ,,Landsbergis 
buvo priverstas pasitikėti nepatikimais.“103    

 Buvęs vidaus reikalų ministras M. Misiukonis apie tai kalbėjo: „Dar 1990–1991 
metais nepriklausomų ekspertų atliktų sociologinių tyrimų rezultatai buvo mums labai 
palankūs. Policijos reitingas buvo aukštas, ir aš gerai prisimenu, kaip ministro pavaduotojas 
V. Zabarauskas grįžo iš „Lietuvos ryto“ redakcijos su žinia, kad spaudai tiesiog uždrausta 
skelbti šių tyrimų rezultatus. Keista: žmonės žiūrėjo į mus su pasitikėjimu, o kai kurie 
politikai nevadino mus į akis kitaip, kaip „raudonoji milicija“.104 

Vienas iš buvusių Policijos departamento vadovų R. Senovaitis prisimena, kad VRM 
formalieji ir neformalieji lyderiai buvo L. Vasiliauskas  ir E. Mačiulaitis.  Rimantas Pukanasis 
išsikvietė R. Senovaitį ir nurodė sudaryti Policijos departamento struktūrą, leido ją dėlioti 
visiškai savarankišką. Tačiau sudarius savarankišką Policijos departamento struktūrą ir ją 
tobulinant, P. Liubertas pasikviesdavo ir vis nurodydavo kažką išbraukti ir paskirti VRM 
tiesioginiam pavaldumui: tai finansų, tai materialinio aprūpinimo, tai kadrų padalinius ir 
t. t.105 R. Senovaitis, A. Sadeckas, E. Mačiulaitis, L. Vasiliauskas ir V. Leipus buvo vieni iš 
aktyviausių policijos struktūrų kūrėjų.  

Nelaukdami LR Aukščiausiosios Tarybos ar Vyriausybės sprendimų, miestai stengėsi 
atsikratyti rajonų tarybinių pavadinimų. Kauno m. VRV viršininkas J. Liaudanskas 
1990 m. spalio 25 d. raštu Nr. 3702106 kreipėsi į vidaus reikalų ministrą M. Misiukonį 
prašydamas pakeisti Kauno miesto rajonų vidaus reikalų skyrių pavadinimus, nes Kauno 
miesto meras V. Adomonis 1990 m. spalio 24 d. potvarkiu Nr. 530 įpareigojo iki naujo 
administracinio miesto suskirstymo Lenino rajone buvusias įstaigas vadinti Centro, K. 
Požėlos rajone – Santakos, Panemunės rajone – Panemunės įstaigomis. Vidaus reikalų 
ministro įsakymu buvo pakeisti Kauno miesto rajonų vidaus reikalų skyrių pavadinimai: 
Kauno miesto vidaus reikalų valdybos Lenino rajono vidaus reikalų skyrius pavadintas 

Kauno miesto vidaus reikalų valdybos Centro vidaus reikalų skyriumi, Kauno miesto 
vidaus reikalų valdybos Požėlos rajono vidaus reikalų skyrius pavadintas Kauno miesto 
vidaus reikalų valdybos Santakos vidaus reikalų skyriumi, Kauno miesto vidaus reikalų 
valdybos Panemunės rajono vidaus reikalų skyrius pavadintas Kauno miesto vidaus 
reikalų valdybos Panemunės vidaus reikalų skyriumi.  

Kada pradėtas vartoti žodis „policija“? Atkūrus 
nepriklausomybę, vietoje žodžio „milicija“ vis dažniau buvo minimas 
žodis   „policija“, vartojamas net tada, kai dar iš milicijos nebuvo 
pereita į policiją. 

Žodis „policija“ buvo pradėtas vartoti 1990 m. balandžio 28 
d. steigiant Lietuvos policijos akademiją, tačiau skliaustuose buvo 
rašomas ir žodis „milicija“. Rengiant pirmuosius Policijos įstatymo projektus, taip pat 
buvo minima policija ir milicija. Vėliau žodis „milicija“ išnyko. Oficialiai mokymo įstaiga 
buvo pavadinta Policijos akademija. Vėliau policija atsirado, kai buvo kuriamos nuovados. 
Vilniaus universiteto policijos nuovada įkurta 1990 m. rugpjūčio 20 d., o Šiaulių miesto 
policijos nuovados įkurtos 1990  m. spalio 4  d., sudarius atskirą savivaldybių policijos 
rūšį.107 V. Usačiovas ir Č. Mančinskas Šiauliuose mini tik dvi pirmąsias Lietuvoje įkurtas 
policijos nuovadas, bet iš tikrųjų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu mieste 
buvo įkurtos iš karto keturios nuovados. 

Svarbiausių valstybinių įstaigų ir šalies vadovybės apsauga. Atkūrus 
nepriklausomybę, jau 1990 m. kovo 31 d. LR Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą Nr. 
1-95108, kuriuo įsteigė savarankišką svarbiausių valstybinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos 
vadovybės apsaugos dalinį, pavadintą „Skydo“ vardu, o jo vadu buvo paskirtas Jonas 
Dervinis. Dalinys buvo įsikūręs Žemaitės g. 17, Vilniuje. Taip buvo siekiama užtikrinti 
svarbiausių valstybinių įstaigų ir Lietuvos vadovybės saugumą. 1991 m. sausio 13 d. 
„Skydas“ saugojo televizijos pastatą ir bokštą, todėl šitame padalinyje daugiausia buvo ir 
sužeistųjų, ir pasižymėjusiųjų. Dalinys garbingai išlaikė jam tekusį išbandymą.109 Vidaus 
reikalų ministras 1991 m. kovo 29 d. pasirašė įsakymą Nr. 97110, kuriuo buvo sudaryta Policijos 
departamento Viešosios policijos valstybinių įstaigų ir kitų svarbių objektų apsaugos 
rinktinė „Skydas“, tiesiogiai pavaldi Policijos departamento generaliniam komisarui. 
Vidaus reikalų ministras 1991 m. spalio 23 d. pasirašė įsakymą Nr. 460111, kuriuo buvo iš 
dalies pakeistas ir papildytas 1991 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 97. Po rugpjūčio pučo žlugimo 
Vilniuje ėmė kurtis užsienio šalių ambasados, konsulatai ir atstovybės, kurios turėjo 
būti profesionaliai, pagal tarptautines normas saugomos, todėl, naudojantis „Skydo“ 
materialine baze, buvo įkurta speciali ambasadų apsaugos rinktinė „Vytis“.112     

Vidaus reikalų ministro 1993 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 16 „Dėl VRM Viešosios 
policijos apsaugos rinktinės „Skydas“ reorganizavimo ir nuostatų patvirtinimo“113 buvo 
reorganizuota VRM Viešosios policijos apsaugos rinktinė „Skydas“ ir sukurti du atskiri 
padaliniai: Policijos departamento Apsaugos policijos valdybos rinktinė „Skydas“ ir 

Policijos ženklas
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Policijos departamento Viešosios policijos valdybos užsienio šalių atstovybių apsaugos 
rinktinė „Vytis“. Pirmuoju rinktinės „Vytis“ vadovu nuo 1993 m. sausio 18 d. buvo 
paskirtas E. Kaliačius. Vidaus reikalų ministro 1993 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 16114 
buvo patvirtinti Policijos departamento Viešosios policijos valdybos užsienio šalių 
atstovybių apsaugos rinktinės „Vytis“ nuostatai.

Seimo 1993 m. gegužės 18 d. priimtu įstatymu Nr. 1-153115 buvo įkurtas Lietuvos 
Respublikos prezidento, Seimo pirmininko, ministro pirmininko ir oficialiųjų svečių 
apsaugos departamentas. 

Rinktinė „Vytis“ taip pat įsikūrė Žemaitės g. 17, Vilniuje, kur buvo ir „Skydo“ 
būstinė. „Vyčio“ 350 pareigūnų buvo skirti tik du rūsio kambariai. Be abejo, dviem 
rinktinėms tose patalpose buvo per ankšta. 1994 metais „Skydas“ pagal sutartis saugojo 
13 įvairių objektų, tarp jų ir Užsienio reikalų ministeriją, ir Turniškių gyvenvietę. Seimo 
ir Vyriausybės vadovus asmeniškai saugojo VRM Vadovybės apsaugos departamento 
pareigūnai, ambasadas saugojo „Vytis“, o teritoriją – „Skydas“. Tai buvo trigubas policijos 
žiedas.116 Ministras pirmininkas A. Šleževičius 1994 m. sausio 25 d. raštu Nr. 26-842117 
pritarė VRM pasiūlymui nuo 1995 metų ‚Skydo“ saugomų objektų apsaugą perduoti 
kitoms tarnyboms. 

Policijos simbolika ir skiriamieji ženklai. LR Aukščiausioji Taryba kovo 11 
dieną paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą. Grįžo senasis pavadinimas – 
Lietuvos Respublika – ir senasis jos herbas – Vytis. Tačiau milicijos pareigūnai dar turėjo 
būti su penkiakampėmis žvaigždėmis antpečiuose ir kokardose, su tarybiniu herbu. VRM 
informavo Lietuvos gyventojus, kad per tokį trumpą laiką naujos atributikos pagaminti 
neįmanoma. Buvo kuriami tautinės milicijos skiriamieji ženklai, kuriuos turės dėvėti visi 
milicijos pareigūnai, apsisprendę dirbti Lietuvai.118  

Kovo antrąją dekadą buvo informuota, 
kad kuriami tautinės milicijos ženklai, 
o balandžio pabaigoje bus pagamintos 
naujos sagos ir kepurių kokardos su 
nepriklausomos Lietuvos simbolika, kad 
bus keičiamos ir uniformos.119  

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas 
V. Zabarauskas  1990 m. balandžio 24 
d. susitikime su gyventojais sakė, kad 
sukurti nauji skiriamieji ženklai, kurie  

jau gaminami. Pradžioje juos pamatys Vilniuje, kituose dideliuose šalies miestuose, 
o paskui nauja simbolika bus įvesta visoje Lietuvoje. Tuo siekta, kad nepriklausomos 
Lietuvos pareigūnai skirtųsi nuo SSRS vidaus kariuomenės karių, taip pat vilkėjusių 
milicijos uniformą. Noras turėti naujas policijos uniformas buvo pradėtas realizuoti 1990 
metais, tačiau Lietuvos finansinės ir materialinės galimybės buvo ribotos, o finansavimas 

vykdytas iš Maskvos, tad šio klausimo 
sprendimas  buvo atidėliojamas.120 
Uniformos pakeitimas buvo nerealus, 
kadangi jai pakeisti reikėjo didžiulių lėšų. 
1990 m. birželio 8 d. VRM buvo nuspręsta 
kuo greičiau kurti naują uniformą ir naują 
atributiką121 (senajai  milicijos uniformai 
buvo numatyta nauja lietuviška atributika, 
kuri skyrėsi nuo SSRS VRM milicijos 
uniformos atributikos – aut. pastaba).   

Vidaus reikalų ministras 1990 m. 
birželio 18 d. pasirašė įsakymą Nr. 144122 
dėl Lietuvos Respublikos milicijos 
uniformos naujų skiriamųjų ženklų, kuris 
buvo svarbus  suverenios valstybės  aktas,  
įteisinęs Lietuvos Respublikos valstybinės 
atributikos ženklus ant milicijos 
pareigūnų uniformų vietoj penkiakampių 
žvaigždučių ir tarybinių kokardų bei 
sagų. Buvo pakeistos kepurių kokardos, 
antsiuvai ir prisiūtos sagos su Lietuvos 
herbo ženklu –  Vyčiu. Kad Lietuvos 
Respublikos milicininkai skirtųsi nuo 
milicininkų uniformomis vilkinčių SSRS 
vidaus reikalų kariuomenės padalinių, 
buvo įteisintos milicijos darbuotojų 
uniformos su Lietuvos Respublikos 
valstybinės atributikos ženklais. Ypatingosios paskirties milicijos padalinio pareigūnai 
pirmieji Lietuvoje papuošė savo uniformas nepriklausomos Lietuvos simbolika.123 Jau 
1990 metų birželį buvo pradėta į milicijos uniformą siūti naujas sagas su Vyčiu‚ kepurėse 
segti naują kokardą ir įsiuvus švarko apykaklės šonuose.    

1990 metų birželio antrąją dekadą vidaus reikalų ministro pavaduotojas Petras 
Liubertas kalbėjo: „Pasikeitus valstybinei atributikai, milicijos darbuotojai ilgą laiką 
nešiojo tos atributikos neatitinkančius skiriamuosius ženklus. Šiuo metu kokardomis su 
Vyčiu, taip pat uniforminėmis sagomis aprūpinome tik Ypatingosios paskirties milicijos 
padalinį, dalį gatvėse budinčių milicijos darbuotojų.“124 Milicijos valstybinės atributikos 
eskizus sukūrė ir kokardas pagamino Vilniaus dailės kombinatas.125  

Vidaus reikalų ministro 1990 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 144126 buvo patvirtinti 
milicijos uniformos skiriamųjų ženklų pavyzdžiai ir aprašymai, tai yra kokardos, antsiuvai, 

Milicininko kepurė su lietuviška kokarda

Milicijos uniformos su naujomis sagomis, įsiuvais  
apykaklės šonuose‚ kepurių kokardos su Lietuvos 
Respublikos valstybine atributika 
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sagos. Kokarda – metalinė, aukso spalvos 
aštuonkampė žvaigždė, 40 mm skersmens. 
Tarpai tarp linijų, sudarančių žvaigždės 
kampus, užpildyti centro kryptimi 
subėgančių spindulių. Spinduliai remiasi 
į apskritimą, sudarantį kraštelį, f 22 mm. 
Apskritimo paviršius plokščias, dengtas 
raudona emale, kurios fone iškyla reljefinis 
Vyčio siluetas. Vytis aukso spalvos, žiūrint 
iš šono, kokarda sudaro nupjautą kūgį, 
kurio h 12 mm. Antsiuvai metaliniai, aukso 
spalvos, lygiagretainio formos, kurių visi 
kraštai apvedžioti auksiniu siūlu, ilgosios 
kraštinės – 50 mm, trumposios – 24 mm. 
Paviršiaus faktūra imituoja išilgai ištiestas 
virveles. Centre raudona emale dengtas 
skydas, 22/20 mm, su reljefiniu Vyčio 
ženklu. Sagos metalinės, aukso spalvos, 
išgaubtos sferinės formos, su dugne įtaisyta 
ausele. Viršutinės sferos dalyje – reljefinis 

Vyčio ženklas. Didžiosios sagos – 22 mm, mažosios – 15 mm diametro.  
Patvirtintos milicijos vyriausiosios, vidurinės, jaunesniosios, vadovaujančiosios ir 

eilinės sudėties, milicijos mokyklų klausytojų naujų ženklų nešiojimo ir jų išdėstymo ant 
uniformos taisyklės. Kokarda ant aukštos karakulio kepurės išdėstoma kepurės priekyje 
graižto centre; ant ausinės kepurės – kepurės priekyje snapelio centre; ant uniforminės 
kepurės – priekyje ant graižto; ant pilotės (moterims) – priekyje ant pilotės krašto 
centro. Antsiuvai nešiojami ant palto, išskyrus kailinius, milicijos vadovaujančiosios ir 
eilinės sudėties munduro apykaklės galuose. Antsiuvai išdėstomi sulig apykaklės krašto 
kampu lygiagrečiai atvartams, nuo krašto nutolę tokiais atstumais: paradinio išeiginio ir  
kasdieninio palto – 15 mm, vasarinio palto – l0 mm, munduro – 3 mm. Ant uniforminės 
aprangos antpečių emblemos nenešiojamos.  

LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas Č. Stankevičius 1990 m. lapkričio 23 d. 
,,Lietuvos aide“ rašė: ,,Esu tikras, kad dauguma Lietuvos milicijos darbuotojų tikrai 
garbingai nešioja Vytį savo kepurėse neretai rizikuodami savo sveikata ir gyvybe. 
Tikėkime, kad jie pasiryžę ginti mūsų piliečius nuo visokių smurtininkų, tame tarpe ir su 
raudonosiomis žvaigždėmis kepurėse.“127   

Policijos departamento Viešosios policijos valdybos vyresnysis komisaras Vytautas Navickas 
1991 metų gegužės viduryje sakė, kad policininkas, atliekantis tarnybines pareigas gatvėje, 
privalo būti uniformuotas. 

Pasak jo, Lietuvos Respublikos polici-
ninką gyventojai atskiria nuo SSRS mili-
cininkų pagal naują kokardą, antsiuvus ant 
švarkų, paltų ir naujus tarnybinius pažymė-
jimus su nepriklausomos Lietuvos herbu.128  

1991 metais SSRS kariškiai ne kartą, 
kalbėdami tarpusavyje radijo ryšiu, minėjo 
,,milicininkus su arkliais“129 (milicininkai, 
kurie nešiojo tautinę atributiką, tai yra 
naują Vyčio emblemą, ir apsisprendė eiti 
su nepriklausoma Lietuva – aut. pastaba). 
Nepriklausomos Lietuvos pareigūnai, 
nenorėdami likti skolingi, emblemas su 
SSRS herbu pavadino „kopūstais“.130  

1991 metų birželio pradžioje pasirodė pirmoji nauja policijos atributika. Nauja 
policijos emblema patvirtinta 1991 metais. Apie tai buvo pranešta ir žiniasklaidai, 
o susivienijimas „Lelija“ gavo užsakymą 1991 metais Lietuvos policijai pasiūti 26 
tūkstančius naujų uniformų komplektų.131   

Policijos uniforminis ženklas – tai Lietuvos Respublikos valstybinis herbas, 
įkomponuotas į sidabrinės ir baltos spalvos aštuonkampę policijos žvaigždę. Žvaigždės 

Šiaulių m. VRS darbuotojas milicijos kapitonas 
S. Amirzianas su Lietuvos Respublikos atributika Policijos komisariatus 1991 m. gegužės 1 d. pasiekė 

policijos pareiginių laipsnių skiriamieji ir ant 
uniforminio kostiumo rankovių siuvami ženklai

Policijos pareigūno kepurė
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viduje – raudonos spalvos skydo fone baltas Vytis. Žvaigždė susideda iš aštuonių vienodu 
intervalu išdėstytų smailių kampų. Tarpai tarp žvaigždės kampų užpildyti centro kryptimi 
subėgančių 24 baltos spalvos spindulių. Virš žvaigždės 5 mm atstumu juodame fone elipsės 
formos užrašas POLICIJA. Raidės – baltos spalvos, užrašas įrėmintas baltos spalvos 2 mm 
pločio kontūru. Visas policijos uniforminis ženklas įkomponuotas juodos spalvos skyde. 

VRM tiesiogiai pavaldžios įstaigos ir padaliniai nešioja skiriamuosius ženklus, kurie 
susideda iš juodos spalvos elipsės formos juostelės, lenktos pagal peties liniją, įrėmintos 
baltu 2 mm apvadu su užrašu LIETUVA, šrifto aukštis – 1,2 mm, po užrašu  25 mm 
atstumu – skydas su Jogailos kryžiumi. 

Savivaldybių policijos juostelėse rašomas rajono administracinio centro pavadinimas, o 
vietoje skydo su Jogailos kryžiumi – administracinio centro herbas. Jogailos kryžiaus skydo 
viršutinė kraštinė – 47 mm pločio. Skydo fonas – mėlynos spalvos, kuriame įkomponuotas 
auksinis Jogailos kryžius, apvestas 1,5 mm pločio juodu krašteliu. Visas Jogailos kryžius 
įrėmintas 5 mm pločio juodu apvadu.132  

Policijos simboliai ir skiriamieji ženklai buvo ir ant policijos švarko, marškinių. 
Atlapo ženklą sudarė sidabro spalvos metalinė 40 x 5 mm juostelė, tvirtinama apatinėje 
horizontaliojoje atlapo dalyje. Virš atlapo l cm atstumu segami 2 x l,2 mm dydžio 
Gediminaičių stulpai, padaryti iš sidabro spalvos metalo .133 

Numatyta ir policininko, tarnautojo vizitinė kortelė: metalinės sidabro spalvos policininko, 
tarnautojo vizitinės kortelės nustatytas dydis – 80 x 20 mm. Vizitinėje kortelėje nurodytu 
šriftu turėjo būti rašoma vardo pirmoji raidė ir pavardė. Visas tekstas renkamas didžiosiomis 
raidėmis, kurių aukštis 6 mm. Tekstas komponuojamas pagal horizontaliąją centrinę ašį. 
Kortelė segama virš dešiniojo uniforminio kostiumo antkišenio 1 cm aukštyje.134  

Policijos pareiginių laipsnių skiriamieji ženklai buvo šie: policininko stažuotojo 
– vienas baltos spalvos ševronas su smaigaliu į apačią; policininko – du baltos spalvos 
ševronai su smaigaliais į apačią; vyresniojo policininko– trys baltos spalvos ševronai su  
smaigaliais į apačią; viršilos – vienas baltos spalvos ševronas su smaigaliu į apačią;

jaunesnysiojo inspektoriaus – žalios spalvos horizontali juosta su viena centre segama 
sidabrine žvaigžde ir vienu baltos spalvos ševronu su smaigaliu į apačią; inspektoriaus 
– žalios spalvos horizontali juosta su viena centre segama sidabrine žvaigžde ir dviem 
baltos spalvos ševronais su smaigaliais į apačią; vyresniojo inspektoriaus – žalios spalvos 
horizontali juosta su viena centre segama sidabrine žvaigžde ir trimis baltos spalvos 
ševronais su smaigaliais į apačią; 

komisaro inspektoriaus – raudonos spalvos horizontali juosta su dviem sidabrinėmis 
žvaigždėmis ir vienu baltos spalvos ševronu su smaigaliu į apačią; komisaro – raudonos 
spalvos horizontali juosta su dviem sidabrinėmis žvaigždėmis ir dviem baltos spalvos 
ševronais su smaigaliais į apačią; vyresniojo komisaro – raudonos spalvos horizontali 
juosta su dviem sidabrinėmis žvaigždėmis ir trimis baltos spalvos ševronais su smaigaliais į 
apačią; vyriausiojo komisaro – raudonos spalvos horizontali juosta su dviem sidabrinėmis 
žvaigždėmis ir vienas baltos spalvos ševronas su smaigaliu į apačią.135

Arkikatedroje 1991 m. spalio 2 d. buvo pašventinta Lietuvos policijos vėliava, kurią 

Policijos uniforminis ženklas

Jogailos kryžius

Ant švarko atlapų segami 
Gediminaičių stulpai Policijos pareigūnė

Policininkų pareiginių laipsnių skiriamieji ženklai

Inspektorių pareiginių laipsnių skiriamieji ženklai
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sukūrė dailininkas Romas Karpavičius. Jis pasakojo: 
„Kai prieš dvi savaites į mane kreipėsi VRM vadovybė su 
prašymu iki policijos šventės sukurti vėliavą, iš pradžių 
nepatikėjau. Per dvi savaites – ar tai įmanoma? Juk 
vėliavos kūrimas – tai visų metų darbas. Mano kolegos 

tai išgirdę tik kraipė galvas ir klausinėjo: „Ar tu supranti, kokį darbą ryžaisi nuveikti?“ 
Galutinai supratau tik dabar, kai baigėme ją siūti, spalio 2 dieną 10 valandą ryto. Kai 
įkalėme paskutinę vinį, net netikėjome, kad baigėme.

Vėliava buvo daroma ekspromtu – vienas galas siuvamas, o kitas dar tik projektuojamas. Labai 
norėjosi, kad ji būtų heraldiškai tiksli ir meniškai graži. Ilgai galvojome, kokią spalvą pasirinkti. 
Heraldiškai žalia spalva gal ir nelabai tinka, nes vėliava turi „matytis“ gamtoje. Bet nutarę, kad 
vėliava bus ne kovinė, palikome šią spalvą (beje, vėliava ne kovinė ir savo formatu, kovinės būna 
kvadratinės, o šios išmatavimai 1 : 2). Tačiau išrinkti spalvą – tik pusė darbo. Daug sunkiau buvo 
surasti tokios spalvos audeklą. Jau buvome visai praradę viltį, kai atsitiktinai aptikome kaip tik 
tokį, kokio norėjome, tik jis buvo skirtas bažnytinei vėliavai siūti... Tikimės, kad klebonas labai 
nesupyko ant mūsų. Dabartinė vėliavos spalva atitinka ir bendrą policijos spalvinį koloritą.

Paradinėje vėliavos pusėje yra policijos žvaigždė su devizu „Įstatymas ir teisingumas“. 
Tai mums nurodė VRM vadovybė. Tad beliko tik meniškai sudėlioti ir išlaikyti heraldi-
kos reikalavimus.

Antroji vėliavos pusė bendresnė – užrašas „Vardan Lietuvos“ ir Gedimino stulpai. 
Su heraldikais nutarėme, kad Gedimino stulpai galėtų būti policijos talismanas. Taip pat 
nusprendėme, kad vėliavos spalva bus sidabrinė, nes jis simbolizuoja šaltumą ir solidumą.

Iškilo sunkumų ir su Gedimino stulpais. Atrodė, lyg ir meniškai padaryta, bet nuėjau 
pas specialistą, o jis man pasiūlė juos pakeisti. Taip ir atsirado šie autentiški stulpai 
raudoname fone. Tokie jie buvo XIV amžiuje. Nuo to laiko jie daug kartų keitėsi, bet mes 
norėjome originalo iš paties seniausio istorijoje žinomo šaltinio.

Mintyse buvau gal ir gražesnių vėliavų sukūręs, bet norėjau, kad policijos vėliava 
būtų solidi, o ne karnavalinė. Galvojau, kad raudona spalva būtų gražiau. Bet čia iškyla 
tos nelemtos asociacijos... Bet įsigilinus raudona spalva juk niekuo dėta. Tačiau kaip ten 
bebūtų, vėliavą sukūrėme per dvi savaites. Tik nežinau, ar pateisinamas toks skubotumas, 
juk vėliava – meno kūrinys. Ji viena visiems ir visi turėtų ją gerbti. Be to, meniškumą 
reikėjo suderinti su heraldiniais reikalavimais – atrodo, sudedi spalvas pagal heraldikos 
reikalavimus, o jos „neskamba‘. Tenka ieškoti kito atspalvio, kito skambesio.

Generalinis komisaras P. Liubertas, pamatęs vėliavą, buvo sužavėtas. Bet kai esi profesionalas 
ir žinai, kaip viską galima padaryti iš tikrųjų, neskubant... juk vien siuvinėjimui reikia metų.“136

Nuo 1991 m. spalio 2 d. Lietuvos policija jau turėjo visus atributus. 
Lietuvos policijos simboliką uniformai taip pat sukūrė dailininkas Romas Karpavičius. 

Apie tai jis pasakojo: „Skiriamiesiems ženklams, kaip ir uniformai, buvo keliami tie patys 
reikalavimai – jie turi būti gražūs ir skirtis nuo tarybinės milicijos ženklų. Policija – ne 
karinė, o civilinė organizacija, todėl nusprendėme, kad antpečiuose nebus jokių skiriamųjų 
ženklų. Antpečiai palikti tik kaip atributas – vis dėlto uniforma.

Norėdami atskirti tarnybinius laipsnius, pervertėme nemažai literatūros. Pagaliau 
nusprendėme pasirinkti „paukščiukus“ (ševronus – aut. pastaba). Tai gana paplitusi 
uniforminė policijos detalė pasaulyje. Juos kurdami vadovavomės taisykle: minimum – 
žvilgsnio, maksimum – informacijos. Todėl ir yra tik trys „paukščiukai“. Juos žmogaus akis 
lengvai išskiria. Žalios spalvos juostelė virš jų – inspektorių „kasta“, raudona – komisarų. 
Nemažai ginčų kilo dėl keturkampių žvaigždučių. Nepriklausomoje Lietuvoje policininkai 
iš pradžių nešiojo trikampį rombelį, vėliau – šešiakampę žvaigždutę. Bet dabar šešiakampę 
žvaigždutę pasiėmė Lietuvos kariuomenė, o archyvuose pavyko rasti, kad keturkampę 
žvaigždutę nešiojo pirmieji Lietuvos savigynos būriai (Lietuvos milicijos užuomazga – 
aut. pastaba) dar Pirmojo pasaulinio karo metais. Ant dešiniosios rankovės policininko 
priklausomybės simbolis: respublikinei ar savivaldybių policijai žmogus atstovauja. Pirmą 
kūrėme respublikinės policijos ženklą. Čia taip pat buvo nemažai variantų: siūlė ir Lietuvos 
žemėlapio kontūrą, ir sukryžiuotus kalavijus, kitus simbolius. Tačiau apsistojome ties 
Jogailos kryžiumi. Skydas visais laikais buvo gynybos simbolis. Tokia ir policijos paskirtis. 
Beje, su tuo Jogailos kryžiumi taip pat įdomi istorija. Dar sausio mėnesį buvome nuėję pas 
V. Landsbergį. Jis jau tada išreiškė pageidavimą, kad naujuoju Lietuvos herbu pirmiausia 
pasipuoštų policija ir muitinė. Tačiau tada dar oficialus Lietuvos herbas buvo J. Zikaro Vytis, 
kuriame Jogailos kryžius buvo raudoname fone. Kai nunešėme eskizus į VRM, žmonės iš 
pradžių stebėjosi: iš kur atsirado mėlyna spalva.

Turėjome aiškinti, kad tai pats seniausias, jau nuo XIII amžiaus vidurio žinomas 
Lietuvos herbas. Ir jeigu jau kalbame apie Lietuvos valstybės tęstinumą, tai naudokime 
ir seniausius autentiškus jos simbolius. Suprantu: daugelis žmonių įprato prie J. Zikaro 
Vyčio, tačiau istorija ir heraldika nepaiso jokių sentimentų.

Savivaldybių policijai pasiūlėme miestų herbus, virš kurių bus parašytas miesto 
pavadinimas. Reikia juk atgaivinti ir šias tradicijas. Kokių gražių ir senų herbų turime. 
Tik čia yra vienas „bet“. Visi miestų herbai turi būti patvirtinti Heraldikos komisijoje, nes 
daugelio miestų herbai tarybiniais metais buvo iškraipyti ar pakeisti.

Kurdami šią simboliką supratome, kad tai pareikalaus didesnių išlaidų. Bet juk nors 
kartą reikia viską padaryti gražiai ir tiksliai. Be to, miestų herbai – tai ir primiršta mūsų 
kultūros istorija. Kur šiais laikais galime juos pamatyti? Tad nors policija tegul būna savo 
miesto ar rajono simboliu.

Komisarų pareiginių laipsnių skiriamieji ženklai

Generalinio 
komisaro 
pareiginis 
laipsnis
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Policininkai tikriausiai pastebėjo, kad kairėje uniformos pusėje yra skylutė. Čia bus 
tvirtinamas tarnybos rūšies ženklas. Beveik visų tarnybų, išskyrus kelių policiją, ženklų 
eskizai jau sukurti ir netrukus turėtų būti patvirtinti.

Kriminalinės policijos simboliu bus sidabrinis liūtas raudoname fone, padėjęs leteną 
ant knygos su užrašu: „Įstatymas ir teisėtumas“. Panašų ženklą nešiojo ir tarpukario 
Lietuvos kriminalinė policija.

Savivaldybių policijos simboliu pasiūlėme baltą plaštaką geltoname fone. Heraldiškai 
balta ranka simbolizuoja gėrį, patikimumą, pagalbą.

Viešoji policija atlieka patį juodžiausią darbą. Ji skiria tarsi du pasaulius – gėrio ir 
blogio. Tad jos simboliu pasiūlėme tris sidabrinius kalavijus juodame fone.

Turės savo skiriamąjį ženklą ir „Aro“ rinktinė. Esu sukūręs du eskizus. Viename – 
Gedimino stulpai su sparnais, kitame A raidė su sparnais ir žaibu. Vieną iš jų turėtų patvirtinti.

 Kiek kebliau su transporto ir kelių policijos ženklais. Transporto policijai jau buvau 
sukūręs ženklą, kuriame mėlyname fone ratai, sparnai ir inkaras. Bet pasirodo, kad panašų 
ženklą turėjo ir nepriklausomos Lietuvos paštininkai. Dabar girdėjau kalbų, kad jie lyg ir 
žada kurti sau naują. Žodžiu, su šiuo ženklu dar yra neaiškumų.

Niekaip nesisekė sukurti kelių policijos simbolio. Kiek aš žinau, svarbiausia jų darbe – 
akylumas ir greita reakcija. Vadinasi, ženkle turėtų būti akis. Bet man labai nesinori, kad 
ji asocijuotųsi su Dievo akimi.

Visi šie ženklai bus apvalūs ir aplinkui turės užrašą: „Lietuvos Respublika. Kriminalinė 
policija“. Ar kita tarnybos rūšis.

Savo simboliką turės ir vidaus tarnybos darbuotojai. Norime, kad jų uniforma skirtųsi 
nuo policijos. Be to, čia yra ir vienas psichologinis aspektas! Kaliniui policininkas visada 
kels neigiamas asociacijas, nes policininkas jį pasodino į kalėjimą. Todėl ir norime, kad 
panašių įspūdžių, žiūrint į vidaus tarnybos darbuotoją, jam nekiltų. Su jais kalinys ir taip 
turi savų sąskaitų.“137  

Lietuviška policijos uniforma. Kaip ir visais laikais, VAI tarnyba buvo per žingsnį 
į priekį nuo kitų tarnybų. VAI darbuotojai pirmieji VRM pasirūpino naujos uniformos 
pavyzdžiais. 1990 metų liepos viduryje VAI valdybos viršininko pavaduotojas milicijos 
papulkininkis Leonardas Jasūdis pasakojo: „Svarbiausia, kad naujoji uniforma būtų 
patogi, lengva, šilta, nevaržytų judesių. Ji skirta žiemos, pavasario, rudens bei vasaros 
sezonams, darbui ir šventėms. Žieminė kepurė – būtinai su kailiu viduje, nuleidžiamomis 
ant ausų atlenktėmis (ausinėmis – aut. pastaba) iš natūralios odos. Emblema – baltas 
Vytis raudoname fone. Vietoje buvusios nepatogios milinės autoinspektoriai nuo šiol 
vilkės striukes, taip pat iš natūralios arba dirbtinės odos. Pamušalas – kailinis, apykaklė 
taip pat. Atsisakome ir jau seniai pabodusių, sunkių ir nepatogių aulinių batų. Dabar 
vyrai avės suvarstomus batus, viduje – taip pat kailis. Kelnės bus įleidžiamos į batus. 
Demisezoninė, pavasarinė ir rudeninė uniforma – dvi striukės: lengvesnė (taip pat odinė) 
ir medžiaginė, kepurės – dvi. Viena, kaip sakoma, – kabinetiniams darbuotojams, kita 

– kelių patruliams. Skiriasi jos ne spalva, o forma. Kelnės – be raudonų įsiuvų šonuose. 
Vasarinė uniforma – tai striukės pavidalo švarkas iš medžiagos, analogiškos kelnės ir 
juodi lengvi batukai. Marškiniai – melsvos spalvos, originalios formos kišenėmis. Dėl 
atributikos mes dar galutinai nenusprendėme, kaip ją įdomiau panaudoti. Vyrai galvoja 
atsisakyti antpečių, nes jie po striuke ar po švarku paprasčiausiai trukdo. <...>  iki žiemos 
reikėtų pirmąjį tūkstantį uniformų pasiūti nors tiems, kurie budi keliuose.“138  

1991 metų balandžio mėnesio viduryje Vilniaus „Lelijos“ fabrike jau buvo pasiūta 
9 tūkst. uniforminių kostiumų policijai. Alytaus medvilnės kombinate gaminama 
medžiaga uniforminiams baltiniams. Pareigūnų kepurėms pritrūko snapelių, todėl tam 
buvo panaudoti tarybinių milicijos  uniforminių kepurių snapeliai.139  

VRM kolegijos 1991 m. birželio 13 d. posėdyje į salę įėjo Policijos departamento  
respublikinės policijos vyriausiasis komisaras L. Vasiliauskas, kuris buvo apsivilkęs pirmąja 
policijos uniforma.140 Susirinkusiems pareigūnams sukėlė nuostabą, kaip gražiai atrodė 
policijos uniforma.    

Policijos uniformos modelį sukūrė Vilniaus modelių namų dailininkė modeliuotoja R. 
Karpavičienė. 1991 m. birželio 20 d. pirmą kartą uniforma parodyta viešai.  Buvo sukurta 
ir pasiūta nauja policininko uniforma su naujais atributikos pavyzdžiais, kuri iš esmės 
skyrėsi nuo tarybinės uniformos. Vyriausiasis komisaras L. Vasiliauskas, apsivilkęs naująja 
uniforma, atvyko į LR Vyriausybės posėdį. Vyriausybės nariams uniforma labai patiko: 
buvo graži, su tautine atributika. Vieningai buvo patvirtinta policininko uniforma.141 
Norėta kuo greičiau aprengti pareigūnus naujomis uniformomis, tačiau tam lėšų nebuvo.  

1991  metų liepos viduryje Didžiojoje g. 35, Vilniuje, policijos pareigūnams pradėtos 
išduoti naujos uniformos. Milicijos uniforma buvo keičiama į lietuviškos policijos 
uniformą. VRM ūkio dalies sandėlyje buvo 4800 komplektų policijos lauko tarnybos 
uniformų, 4000 – kabineto tipo, apie 8000 porų batų ir metinė norma uniforminių 
marškinių. Sandėlis kiekvieną dieną buvo papildomas naujai atvežamomis uniformomis. 
Buvo tikimasi iki rugsėjo vidurio vasarine uniforma aprengti visus Lietuvos policijos 
pareigūnus. Pirmenybė aprūpinant uniforma buvo suteikta  didmiesčių Kelių policijos, 
Postinės patrulinės tarnybos ir tiems policijos pareigūnams, kurie turėjo aptarnauti 
vykstančias Pasaulio Lietuvių sporto žaidynes.142  

Šiaulių  m. PK įvyko paskutinis instruktažas, prieš prasidedant IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėms. Dalis policininkų į instruktažą atėjo su nauja policijos uniforma, 
tačiau visų aprūpinti ja nespėta.143 Tarp pareigūnų, gyventojų ir svečių buvo nemažas 
susidomėjimas naująja uniforma. Pagal ant rankovės prisiūtas juosteles, įvairių spalvų 
juostas, baltos spalvos ševronus ir žvaigždutes žmonės stengėsi atspėti pareigūno laipsnį. 
Reikėjo nemažai laiko, kol buvo atskiriami komisaras, inspektorius ir policininkas.  

LR Vyriausybė 1991 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 319144 patvirtino naujas Lietuvos 
policijos pareigūnų uniformas – tamsiai mėlynai žalios spalvos paradinius‚ išeiginius ir 
kasdieninius kostiumus, simboliką, skiriamuosius ir pareigūnų laipsnių ženklus. Paradinės 
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ir išeiginės uniformos marškiniai buvo balti, o kasdieninės – tamsios mėlynai žalios 
spalvos. Visų tipų uniformų kaklaraiščiai juodi, o policijos komisarų – tamsiai raudoni su 
sidabro spalvos Vyčio ženklu. Kepurė su snapeliu, dirželiu ir kartušu, moterims – pilotė, 
papuošta juoda juostele, batai juodi.  

Policijos pareigūnų uniforma buvo sezoninė: vasarinė ir žieminė. Vasarinė striukė 
siuvama iš sintetinio mišriapluoščio audinio, o žieminė – iš lietpaltinio tamsios mėlynai 
žalios spalvos audinio. Moteriškas uniforminis žieminis paltas siuvamas iš vilnonio 
tamsios mėlynai žalios spalvos audinio. Kartu dėvima kepurė, avima žieminiais aulinukais. 

VRM tiesiogiai pavaldžios įstaigos ir padaliniai nešioja skiriamuosius ženklus, 
kurie susideda iš juodos spalvos elipsės formos juostelės, lenktos pagal peties liniją, 
įrėmintos baltu 2 mm apvadu su užrašu LIETUVA, šrifto aukštis – 1,2 mm, po užrašu 
– 25 mm atstumu skydas su Jogailos kryžiumi. Savivaldybių policijos juostelėse rašomas 
rajono administracinio centro pavadinimas, o vietoje skydo su Jogailos kryžiumi – 
administracinio centro herbas. Jogailos kryžiaus skydo viršutinė kraštinė – 47 mm 
pločio. Policijos pareigūnų pareigybinių ženklų buvo dvylika: policininko stažuotojo, 
policininko, vyresniojo policininko, viršilos, jaunesniojo inspektoriaus, inspektoriaus, 
vyresniojo inspektoriaus, komisaro inspektoriaus, komisaro, vyresniojo komisaro, 
vyriausiojo komisaro ir generalinio komisaro.

Policininkų pareigybinių laipsnių skiriamasis ženklas buvo sudarytas iš vieno–trijų 
baltos spalvos siaurų, tai yra 9 mm pločio, ševronų; policijos inspektorių – žalios spalvos 
juostoje vienos sidabrinės žvaigždės ir vieno–trijų baltos spalvos ševronų; policijos 
komisarų – raudonos spalvos juostoje dviejų sidabrinių žvaigždžių ir vieno–trijų baltos 
spalvos ševronų; generalinio komisaro – auksinės spalvos juostoje vienos sidabrinės 
žvaigždės, apjuostos ąžuolo vainiku, ir vieno baltos spalvos plataus, ta yra 30 mm pločio, 
ševrono. Viršilos ir vyriausiojo komisaro ševronai taip pat platūs – 30 mm pločio.  

Vykdydamas LR Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 2 d. nutarimą Nr. 319, vidaus reikalų 
ministras 1991 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 438145 patvirtino Lietuvos policijos pareigūnų 
uniformos dėvėjimo taisyklės ir pavedė Policijos departamento, Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Marijampolės miestų policijos komisariatų 
vadovams organizuoti komendantines tarnybas, kurios kontroliuotų, kaip laikomasi šių 
taisyklių, ir policijos pareigūnų elgesį gatvėse bei kitose viešosiose vietose. Šio įsakymo 
pakeitimai buvo padaryti vidaus reikalų ministro 1992 metų įsakymu Nr. 162 ir 1993 
metų įsakymu Nr. 278. Tačiau tokia forma, tai yra visuomeninės komendantinės tarnybos 
pareigos, atitraukiant darbuotojus nuo tiesioginių pareigų vykdymo, nepasiteisino. 
Žmonės teigiamai įvertino naują Lietuvos policijos uniformą. 

  Liutauras Vasiliauskas prisimena, kokį įspūdį padarė Lietuvos policijos uniforma 
buvusių SSRS respublikų pareigūnams: „Praėjus vos porai dienų po pučo, Rusijos 
Federacijos vidaus reikalų ministras V. Baranikovas pakvietė į Maskvoje vyksiantį pasitarimą 
buvusių sąjunginių respublikų VRM vadovus. Nors buvome nepriklausomi, nutarėme vis 

dėlto dalyvauti stebėtojų teisėmis, be to, nebuvo jokio reikalo pyktis su Rusijoje laimėjusia 
B. Jelcino valdžia. Todėl buvo priimtas saliamoniškas sprendimas nusiųsti ne paties 
aukščiausiojo rango pareigūną, bet būtinai vilkintį naują Lietuvos policijos uniformą 
su mūsų skiriamaisiais ženklais. Teko vykti man. Nuskridęs į Maskvą, pirmiausia turėjau 
prisistatyti tuometiniam ambasadoriui Rusijoje E. Bičkauskui ir kartu su juo dalyvauti 
minėtame pasitarime. Visos kelionės metu stebėjau, kokį efektą aplinkiniams daro mano 
uniforma, kaip į mane žiūrėjo žmonės lėktuve, rusų pasieniečiai Šeremetjevo-2 oro uoste...

E. Bičkauskas skyrė man automobilį su diplomatiniais numeriais, o pats vykti 
negalėjo, tik patarė nedalyvauti priimant bet kokius sprendimus, tik stebėti. Dar bijojau, 
kad gali neįleisti į VRM pastatą, tad dėl visa ko pasiėmiau ir seno pavyzdžio pažymėjimą 
su „kopūstu“, bet pasitikęs mane karininkas pasakė, kad dėl visko informuotas, ir be jokių 
problemų patekau į pasitarimo „prieangį“, kur jau būriavosi visų respublikų VRM vadovai. 
Man vos įėjus stojo mirtina tyla, po to sužinojus, jog esu Lietuvos VRM atstovas, prasidėjo 
šurmulys. Visi puolė čiupinėti uniformą, ženklus, teiravosi, iš kokios valstybės mes juos 
gavome. Dar labiau nustebo man pasakius, kad šią uniformą sukūrėme ir pasigaminome 
patys. Jaučiausi kaip koks top modelis. Prasidėjus pasitarimui ministras V. Baranikovas 
apžvelgė mane, po to pagarbiai pasisveikino ir pasisodino šalia savęs. Pasitarimas vyko 
sklandžiai, jis buvo viso labo konsultacijų lygmens, nieko nereikėjo pasirašinėti, tad jam 
pasibaigus iš karto paskambinau E. Bičkauskui, nuraminau. Tiesa, man irgi buvo suteikę 
žodį, pasakiau, kad mes visada pritarsime bendradarbiavimui, tačiau tik kaip lygiaverčiai 
partneriai ir tik pasirašius atitinkamus tarpvalstybinius dokumentus. Po to buvo įspūdingi 
pietūs, kur teko pasakyti „apvalų“ tostą. O uniformos dėka tapau dar ir TV „žvaigžde“: 
jau grįžęs į Lietuvą pamačiau pats save žinių laidoje „Vremia“...“146  

VRM kolegijos posėdis vyko VRM kultūros ir sporto rūmų salėje. Generalinis 
komisaras Petras Liubertas atsiprašė, kad dar ne visos uniformos pasiūtos, trūksta 
lietpalčių, striukių.147 Tačiau pažadėta, kad artimiausiu laiku visa apranga bus, todėl į 
Kolegiją atvykti buvo nurodyta  visiems su uniforma.    

Apie naujos uniformos atsiradimą, jos  kūrimą kalbėjo Vilniaus modelių namų 
dailininkė modeliuotoja Rima Karpavičienė: „VRM vadovybė, užsakiusi sukurti naują 
policijos uniformą, paliko mums visišką kūrybos laisvę. Kartu aptarėme tik asortimentą. 
VRM pageidavo, kad uniforma atitiktų pasaulinės mados standartus. Iš pradžių nuėjau į 
biblioteką, perverčiau tarpukario Lietuvoje leistą „Policijos“ žurnalą, norėjau pasižiūrėti, 
kokia tada buvo uniforma, kokie įstatymai ją nusakė. Tiesa, medžiagos radau labai 
nedaug. Todėl toliau kūrėme, vadovaudamiesi savo pilietine pozicija: kokį aš norėčiau 
matyti policininką. Skiriamieji ženklai man, moteriai, neturi didelės reikšmės. Aš visiems 
policininkams keliu vienodus reikalavimus: jie turi mane apginti nuo nusikaltėlių, padėti 
bėdoje, patarti – ir man visiškai nesvarbu, koks jo laipsnis. Man net svarbiau jo pavardė. 
Todėl ateityje kiekvienas policininkas turės prisegtą ant krūtinės savo vizitinę kortelę. 
Kitoje pusėje bus segamas tarnybos rūšies ženklas.
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Ilgokai vargome, kol išrinkome spalvą. Labai norėjau atsiriboti nuo tarybinės milicijos, 
juoda spalva žmonėms primena SS, žalią pasiėmė miškininkai, ruda – negraži. Dabartinė 
spalva tikrai originali. Tokios net kataloge nebuvo. Čia galutinį žodį tarė M. Misiukonis, 
o įgyvendino „Drobės“ fabriko merginos. Net pavadinimą jai reikėjo sukurti, todėl ir 
pasiūliau ją vadinti „tolimo miško“ spalva.

Kuriant paradinę kepurę, „atėmėme“ iš V. Zabarausko itališką kepurę, kurią jis buvo 
gavęs dovanų. Skaudančia širdimi atidavė. Lietuvoje nėra jokių uniforminių kepurių siuvimo 
tradicijų, todėl fabrike mes paprašėme, kad nors tokią atkurtų ir... atidavėme V. Zabarausko 
dovaną. Žieminėms kepurėms parinkome juodą kailį, jos bus panašios į vasarines.

Neturėjau galimybės susipažinti su kitų šalių policininkų uniformomis, kita 
apranga. Iš pradžių planavome, kad turėtų būti ir odinis paltas, ir lietpaltis, šilta striukė, 
liemenė, megztinis, šortai. Tačiau labai jau vargani esame ir daug ko teko atsisakyti 
bent jau laikinai. Norėtųsi, kad odinius paltus kol kas gautų bent jau VRM vadovybė. 
Sutinkant aukštus svečius iš užsienio, juk negalima negražiai atrodyti. Kitais metais gal 
pradės siūti lietpalčius.

Iškilo problemų ir kuriant švarkus. Policininkai kažkodėl nelabai jų norėjo, nors man 
visai gražiai atrodo. Todėl radome kompromisą – švarkai bus sukišami į kelnes, o diržas 
segamas ant švarko.

Sukūrėme ir vidaus tarnybos uniformą. Jos spalva taip pat dar neturi pavadinimo. 
Kažkas tarp pilko ir rudo. Vidaus tarnybai palikti laipsniai, todėl reikia ir antpečių. Bet 
aš neįsivaizduoju, kaip mūsų sąlygomis galima gražiai ir kokybiškai padaryti antpečius. 
O daryti bet kaip nesinori. Todėl atkalbėjau VRM nuo jų. Palikome tik istorinės formos, 
apvalius dekoratyvinius antpečius.

Žodžiu, kūrėme, vadovaudamiesi dviem principais – patogumas ir grožis. Išėjo gal ir ne 
visai taip, kaip norėjosi, bet mūsų sąlygomis labai sunku visiškai įgyvendinti svajones...“148

Pradžioje naująja uniforma buvo aprūpinami Vilniaus ir kitų didžiųjų miestų policijos 
pareigūnai, o vėliau ir kitų miestų bei rajonų policininkai.   

„Lietuvos ryto“  korespondentas V. Valiukevičius 1991 m. rugpjūčio 1 d. rašė, kaip 
atskirti komisarą nuo paprasto policininko: „Kostiumų spalva vienoda – vadinamoji 
tolimojo miško spalva. Generalinio ir vyriausiųjų komisarų (jų Lietuvoje tuo metu 
buvo penki – aut. pastaba) kostiumai pusiau prigludusio silueto su dvieiliu užsegimu 
priekyje. Antpečiuose, rankogalių atkirpimo linijose, kelių šonuose įsiuvami įsiuvai: 
generalinio komisaro paradinėje uniformoje – sidabrinis, o kasdieninėje – pilkas. 
Vyriausiems komisarams – juodas. Visos uniformos dėvimos su tamsiai raudonos spalvos 
kaklaraiščiu ir sidabro spalvos ,,Vyčio“ ženkleliu. Raudoną kaklaraištį turi nešioti policijos 
pareigūnai, turintys ne žemesnį kaip komisaro rangą. Žemesnio rango policininkai gali 
būti užsirišę tik juodą kaklaraištį. <...> Prie naujųjų uniformų derinamos dviejų rūšių 
kepurės – sportinio tipo su snapeliu ir aukštos <...>. Kepurės bus tos pačios spalvos kaip ir 
uniforma, tik greitojo reagavimo rinktinės vyrai nešios pilkas beretes. Rudenį ir pavasarį 

policininkai dėvės odines striukes ir paltus. Žiemą šiltas striukes.“149 Deja, ne viską pavyko 
realizuoti dėl lėšų stokos. 

Uniformas ir jų priedus gamino įvairių miestų įmonės: Kauno mieste batus gamino 
„Lituanica“, kepures – „Danga“, striukes – „Dobilas“, Ukmergėje marškinius siuvo siuvimo 
įmonė, Vilniuje uniforminius kostiumus – „Lelijos“ akcinė bendrovė. Generaliniam 
policijos komisarui ir vyriausiesiems komisarams, taip pat vidaus tarnybos generolams 
ir pulkininkams uniforminius kostiumus „Lelijoje“ reikėjo ir pasimatuoti, o pareigūnų 
nuo policininko stažuotojo iki vyresniojo komisaro ir nuo vidaus tarnybos eilinio iki 
pulkininko leitenanto kostiumai buvo siuvami serijiniu būdu.  

Vidaus tarnybos darbuotojams buvo skirta išeiginė, kasdieninė ir darbinė uniformos. 
Uniforma turėjo antpečius ir emblemas. Karininkų keturkampės žvaigždės išdėstytos 
antpečiuose viena linija. Aukštųjų karininkų, pradedant majoru, žvaigždės apvestos 
skrituliukais. Generolų žvaigždės buvo dar didesnės. Eilinių, grandinių, jaunesniųjų 
puskarininkių, puskarininkių ir viršilų antpečiai juodos spalvos, o „varnelės“, nurodančios 
laipsnį, – geltonos, kaip ir sagos. Pareigūnų nuo jaunesniojo leitenanto iki kapitono, 
antpečių vidurys ir pakraščiai – juodi, o žvaigždės bei dvi išilginės linijos šonuose – 
geltonos. Aukštųjų karininkų antpečių viduryje buvo mėlyna išilginė juosta. Generolo 
beveik visas antpetis geltonas, tik iš šonų mėlynos siauros juostelės. Uniforminiai 
kostiumai pilkšvai rudi.150  

1993 metų pirmąjį ketvirtį pareigūnai, tiek policininkai, tiek vidaus tarnybos tarnautojai, 
praktiškai jau buvo aprengti. Tačiau moterims apranga sukomplektuota vėliau, nes trūko tam 
skiriamų lėšų. Teko pakoreguoti net ir aprangos komplektaciją bei jos dėvėjimo terminus. 
Karininkams pusmečiu pailgintas uniforminio kostiumo dėvėjimo laikas. Tačiau didžiausia 
problema buvo Kauno „Lituanikos“ pasiūti batai. Jų padai trūkinėjo, atsiklijuodavo. 
Kostiumai taip pat greitai sudildavo. Marškiniai nesugėrė prakaito.151  

Komisarai buvo aprengti dvieiliais kostiumais, vyriausieji komisarai – žieminiais 
paltais su karakulinėmis apykaklėmis. Vidaus tarnybos karininkai ir policijos inspektoriai 
gavo žieminius batus ir žiemines kepures.152  

1993 metų gegužę ant vasarinių marškinėlių vidaus tarnybos karininkai siuvosi 
švarkams  skirtus antpečius, nes dėl lėšų stygiaus vasarinių nebuvo ir iki žiemos nežadėta, 
kad bus. Pareigūnų aprangai sukomplektuoti kovo mėnesio kainomis reikėjo 700 mln. 
talonų, o gauta buvo tik 580 mln. talonų.153   

Ne vienam teko matyti ir lipdytų iš molio, o vėliau išdegtų Lietuvos policininkų... Tai 
kūrėjas Gintaras Šinkūnas lipdė policininkus. Jis „Sargybai“ sakė, kad kasdien nulipdo 
vidutiniškai po tris su puse policininko. O lipdyti pradėjo, kai policininkai apsivilko 
naujas uniformas. G. Šinkūnas pasakojo: „Jau porą tūkstančių būsiu paleidęs į žmones. 
Populiarūs velnioniškai. <...> Pirmąjį esu pardavęs prie „Merkurijaus“ už tris rublius. 
Dabar už vienetą gaunu du šimtus talonų. Tik pats nepardavinėju, bet ir parduotuvėse jie 
neužsistovi – vis naujų reikalauja. Vilniuje „policininkų“ rasite „Sauluvos“ parduotuvėje. 
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Kaune ieškokite senamiestyje. Girdėjau, kai kas juos urmu superka ir sėkmingai realizuoja 
Šiauliuose, Klaipėdoje.“154  

Naują policijos uniformą nesunkiai galėjo įsigyti nusikaltėliai ir ja prisidengę 
vykdyti nusikalstamas veikas, o tai labai kenkdavo policijos prestižui. Apie tai VRM 
sekretorius Jonas Liaudanskas sakė: „Dabar ministerijos nuostatos ir reikalavimai tokie: 
iš visų policininkų, kurie išeina iš darbo anksčiau nustatyto laiko arba atleidžiami mūsų 
iniciatyva, uniformos paimamos. Jos paliekamos tik tiems, kurie išeina į užtarnautą poilsį, 
kurie pelnę pasitikėjimą.“155  

Susitarimai, sutartys. 1990 m. liepos 20 d. Rygoje buvo pasirašyta deklaracija „Dėl 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos respublikų vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavimo“: 
„Gerbdami Latvijos, Lietuvos ir Estijos nepriklausomybę ir pripažindami kiekvienos 
Respublikos Vidaus reikalų ministerijos teisę savarankiškai spręsti visą kompleksą 
iškylančių joms klausimų, šia deklaracija pareiškiame, kad ir ateityje būtinai 
bendradarbiausime. <...> Buvo nuspręsta sukurti nuosavą normatyvinę bazę, naujus 
kadrų komplektavimo ir ruošimo principus, padaryti struktūrinius pakeitimus ir sukurti 
policiją. Ši deklaracija – tai pagrindas sutartims sudaryti tarp šių Respublikų vidaus 
reikalų ministerijų visoms jų veiklos kryptims.“156  

Vidaus reikalų ministras M. Misiukonis, vertindamas tarptautinius ryšius, sakė: 
„Mums būtina sudaryti tarpvalstybinę sutartį su Lenkijos Respublika. Nusikaltėliai plečia 
tarptautinius ryšius su savo „kolegomis“ būtent per Lenkiją. <...> Kuo greičiau tapsime 
savarankiški, tuo efektyviau galėsime spręsti ir šias problemas.“157 Vogti užsieniniai 
automobiliai buvo realizuojami kitose valstybėse ir ši nusikalstama veika klestėjo.  

Pagal LR Vyriausybės pavedimą 1990-ųjų liepą buvo parengtas SSRS vidaus reikalų 
ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo 
sutarties projektas, kuriame rašoma:

„Ryšium su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigimu ir siekiant 
nustatyti vidaus reikalų organų veiklos srityje bendradarbiavimo sąlygas, TSRS vidaus 
reikalų ministerija ir <...> Lietuvos vidaus reikalų ministerija sudarė šią sutartį:

1. Visos buvusios Lietuvos TSR sąjunginės-respublikinės VRM funkcijos pereina 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, taip pat perduodamos funkcijos, kurias 
anksčiau vykdė TSRS VRM.

2. Iki Lietuvos Respublikos atitinkamų įstatymų priėmimo Lietuvos vidaus reikalų 
organai užtikrina TSRS VRM normatyvinių aktų operatyvinės-tarnybinės veiklos 
klausimais pritaikymą, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymdavystei.

3. Nuo 1991 metų sausio 1 d. TSRS VRM perduoda Lietuvos Respublikos biudžetui 
Lietuvos vidaus reikalų organų, įstaigų ir organizacijų finansavimą.“158   

LR vidaus reikalų ministerijos delegacija 1990 metų rugpjūčio mėnesį lankėsi SSRS vidaus 
reikalų ministerijoje, iš kur parsivežė SSRS ir LR vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavimo 
sutarties projektą, kuriame faktiškai pripažįstama Lietuvos Respublika.159    

Kalbėdamas apie sutarties projektą, M. Misiukonis sakė: ,,Mums gyvybiškai svarbu 
kuo greičiau tapti finansiškai nepriklausomais, savarankiškai pertvarkyti ministerijos 
aparatą pagal mūsų pačių poreikius... O bendradarbiauti su TSRS vidaus reikalų organais, 
manyčiau, tikrai reikia. Paplito narkobiznis, suaktyvėjo organizuotų nusikaltėlių veikla.“160 
Tačiau parlamento komisija 1990 metų rugsėjo mėnesį nerekomendavo šios sutarties 
pasirašyti, nors buvo kalbama tik apie 
profesinius ryšius, keitimąsi informacija 
apie kriminalinius nusikaltimus, kurie 
įgavo tarptautinį mastą.161 Estija panašią 
sutartį su SSRS pasirašė.  

SSRS vidaus reikalų ministras V. Bakati-
nas 1990 metų spalio mėnesį interviu sakė: 
„Aš už tai, kad su Lietuva liktų normalūs 
santykiai. Jei jau Lietuva išeina iš TSRS su-
dėties, nereikia visokiausių blokadų...“162 Be 
to, buvo pabrėžta, kad prieš Lietuvą jėga ne-
bus naudojama, tačiau įvyko priešingai.  

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 
m. gruodžio 5 d. posėdyje deputatas J. 
Liaučius kalbėjo: „1990 m. gruodžio 3 d. 
spaudos konferencijoje ministrė pirmininkė 
K. Prunskienė pažymėjo ir apgailestavo, 
kad mūsų komisija sutrukdė pasirašyti M. 
Misiukoniui su V. Bakatinu sutartį. <...> 
Mes išdėstėme teisinius argumentus, kad 
tai prieštarauja Lietuvos Pagrindiniam Įstatymui. <...> Antrasis sutarties projektas liepos 
16–19 dienomis suderintas Maskvoje. Atsiranda <...> dar agresyvesnis punktas, kuris jau 
antrosios sutarties variante atsispindi. ,,TSSR vidaus reikalų kariuomenės dislokavimo 
Lietuvos teritorijoje tikslingumas ir sąlygos nustatomos tarpvalstybinėje sutartyje“. Žinybinės 
sutarties srityje, ruošiant projektus ir juos derinant, kvalifikuoju kaip gerbiamojo ministro M. 
Misiukonio įgaliojimų viršijimą.“163  

LR vidaus reikalų ministerija buvo finansuojama, materialiai ir techniškai aprūpinama 
SSRS vidaus reikalų ministerijos. Lietuvos vidaus reikalų ministras M. Misiukonis ir SSRS 
vidaus reikalų ministro pavaduotojas N. Demidovas 1991 m. balandžio 26 d. pasirašė 
bendradarbiavimo perspektyvų protokolą, kuriame numatyta bendradarbiauti kovoje su 
organizuotu nusikalstamumu, nusikaltėlių ekstradicija. Sutarta, kad SSRS VRM ir toliau 
teiks šaudmenis LR VRM, nes kol kas ji neturėjo galimybės pati apsirūpinti ginkluote ir 
specialiąja technika. Taip pat numatyta, kad SSRS VRM griežčiau kontroliuos Vilniaus 
OMONO veiksmus.164  

Susitarimo projektas tarp SSRS ir Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijų
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1991 m. birželio 12 d. Vilniuje pasirašyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro M. Misiukonio ir Baltarusijos TSR vidaus reikalų ministro V. Jegorovo sutartis 
„Dėl veiksmų koordinavimo tarp Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“.165    

1993 metų liepą Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respu-
blikos vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavimo susitarimas. Baltarusijos vidaus reikalų 
ministras V. Jegorovas sakė, kad su Lietuva buvo pasirašyta konkretizuota ir papildyta sutar-
tis.166 Šis susitarimas turėjo padėti kovojant su nusikalstamumu, ieškant dingusių žmonių, 
užtikrinant kelių eismo saugumą ir priešgaisrinę apsaugą, taip pat keičiantis informacija.  

Lietuvos ir Latvijos vidaus reikalų ministerijos 1991 metų vasario mėnesį nutarė ben-
dradarbiauti.167   

Pirmosios tarptautinės Lietuvos VRM sutartys tarp Lietuvos ir Estijos, Lietuvos 
ir Latvijos vidaus reikalų ministerijų buvo pasirašytos Rygoje 1992 m. balandžio 20 
d.168 Šiose sutartyse numatytas bendradarbiavimas dėl teisinės pagalbos konkrečiose 
baudžiamosiose bylose, ieškant be žinios dingusių žmonių, galimybė šalių policijos 
pareigūnams neatlyginamai naudotis kriminalistinių įstaigų ir kartotekų duomenimis, 
keistis informacija kovos su nusikalstamumu, eismo saugumo klausimais. 

VRM Baltojoje salėje 1992 m. gegužės 30 d. buvo pasirašytos trys tarpusavio 
bendradarbiavimo sutartys169: Ukrainos ir Lietuvos vidaus reikalų ministerijų, Ukrainos 
ir Latvijos vidaus reikalų ministerijų bei Ukrainos ir Estijos vidaus reikalų ministerijų.  

1994 metų pradžioje Lietuvos VRM buvo pasirašiusi susitarimus su Lenkijos, Latvijos, Bal-
tarusijos, Estijos, Kazachstano, Ukrainos ir Rusijos vidaus reikalų ministerijomis.170 Susitarimai 
apėmė įvairias sritis:  kovą su organizuotu nusikalstamumu, neteisėtą narkotinių ir psichotro-
pinių medžiagų apyvartą, viešosios tvarkos apsaugą, nusikaltėlių ir dingusių be žinios asmenų 
paiešką, žmonių, neatpažintų lavonų asmenybės nustatymą, istorinės ir kultūrinės vertės daiktų 
paiešką, kriminalinių bausmių vykdymą, saugų kelių eismą, priešgaisrinę apsaugą, pasų ir leidimų 
sistemas, informacijos ir technikos ryšius, kitas abi puses dominančias sritis.  

Lietuva taip pat jungėsi prie tarptautinių teisės konvencijų, įgalinančių įsijungti į 
kovą su organizuotu nusikalstamumu, tarptautiniu terorizmu, narkobizniu. Taip pat 
Lietuva buvo suinteresuota pasirašyti teisinės pagalbos ir dvišalio bendradarbiavimo 
sutartis su buvusiomis SSRS valstybėmis, nes Užkaukazės, Rusijos, Vidurinės Azijos šalių 
nusikaltėliai palaikė ryšius su Lietuvos nusikalstamomis struktūromis.171  

Lietuvos atstovas Strasbūre pasirašė penkias konvencijas: Konvenciją dėl nusikaltėlių per-
davimo (ekstradicijos), nustatančią, kad pasirašiusios valstybės turi viena kitai perduoti asme-
nis, kurie turi būti teisiami arba baudžiami tose valstybėse, ir du papildomus protokolus prie 
šios Konvencijos, taip pat Konvenciją dėl teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose prieš vienos 
šalies pilietį, padariusį nusikaltimą kitoje šalyje. Konvencijoje nurodyta, kad tėvynėje bus pra-
dėtas jo baudžiamasis persekiojimas ir tos šalies teisėsaugos pareigūnai atliks visus šio proceso 
veiksmus.172 Visos  konvencijos Lietuvoje įsigaliojo ratifikavus jas Seimui.

Lietuvos policijos (tuo metu oficialiai dar buvo vad. milicija – aut. pastaba) sukūrimu 
džiaugėsi ne tik policijos darbuotojai, bet ir eiliniai Lietuvos piliečiai, kurių požiūrį apiben-
drintai  išreiškė Lietuvos rašytoja Vytautė Žilinskaitė: ,‚Svajoju matyti gatvėje besišypsantį, 
geraširdį pareigūną. Ir jau pastebėjau, kad jie eina orūs, pasitempę, gražiomis uniformomis 
vilki. Kepurėse matau Vyčio ženklą. Pamačiau vieną, kitą ir apsidžiaugiau – jau, jau... sugrįž-
ta viskas, kas gera. Taip keista ir nedrąsu kol kas tarti ir tą žodį – policininkas.“173  

 3. 1991 metai
Per 1991 metų sausio įvykius sudarytoje LR Vyriausybėje M. Misiukoniui buvo 

pavesta tik laikinai eiti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pareigas.174  

LR Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į Policijos įstatymo 12 straipsnio reikalavimą, 
1991 m. vasario 26 d. svarstė pritarimo pateiktai P. Liuberto kandidatūrai į policijos 
generalinio komisaro postą klausimą. P. Liuberto kandidatūrai buvo vieningai pritarta. 
LR Vyriausybės 1991 m. vasario 28 d. potvarkiu Nr. 92p175 vidaus reikalų ministro 
pirmasis pavaduotojas P. Liubertas buvo paskirtas Policijos departamento generaliniu 
komisaru. Vidaus reikalų ministro 1991 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 38a/s176 vidaus reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas milicijos pulkininkas Petras Liubertas buvo paskirtas 
pirmuoju nepriklausomos Lietuvos policijos generaliniu komisaru ir jam suteikta pirmoji 
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kvalifikacinė kategorija. P. Liubertas tapo pirmuoju 
Lietuvos policijos generaliniu komisaru ir vidaus reikalų 
ministro pavaduotoju. Vidaus reikalų ministro 1991 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. 119177 Policijos departamento 
generaliniam komisarui, vidaus reikalų ministro pirmajam 
pavaduotojui P. Liubertui nuo 1991 m. balandžio 1 d. 
nustatytas 900 Rb mėnesinis tarnybinis atlyginimas. 
P. Liubertas VRM Policijos departamento generaliniu 
komisaru buvo iki 1994 m. rugsėjo 5 d.178 Petras Liubertas 
savo būdu, palyginti su Liutauru Vasiliausku, buvo šiek 
tiek atsargesnis, nes anksčiau buvo dirbęs KSNG.179 

Viešosios policijos valdybos vyresniuoju komisaru 
1991 m. kovo 5 d. buvo paskirtas buvęs VRM Viešosios 
tvarkos apsaugos valdybos Tarnybos skyriaus viršininkas 

V. Navickas. Vidaus reikalų ministro įsakymu 1992 m. sausio 2 d. buvo įsteigta vyresniojo 
komisaro pavaduotojo pareigybė ir komisaru paskirtas S. Paskačius.180  

VRM 1991 m. kovo 19 d. visiems Lietuvos policijos komisariatams išsiuntė  
aplinkraštį181, kuriuo uždraudė teikti bet kokią informaciją ne Lietuvos Respublikos 
institucijoms, nes SSRS VRM ir kitos institucijos dar ilgai, tarsi pamiršdamos, kad 
Lietuva yra nepriklausoma Respublika, siųsdavo savo nurodymus ir reikalaudavo juos 
vykdyti. Apie gautus tokio pobūdžio dokumentus policijos komisariatai buvo įpareigoti 
informuoti VRM. 

LR VRM Baltojoje salėje 1991 m. kovo 22 d. VRM Policijos departamento 
Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos Kriminalinių ekspertizių biuro vyresniuoju 
komisaru paskirtas Romualdas Matulionis, VRM Policijos departamento Kriminalinės 
policijos vyriausiosios valdybos Kriminalinio tyrimo biuro vyresniuoju komisaru paskirtas 
Eugenijus Mačiulaitis, VRM Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios 
valdybos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro vyresniuoju komisaru paskirtas 
Visvaldas Račkauskas, VRM Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios 
valdybos Operatyvinės žvalgybos biuro vyresniuoju komisaru paskirtas Raimondas 
Rindokas, VRM Policijos departamento štabo Kadrų skyriaus komisaru paskirtas 
Aleksandras Katinas. Visi jie Lietuvos Respublikai prisiekė žodžiais: „Negailėdamas jėgų 
ir gyvybės, tarnausiu Lietuvai.“182   

VRM pavaduotojas kadrų klausimais J. Matonis sakė: „Kiekvienas policininkas turi 
turėti dar bent tris svarbius bruožus: šiek tiek sveiko proto, šiek tiek humoro jausmo ir 
šiek tiek  užuojautos žmogui. To reikia mums visiems, nes tikrai jų turime ne per daug.“183  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. kovo 29 d. priėmė įstatymą dėl 1991 metų valstybės 
biudžeto. LR  VRM buvo numatyta 205 646 000 Rb dotacija.184  

Vadovaudamasis VRM nuostatais, vidaus reikalų ministras 1991 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. 111185 patvirtino naują VRM kolegiją: ministras M. Misiukonis, ministro 
pavaduotojai – generalinis komisaras P. Liubertas, A. Svetulevičius, V. Zabarauskas 
ir J. Matonis, Vilniaus m. vyriausiasis policijos komisaras J. Liaudanskas, Klaipėdos 
m. vyriausiasis policijos komisaras V. Narmontas, Šiaulių m. vyresnysis komisaras 
R. Vaitekūnas, Tardymo valdybos viršininkas J. Vasiliauskas, Priešgaisrinės apsaugos 
departamento direktorius J. Kraujelis, Kėdainių r. policijos vyriausiasis komisaras R. 
J. Ramanavičius, Vilniaus r. policijos vyriausiasis komisaras M. Poplavskis, Policijos 
akademijos viršininkas A. Pumputis bei Pravieniškių sustiprinto ir bendrojo režimo 
kolonijų viršininkas T. Zareckis.  

Ministro pirmininko 1991 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 222186 buvo patvirtinti 
VRM nuostatai, kuriuose nustatyta, kad VRM yra Lietuvos Respublikos vykdomosios 
valdžios organas, kuriam vadovaujantis ministras asmeniškai turi atsakyti už ministerijai 
pavestų funkcijų vykdymą. Ministras galėjo būti skirtas ir atleistas LR Aukščiausiosios 
Tarybos ministro pirmininko teikimu. Nustatyti svarbiausieji VRM uždaviniai: 
užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą; organizuoti ir vykdyti kovą su nusikaltimais bei 
kitais teisėtvarkos pažeidimais; užtikrinti piliečių, įmonių, įstaigų ir organizacijų teisių, 
teisėtų interesų bei turto apsaugą; teikti skubią paramą asmenims, nukentėjusiems nuo 
nelaimingų atsitikimų ir teisėtvarkos pažeidimų, taip pat atsidūrusiems viešosiose vietose 
pagalbos reikalingiems asmenims; organizuoti pataisos darbų įstaigų darbą; vykdyti 
kelių eismo saugumo priežiūrą; vadovauti valstybinei priešgaisrinei apsaugai; užtikrinti, 
kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos pilietybės, emigracijos ir imigracijos tvarką 
nustatantys įstatymai ir kiti normatyviniai aktai, pasų nuostatai, užsienio piliečių bei 
asmenų be pilietybės buvimo Lietuvoje taisyklės; prižiūrėti, kad būtų laikomasi Lietuvos 
Respublikos spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymo ir normatyvinių 
aktų, reglamentuojančių veiklą šioje srityje, reikalavimų; organizuoti ministerijos vidaus 
tarnybos dalinius; rūpintis deramu darbo ir poilsio sąlygų sudarymu ministerijos ir jai 
pavaldžių įstaigų bei organizacijų darbuotojams, taip pat kadrų rengimu; diegti savo 
veikloje mokslo ir technikos pažangą. Nuostatuose taip pat pabrėžta, kad VRM sudaroma 
Kolegija, susidedanti iš ministro, jo pavaduotojų, ministerijos ir jos reguliavimo sferai 
priskirtų specifinės paskirties valstybinių įmonių, jai pavaldžių įstaigų bei organizacijų 
darbuotojų. Kolegija turėjo svarstyti svarbiausius ministerijos veiklos klausimus. VRM 
nuostatai neteko galios, nes LR Vyriausybės 1995 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 14187 antrą 
kartą po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo patvirtinti nauji VRM nuostatai. 
Svarbiausi VRM uždaviniai: užtikrinti viešąją tvarką ir asmenų saugumą; kovoti su 
nusikaltimais ir kitais teisėtvarkos pažeidimais, taip pat organizuoti šį darbą; užtikrinti 
Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugą sausumoje ir teritoriniuose vandenyse; 
užtikrinti Lietuvos Respublikos prezidento, Seimo pirmininko, ministro pirmininko, 
oficialių svečių apsaugą, taip pat su šio darbo atlikimu susijusių pastatų apsaugą; užtikrinti 
asmenų, įmonių, įstaigų bei organizacijų teisių, teisėtų interesų bei turto apsaugą; teikti 
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skubią pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingų atsitikimų ir teisėtvarkos pažeidimų, 
taip pat atsidūrusiems viešosiose vietose pagalbos reikalingiems asmenims; organizuoti 
pataisos darbų įstaigų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų veiklą; pagal 
savo kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką eismo saugumo srityje; vadovauti 
valstybinei priešgaisrinei apsaugai ir vykdyti pirminius gelbėjimo darbus; vykdyti 
valstybinį migracijos reguliavimą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 
ir Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų reikalavimus, kontroliuoti užsieniečių 
buvimo LR Respublikoje teisėtumą. Vidaus reikalų ministras ir toliau išliko asmeniškai 
atsakingas už vidaus reikalų valdymą, tik nuo šiol jį skirti ar atleisti iš pareigų pagal 
Lietuvos Respublikos Konstituciją teisę įgavo Lietuvos prezidentas ministro pirmininko 
teikimu. VRM kolegija imta vadinti Ministro patariamąja institucija. VRM nuostatai 
neteko galios, nes LR Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. 1015188 buvo 
patvirtinti nauji VRM nuostatai. Šie VRM nuostatai neteko galios, nes LR Vyriausybės 
2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291189 buvo patvirtinti nauji VRM nuostatai. Nuostatų 
pakeitimai padaryti LR Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1624190, 
Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d nutarimu Nr. 715191, Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. 
nutarimu Nr. 1340192, Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 262193, Vyriausybės 
2008 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 333194, Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimu 
Nr. 1352195, Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 445196, Vyriausybės 2009 
m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 928197, Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu 
Nr. 1587198, Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 291199, Vyriausybės 2011 m. 
vasario 23 d. Nr. 21200, Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 762.201  

VRM kolegija 1991 m. gegužės 30 d. priėmė pareiškimą, kuriame konstatavo, kad 
1990 m. gruodžio 11 d. priimtu Policijos įstatymu ir LR Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“ nubrėžti policijos 
organizacijos ir veiklos principai, jos funkcijos: saugoti ir ginti nuo visuomenei pavojingų 
kėsinimųsi į piliečių gyvybę, sveikatą ir orumą, jų teises, laisves, teisėtus interesus bei turtą 
ir vykdyti kitus įstatymų numatytus uždavinius. Pareiškime buvo rašoma: „Įstatymas taip 
pat nustato tarnybos policijoje tvarką, socialines ir teisines pareigūnų garantijas. Prasidėjo 
milicijos reorganizavimo baigiamasis etapas. Šiuo metu beveik visuose miestuose ir 
rajonuose paskirti policijos komisarai, patvirtintos Lietuvos policijos departamento ir 
komisariatų struktūros. Naujoji policijos struktūra parengta, atsižvelgiant į šios dienos 
teisėtvarkos užtikrinimo reikalavimus, techninę, ekonominę, socialinę, politinę ir teisinę 
Lietuvos Respublikos padėtį bei susiklosčiusią kriminogeninę situaciją.

Milicijos reorganizavimas į policiją vyksta demokratiniais pagrindais. Kiekvienas 
milicijos pareigūnas gali nevaržomai pereiti tarnauti į policiją. Jiems įskaitomas darbo 
stažas vidaus reikalų sistemoje, kitose statutiniais pagrindais veikiančiose organizacijose 
bei numatytos kitos socialinės garantijos materialiniam pareigūnų ir jų šeimų aprūpinimui 
gerinti. Lietuvos policija depolitizuota. Joje nekuriamos politinių partijų ir judėjimų 

organizacijos, draudžiama pareigūnų narystė jose. Policijos pareigūnai savo veikloje 
vadovaujasi tik įstatymais, o ne politinėmis nuostatomis ar užsakymais.

Kiekvienas, turintis teisinę nuovoką, neabejoja policijos teisėtumu. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba ir Respublikos Vyriausybė yra suformuotos laisva 
Lietuvos žmonių valia, vadovaujantis demokratijos principais. Jų teisėtumu neabejoja 
ir kitų valstybių politikai. Policija kuriama, vadovaujantis įstatymu, kurį priėmė teisėta 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba. Todėl pareiškimai, tarp jų ir TSRS generalinio prokuroro 
atstovo Lietuvoje A. Petrausko, kad milicijos reorganizavimas į policiją – neteisėtas aktas, 
juridiškai nepagrįsti.“202  

LR Vyriausybė 1991 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 255203 patvirtino pirmuosius 
VRM Policijos departamento nuostatus ir struktūrinių padalinių, tai yra Kriminalinės, 
Viešosios, Kelių, Transporto, Savivaldybių policijos valdybų nuostatus. Tai sudarė 
norminį pagrindą jų darbui organizuoti. Svarbiausieji Policijos departamento uždaviniai 
buvo užtikrinti nusikaltimų ir kitų teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, nusikaltimų 
atskleidimą ir tyrimą, viešosios tvarkos, visuomeninės rimties bei saugumo, piliečių 
teisių ir teisėtų interesų bei turto apsaugą, eismo saugumo priežiūrą, taip pat pagal savo 
kompetenciją užtikrinti aplinkos apsaugą ir teikti neatidėliotiną pagalbą  asmenims, 
nukentėjusiems nuo teisėtvarkos  pažeidimų, ir tiems, kurių būklė bejėgiška. Svarbiausiems 
policijos uždaviniams įgyvendinti Policijos departamento sistemoje numatyta sudaryti 
Kriminalinės policijos, Viešosios policijos, Kelių policijos, Transporto policijos, 
Savivaldybių policijos valdybų ir kitus valdymo funkciją užtikrinančius struktūrinius 
padalinius. LR Vyriausybė, gavusi išankstinį LR Aukščiausiosios Tarybos pritarimą, 
turėjo pagrindinę teisę skirti ar atleisti Policijos departamento vadovą – generalinį 
komisarą, kuris sykiu turėjo eiti ir vidaus reikalų ministro pavaduotojo pareigas. Policijos 
departamento nuostatai sudarė norminį pagrindą ne tik paties Policijos departamento, 
bet ir jam pavaldžių visų pagrindinių policijos struktūrinių padalinių darbui organizuoti. 
Nutarimo prieduose pateiktieji Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos, Viešosios, 
Kelių, Transporto ir Savivaldybių policijos valdybų nuostatai reglamentavo šių policijos 
rūšių veiklą, nustatė jų pagrindinius uždavinius ir funkcijas.  

Policijos departamento nuostatai neteko galios LR Vyriausybės 1992 m. sausio 31 
d. nutarimu Nr. 70204, nes tuo nutarimu patvirtinta nauja VRM PD nuostatų redakcija. 
Nuostatuose nurodyta, kad svarbiausieji Policijos departamento uždaviniai yra užtikrinti 
viešąją tvarką ir visuomenės saugumą; organizuoti ir vykdyti kovą su nusikalstamumu ir 
kitais teisėtvarkos pažeidimais; užtikrinti piliečių, įmonių, įstaigų ir organizacijų teisių, 
teisėtų interesų bei turto apsaugą; teikti skubią pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo 
nelaimingų atsitikimų ir teisėtvarkos pažeidimų, taip pat tiems, kurių būklė yra bejėgiška; 
užtikrinti kelių eismo saugumą, pagal savo kompetenciją imtis priemonių aplinkos apsaugai 
gerinti; užtikrinti Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą Interpolo organizacijos 
generalinėje asamblėjoje ir kituose Interpolo organuose. Kaip matyti, nuostatai šiek tiek 
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pakito, nes Policijos departamentas buvo įpareigotas vykdyti ir Interpolo organizacijos 
priimtus nutarimus bei sprendimus, taip pat prisidėti prie šios organizacijos kovos su 
nusikalstamumu tarptautiniu mastu bei keistis reikiama informacija ir ją kaupti. Policijos 
departamentas įgavo teisę iš visų įmonių, įstaigų ir organizacijų gauti informaciją, tikrinti, 
kaip vykdomi įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir vidaus reikalų ministro įsakymai. 
Policijos departamentas galėjo palaikyti profesinius ryšius su atitinkamomis kitų šalių 
institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis siųsdamas policijos pareigūnus mokytis 
ir tobulėti.  Iš dalies nuostatai pakeisti LR Vyriausybės 1993 m. gegužės 25 d. nutarimu 
Nr. 364205. Nuostatų 10.9 punkto antroji pastraipa išdėstyta taip: „Generalinio komisaro 
nesant, generalinio komisaro pareigas eina kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras – 
generalinio komisaro pavaduotojas.“  

VRM struktūrą 1991 metų liepos mėnesį sudarė ministras, kuriam buvo pavaldūs 
du ministro pavaduotojai, generalinis komisaras – ministro pavaduotojas, ministro 
pavaduotojas – Organizacinės tarnybos viršininkas, Civilinės apsaugos skyrius, 
Teisėtumo kontrolės inspekcija. Generaliniam komisarui – ministro pavaduotojui 
buvo pavaldus Policijos departamentas, kurį sudarė: kriminalinė policija, kelių policija, 
viešosios tvarkos apsaugos policija, transporto policija, savivaldybių policija. Ministro 
pavaduotojui buvo pavaldūs Kadrų valdyba, mokymo įstaigos, Medicinos skyrius, sporto 
sąjunga „Dinamo“, Profesinės etikos ir socialinės apsaugos skyrius, Kultūros ir sporto 
rūmai, laikraščio „Liaudies sargyboje“ redakcija. Antrajam ministro pavaduotojui  buvo 
pavaldūs Pataisos reikalų departamentas, Priešgaisrinės apsaugos departamentas, Reikalų 
valdyba, Finansų ir kontrolės valdyba, vidaus daliniai. Trečiajam ministro pavaduotojui 
– Organizacinės tarnybos viršininkui buvo pavaldūs Organizacinė tarnyba, Tardymo 
departamentas, Migracijos tarnyba, Operatyvaus valdymo skyrius, Informacinis centras, 
Spaudos kontrolės valdyba.206 

Nustatyta, kad vidaus tarnyba užtikrina piliečių, valstybinių, privačių ir kitų įmonių, 
įstaigų bei organizacijų teises ir jų teisėtus interesus; atlieka parengtinį tardymą ir kvotą; 
teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nelaimingų atsitikimų ir 
nusikaltimų; vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus ir nutarimus bei tardymo organų 
nutarimus; atlieka valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, vykdo pirminius gelbėjimo darbus 
gaivalinių nelaimių, katastrofų, gamybinių avarijų ir kitais atvejais; įgyvendina valstybės 
migracijos politiką, išduoda ir keičia pasus; organizuoja ir panaudoja vidaus tarnybos 
dalinius valstybės vidaus tvarkai užtikrinti, vykdo mobilizacinį ir civilinės apsaugos 
darbą; prižiūri spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymų reikalavimų 
laikymąsi; tvarko nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų apskaitą; organizuoja darbuotojų 
parinkimą, mokymą, tarnybinį ir kovinį parengimą; bendradarbiauja su teisėsaugos 
institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir atitinkamomis kitų šalių institucijomis; 
užtikrina žinybinės ryšių sistemos funkcionavimą; organizuoja vidaus reikalų sistemai 
priskirtų specifinės paskirties valstybinių įmonių gamybinę ir ūkinę veiklą; organizuoja 

ir vykdo vidaus reikalų sistemos darbuotojų, jų šeimos narių ir šios sistemos pensininkų 
medicinos servisą bei sanatorinį-kurortinį gydymą. LR Vyriausybė 1991 m. liepos 29 d. 
nutarimu Nr. 304207 patvirtino Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statutą. Statute buvo 
sunorminta ne policijos, o vidaus tarnybos veikla. Aptarti priėmimo į tarnybą ir atleidimo 
iš jos, priesaikos priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo, pareigūnų 
kvalifikacinės kategorijos, jų skatinimo, drausminės atsakomybės, vidaus tarnybos 
laipsnių, atestavimo, pareigūnų teisės, pareigos ir kiti klausimai. Statute aptarta policinių 
funkcijų neatliekančių tarnybų veikla. Vidaus tarnybos pareigūnais tapo tardytojai, 
ugniagesiai, ryšininkai, Migracijos tarnybos, pataisos įstaigų darbuotojai ir kiti. Vidaus 
tarnybos pareigūnai vilkėjo plieno spalvos uniforma, žemesnės ir vidurinės grandies – su 
juodais, o aukštesniųjų grandžių – mėlynais antpečiais. Vidaus reikalų ministras 1991 
m. rugpjūčio 31 d. pasirašė įsakymą Nr. 371208, kuriuo paskelbė Tarnybos Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutą. Jis buvo papildytas 1992 metais vidaus 
reikalų ministro įsakymu Nr. 126209.  LR Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimas  Nr. 
304 papildytas Vyriausybės 1992 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 17210, pakeistas Vyriausybės 
1992 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 480211, iš dalies pakeistas Vyriausybės 1993 m. 
spalio 20 d. nutarimu Nr. 791212, papildytas Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimu 
Nr. 551213, iš dalies pakeistas Vyriausybės 1999 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 199214 ir 
Vyriausybės 2000 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 146.215 VRM statutas neteko galios nuo 
2006 m. rugpjūčio 30 d. Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 812.216  

Nuo 1991 m. rugpjūčio 1 d. vidaus reikalų ministro pareigas apie 3,5 mėnesio ėjo 
pirmasis ministro pavaduotojas P. Liubertas. Jis 1991 m. rugsėjo 27 d. pasirašė įsakymą Nr. 
294 t/e217 dėl vidaus reikalų ministro pavaduotojo V. Zabarausko atleidimo. Pagrindas 
buvo LR Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 21 d. potvarkis Nr. 651p.218  Į V. Zabarausko vietą 
ministro pavaduotojas J. Matonis 1991 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 300 t/e219 paskyrė 
buvusį Lietuvos policijos akademijos vyriausiąjį dėstytoją V. Skapcevičių. Šio paskyrimo 
pagrindas buvo LR Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 27 d. potvarkis Nr. 666p.220  

Buvęs Seimo narys E. Bičkauskas pastebėjo, kad „pačioje Lietuvoje vidaus reikalų 
sistema tuomet buvo kaltinama už būtas ir nebūtas nuodėmes, puolama ir tuometinės 
valdžios, ir patriotų“.221  

Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos padaliniai. Jau nuo 1991 metų 
pradžios LR VRM iš SSRS VRM ruošėsi perimti tardymo izoliatorių, kalėjimų ir 
laisvės atėmimo vietų apsaugą Lietuvoje.222 1991 metais SSRS vidaus kariuomenei 
išvykstant iš Lietuvos, nebuvo kam saugoti,  konvojuoti nuteistųjų ir suimtųjų 
bei palaikyti viešąją tvarką ekstremaliųjų situacijų atveju. Todėl po rugpjūčio 
pučo buvo suderintas klausimas su SSRS VRM atstovais dėl vidaus kariuomenės 
išvedimo ir pataisos įstaigų apsaugos perėjimo LR VRM žinion. LR Vyriausybė 
1991 m. spalio 10 d. priėmė nutarimą Nr. 415223 sukurti VRM vidaus tarnybos 
dalinius ir patvirtinti VRM vidaus tarnybos dalinių nuostatus. Vidaus tarnybos 
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daliniai turėjo užtikrinti viešąją tvarką, ypač masinių renginių metu, užkirsti kelią 
nusikalstamumui, užtikrinti laisvės atėmimo bausmių vykdymo apsaugą, vykdyti 
suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimą. Šio pulko pagrindinis branduolys įsikūrė Kaune, 
o jo padaliniai Vilniuje, Šiauliuose, Marijampolėje, Alytuje, Pravieniškėse, kur buvo 
įkalinimo įstaigos. Pagal Lietuvos Respublikos karinės prievolės laikinąjį įstatymą 
buvo pradėtas formuoti Vidaus tarnybos pulkas.

Vykdant LR Vyriausybės nutarimą, 1991 m. spalio 10 d. vidaus reikalų ministro 
įsakymu Nr. 455224 buvo įkurtas Vidaus tarnybos 1-asis pulkas ir patvirtintas pulko 
personalo sąrašas, kurį sudarė karininkai, liktiniai puskarininkiai, tikrosios tarnybos 
puskarininkiai ir eiliniai, specialistai, tarnautojai ir darbininkai. Pulko vadu paskirtas 
vidaus tarnybos pulkininkas Sergejus Madalovas. Pulko funkcija buvo saugoti bei 
konvojuoti nuteistuosius ir palaikyti viešąją tvarką ekstremaliųjų situacijų atveju.  

LR Vyriausybės 1991 m. lapkričio 7 d. potvarkiu Nr. 825p225 vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas pulkininkas Arvydas Svetulevičius paskirtas ir vidaus tarnybos dalinių 
vyriausiuoju vadu.  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. gruodžio 18 d. priėmė Laikinąjį vidaus tarnybos 
įstatymą Nr. I-2120226, kuriame nurodė, kad vidaus tarnyba – tai Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų sistemos vidaus tarnybos struktūrinių padalinių, veikiančių Lietuvos 
vidaus reikalų sistemoje ir vykdančių specifines valstybės vidaus tvarkos palaikymo 
funkcijas, visuma. Ją sudaro vidaus daliniai, Tardymo, Pataisos reikalų, Priešgaisrinės 
apsaugos departamentai, Emigracijos ir imigracijos tarnyba, budėtojų dalis ir vadovybė. 
Prie vidaus tarnybos taip pat priskiriamos Finansų ir kontrolės, Materialinio-techninio 
aprūpinimo, Ryšių, Medicinos tarnybos, Informacinis statistikos centras bei kiti vidaus 
reikalų sistemą aptarnaujantys padaliniai. Vidaus tarnyba Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatytais pagrindais saugo piliečių, valstybinių, individualių (personalinių) ir kitokių 
įmonių, įstaigų bei organizacijų teises ir teisėtus interesus; teikia neatidėliotiną pagalbą 
asmenims, nukentėjusiems dėl nelaimingų atsitikimų ir nusikaltimų; atlieka parengtinį 
tardymą ir kvotą; vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus ir nutarimus bei tardymo 
organų nutarimus; įgyvendina valstybės migracijos politiką, išduoda ir keičia pasus, 
tvarko įvažiavimo į Lietuvos Respubliką ir išvažiavimo iš jos dokumentus, kontroliuoja 
užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės buvimo Lietuvos Respublikoje taisyklių 
vykdymą; tvarko nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų apskaitą; parenka darbuotojus, 
organizuoja jų mokymą, tarnybinį ir kovinį parengimą; bendradarbiauja su teisėsaugos 
institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis bei atitinkamomis kitų šalių institucijomis; 
organizuoja ir vykdo vidaus reikalų sistemos darbuotojų, jų šeimos narių ir šios sistemos 
pensininkų medicininį aptarnavimą bei sanatorinį ir kurortinį gydymą. LR Aukščiausioji 
Taryba 1991 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. I-2121227 nustatė, kad Laikinasis vidaus 
tarnybos įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos. Jis galiojo iki 1995 m. spalio 31 
d., kai Seimas priėmė naują Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo redakciją, kuri galiojo iki 

2003 m. balandžio 28 d. Šis įstatymas neteko galios nuo 
2003 m. gegužės 1 d., kai 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu 
Nr. IX-1538228 buvo patvirtintas Vidaus tarnybos statutas, 
įsigaliojęs nuo 2003 m. gegužės 1 d. Pagal šį įstatymą 
turėjo būti patvirtintas valstybinių ir kitų objektų, kurių 
apsauga pavedama vidaus tarnybos padaliniams, sąrašas, 
patvirtinta naujo pavyzdžio vidaus tarnybos pareigūnų 
uniforma ir vidaus tarnybos padalinių skiriamieji ženklai. 
Vidaus reikalų ministras įpareigotas peržiūrėti ir su 
įstatymu suderinti vidaus tarnybos padalinių nuostatus; 
vidaus tarnybos padalinių pareigybių sąrašus; vidaus 
tarnybos padalinių, aptarnaujančių tik vidaus reikalų 
sistemą, funkcijas, taip pat šių padalinių pareigūnų teises 
ir pareigas. Visa tai palaipsniui buvo padaryta. Taip LR 
Vyriausybė 1991 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 605229 
įsteigė Emigracijos ir imigracijos tarnybą prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir patvirtino jos nuostatus. LR Vyriausybės 1992 
m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 117230 buvo patvirtinta VRM vidaus tarnybos pareigūnų 
uniforma. 

LR Vyriausybė l992 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 124231 patvirtino objektų, kurių 
apsaugą vykdo vidaus tarnybos daliniai, sąrašą, į kurį buvo įrašytos pataisos darbų įstaigos: 
pataisos darbų kolonijos, kalėjimai, laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigos, tardymo 
izoliatoriai. 

Vidaus reikalų ministro 1992 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 05232 buvo patvirtinta VRM 
vidaus tarnybos 1-ojo pulko karių operatyvinio aptarnavimo instrukcija.  

Vidaus reikalų ministro 1992 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 531233 sukurtas VRM 
vidaus tarnybos 2-asis pulkas. Vilniaus mieste dislokuoto VRM vidaus tarnybos 1-ojo 
pulko 2-ojo bataliono pagrindu buvo įkurtas VRM vidaus tarnybos 2-asis pulkas, 
kuriam vadovauti paskirtas pulkininkas Stanislovas Stančikas. Vidaus reikalų ministro 
1993 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 693234 patvirtinti VRM vidaus tarnybos 2-ojo pulko 
Policijos kuopos nuostatai.  

Taip Kaune buvo suformuotas Vidaus tarnybos 1-asis pulkas, o vėliau Vilniuje 2-asis 
pulkas, kurie buvo tiesiogiai pavaldūs VRM. 

Vidaus reikalų ministro 1993 m. birželio 15 d. įsakymu235 VRM vidaus tarnybos 
2-ajame pulke buvo įsteigta policijos kuopa, sudaryta iš 148 pareigūnų, patruliuoti ir 
viešajai tvarkai užtikrinti Vilniuje. Ši kuopa buvo komandiruojama į Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus miestus bei rajonus. Vidaus reikalų ministro 1993 m. rugsėjo 
17 d. įsakymu Nr. 693236 buvo patvirtinti Vidaus tarnybos 2-ojo pulko Policijos kuopos 
nuostatai. Vėliau vidaus reikalų ministro įsakymu Vidaus tarnybos 1-ajame pulke taip pat 

Šiaulių m. PK darbuotojas S. 
Amirzianas vidaus tarnybos 
pareigūnų uniforma
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buvo įsteigta Policijos kuopa. Vidaus reikalų ministras 1995 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 
97237 patvirtino Vidaus tarnybos 1-ojo pulko policijos kuopos nuostatus.

Vidaus reikalų ministro 1992 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 467238 įsteigta VRM 
Atskiroji aviacijos tarnyba. Vidaus reikalų ministro 1992 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 
687239 buvo įteisinta Lietuvos Respublikos kariuomenės šventė.  

Už nuopelnus kuriant vidaus tarnybos dalinius VRM vidaus tarnybos 2-ojo pulko 
vadas pulkininkas Stanislovas Stančikas buvo apdovanotas pasižymėjimo ženklu „Už 
pavyzdingą tarnybą“. Prezidento dekretu nuo 1994 m. vasario 1 d. S. Stančikas buvo 
paskirtas KAM Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininku.240   

 Interpolas (Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija). Nepraėjus ir dviem 
savaitėms po nepriklausomybės atkūrimo, LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 
23 d. posėdyje deputatas L. Milčius paklausė vidaus reikalų ministrą M. Misiukonį, ar 
numatoma bendradarbiauti su tarptautine policija. M. Misiukonis atsakė, kad stojimui į 
Interpolą VRM reikia apie 4–5 milijonų dolerių, ir pridūrė: „Sakyčiau, mums neaktualu 
dabartiniu metu stoti į šitą organizaciją, kadangi mūsų nusikaltėlių pasaulis dar nėra taip 
išplitęs po visą Vakarų Europą. Tačiau nusikaltėliai jau siekia Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Jugoslaviją.“241  

VRM kolegijos darbe 1991 m. spalio 2 d. dalyvavęs vicepremjeras Z. Vaišvila pranešė, 
kad  1991 m. spalio 2-osios rytą LR Vyriausybė oficialiai kreipėsi į Interpolą prašydama 
atnaujinti Lietuvos dalyvavimą šioje tarptautinėje organizacijoje, nes Lietuva buvo 
tarpukario laikotarpiu Interpolo narė. 1991 metais Urugvajuje, Punta del Estėje, vyko 
60-oji Interpolo Generalinės Asamblėjos sesija. Šioje sesijoje LR Vyriausybės deleguotas 
atstovas pateikė prašymą priimti Lietuvą į Interpolą.242  

60-osios Interpolo Generalinės Asamblėjos sesijoje, vykusioje 1991 m. lapkričio 4–8 
d. Urugvajuje, Lietuva vėl buvo priimta į Interpolą. „Už“ balsavo 93 valstybių atstovai, 
„prieš“ balsavo 3, o susilaikė 2 atstovai. 1991 m. lapkričio 4 d. buvo atkurta Lietuvos 
Respublikos narystė Interpole ir šiuo aktu Lietuvos policija buvo pripažinta tarptautiniu 
mastu. Lietuva tapo 158-ąja Interpolo nare.243  

LR Vyriausybės 1991 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 509244 „Dėl Interpolo Lietuvos 
nacionalinio biuro įsteigimo“ oficialiai įkurtas Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras. 
Vyriausybė nustatė, kad biuro vadovą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų LR ministras 
pirmininkas vidaus reikalų ministro teikimu. Pirmuoju Interpolo Lietuvos nacionalinio 
biuro vadovu nuo 1991 m. gruodžio 9 d. buvo paskirtas Policijos departamento 
Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiasis komisaras Aurelijus Racevičius. 
Vadovaudamasis LR Vyriausybės 1991 m. gruodžio 9 d. potvarkiu Nr. 974p, vidaus 
reikalų ministras 1991 m. gruodžio 20 d. pasirašė įsakymą Nr. 371 t/e.245  

Taip pat A. Racevičius atstovavo Lietuvos Respublikos interesams Interpolo 
Generalinėje Asamblėjoje ir kituose šios organizacijos organuose. Interpolo Lietuvos 
nacionalinis biuras iki 1995 metų birželio buvo tiesiogiai pavaldus VRM Policijos 

departamento Kriminalinės policijos vadovui, o vėliau tapo pavaldus Policijos 
departamentui.

LR Vyriausybė 1992 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 85246 patvirtino Interpolo Lietuvos 
nacionalinio biuro nuostatus. Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras yra Lietuvos 
Respublikos teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimo su Tarptautine kriminalinės policijos 
organizacija ir kitų šalių Interpolo nacionaliniais biurais koordinacinis centras. Biurai 
keičiasi informacija apie tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, taip pat nusikaltimus, 
kuriuos įvykdė užsienio piliečiai   Lietuvos Respublikoje, suteikia duomenis apie 
nusikaltimus, ieškomus asmenis, daiktus ar  dokumentus, taip pat kitokią tarptautinio 
pobūdžio informaciją apie nusikalstamumą. Nacionalinio biuro struktūrą ir etatus 
tvirtina vidaus reikalų ministras Policijos departamento generalinio komisaro teikimu. 
Nacionalinis biuras, vadovaudamasis Interpolo praktika, gali siųsti atstovus į kitų 
šalių Interpolo nacionalinius biurus bendradarbiauti su tų šalių policijos tarnybomis. 
Nacionalinis biuras su Interpolo generaliniu sekretoriatu ir kitų valstybių Interpolo 
nacionaliniais biurais keičiasi informacija palydoviniu, radijo, telefono, telekso, telegrafo, 
kompiuteriniu ir pašto ryšiu, naudodamasis Interpolo kodais ir šifrais. Nacionalinis biuras 
registruojamas ryšių tarnybose santrumpa „Interpol“. Interpolo Lietuvos nacionalinis 
biuras keičiasi informacija apie tarptautinio pobūdžio nusikaltimus su Interpolo 
generaliniu sekretoriatu, kitų šalių Interpolo nacionaliniais biurais, suinteresuotomis 
Lietuvos Respublikos tarnybomis, atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Interpolo 
Generalinėje Asamblėjoje ir kituose šios organizacijos organuose.

Interpolo Lietuvos nacionalinis skyrius yra prisijungęs prie I-24/7 ryšio sistemos ,,on-
line“ režimu, kuri suteikia galimybę keistis ir tikrinti informaciją Interpolo Generalinio 
Sekretoriato duomenų bazėse dėl vogtų transporto priemonių, ieškomų, nepageidaujamų, 
dingusių be žinios asmenų, vogtų dokumentų ir jų blankų, pavogtų ar padirbtų mokėjimo 
kortelių, DNR ir pirštų atspaudų. 

1992 metais Mastrichto sutartyje dėl Europos Sąjungos įsteigimo buvo numatyta 
įsteigti Europos policijos biurą (Europol) su centrine būstine Hagoje, skirtą Europos 
Sąjungos valstybėms bendradarbiauti kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu ir 
kriminalinei žvalgybai visoje Europoje vykdyti.

Vidaus reikalų ministras 1992 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 699247 pažymėjo 
Interpolo Lietuvos  nacionalinio biuro atkūrimo pirmąsias metines. 

1994 metų sausį Hagoje pradėjo veikti Europolo pirmtakas – Europos narkotikų 
padalinys, koordinavęs kovos su neteisėtu narkotikų platinimu nacionalinių policijos 
įstaigų veiklą. 

Siekdamos sparčiau įgyvendinti laisvo asmenų judėjimo principą, 1985 m. birželio 14 
d. Beneliukso šalys – Vokietija ir Prancūzija – Šengene pasirašė susitarimą dėl palaipsninio 
sienų kontrolės panaikinimo tarp šių šalių. 

Susitarimas buvo papildytas 1990 metais pasirašyta Šengeno konvencija dėl 1985 
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metų susitarimo įgyvendinimo, kur buvo numatytos išorinių sienų kontrolės, prieglobsčio 
teikimo ir vizų išdavimo, tiesioginio teisinio, policijos ir muitinės bendradarbiavimo bei 
keitimosi informacija taisyklės ir saugumo užtikrinimo priemonės. Vėliau prie Šengeno 
sutarties ir konvencijos prisijungė kitos Europos Sąjungos valstybės, sudariusios vidinių 
sienų neturinčią teritoriją, kurią imta vadinti Šengeno erdve. Šengeno konvencijos nuostatų 
praktiniam įgyvendinimui ir priežiūrai buvo įsteigtas Vykdomasis komitetas, kurio narys 
buvo kiekvienos šalies ministras, atsakingas už Šengeno konvencijos įgyvendinimą.  

Europolo būstinė yra Hagoje, Nyderlanduose. Organizacija pagrindinius prioritetus 
teikia kovai su neteisėta narkotikų apyvarta, terorizmu, nelegalia migracija, pinigų ir mokėjimo  
priemonių padirbinėjimu, prekyba žmonėmis ir vaikų pornografija, pinigų plovimu, vogtų 
automobilių prekyba, nelegalia radioaktyviųjų medžiagų prekyba, nusikaltimams prieš 
asmenis, finansiniams ir kibernetiniams (elektroniniams) nusikaltimams. 

Kartais Interpolo Lietuvos būstinėje apsilanko netikėtų svečių. Keturi Šiaulių vyrukai 
apsilankė prieš pirmąsias Interpolo metines, tačiau pareigūnai tai iššifravo, o vizitą 
įvertino kaip žvalgybą ir buvo pasiruošę sutikti svečius.248  

1994 metais Interpolo Lietuvos biuras įsigijo vokiečių firmos naujausios modifikacijos 
slapto ryšio aparatūrą. Per kompiuterinio ryšio kanalus ji padeda susisiekti su viso pasaulio 
policija. Anksčiau tam buvo naudojami telefaksai. Naujausią slapto ryšio aparatūrą jau 
įsigijo dauguma Europos šalių.249  

Lietuva, kaip Interpolo narė, užmezga vis glaudesnius ryšius su kolegomis iš Vokietijos, 
Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Skandinavijos šalių.250  

 4. Vidaus reikalų ministras Petras Valiukas 
LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. I-2005251 vidaus 

reikalų ministru paskyrė Petrą Valiuką, buvusį Kauno m. vyriausiąjį policijos komisarą. Iš 
posėdžio salėje buvusių 98 deputatų už Petro Valiuko patvirtinimą vidaus reikalų ministru 
balsavo 85 deputatai. LR Aukščiausiosios Tarybos posėdyje pasisakydamas P. Valiukas 
pabrėžė, jog būtina negailestingai kovoti su nusikalstamu pasauliu, kad Lietuvos piliečiai 
galėtų ramiai dirbti ir gyventi, būtų apsaugotas jų turtas, o nusikaltėliai atsakytų pagal 
įstatymą. Jis numatė tokias savo darbo kryptis: „Visų pirma būtina performuoti Vidaus 
reikalų ministerijos kai kurių padalinių išpūstas struktūras. Sprendžiamas klausimas 
kovai su nusikalstamumu dabar ne Vidaus reikalų ministerijoje, o vietose: miestuose, 
rajonuose. <...> Mums reikalingas kitoniškas policininkas, mums reikalingas kultūringas, 
išsilavinęs. Nors ir apsivilkom mes naujas uniformas, tačiau vidus tai toks pats, koks ir 
buvo. Ir mano vienas iš uždavinių būtų vis dėlto suformuoti mūsų Lietuvos policininką 
kultūringą, išsilavinusį, kad jį žmonės laikytų savo gynėju. Žinoma, viena iš krypčių būtų 
iš pagrindų pagerinti techninį Vidaus reikalų ministerijos padalinių aprūpinimą pagal 
Lietuvos Respublikos turimas galimybes, kuris atitiktų išsivysčiusių šalių policijos lygį.“ 

Kalbėdamas apie policijos rūšis, P. Valiukas sakė: „Būtina žymiai suaktyvinti viešosios 
policijos darbą:   Patrulinės tarnybos, Kelių policijos, Apsaugos valdybos. <...> Būtina 
kuo greičiau pagerinti Kriminalinės policijos darbą, gerinti jos materialinį, techninį 
aprūpinimą, naujų kadrų ruošimą. Manyčiau, kad būtina kuo greičiau išspręsti ir tardymo 
vietą teisinėje sistemoje.“252 1991 m. lapkričio 22 d. vidaus reikalų ministras P. Valiukas 
vicepremjero Z. Vaišvilos buvo pristatytas VRM. Vidaus reikalų ministras P. Valiukas 
vadovavo nuo  1991 m. lapkričio iki 1992 m. gruodžio mėnesio. Jo vadovavimas buvo 
vertinamas skirtingai net ir jį paskyrusios LR Aukščiausiosios Tarybos daugumos. 

Vidaus reikalų ministro P. Valiuko 1992 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 10253 policijoje 
buvo panaikinti organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniai, o 1991 m. gruodžio 12 
d. įsakymu Nr. 021254 buvo įsteigta VRM Kontržvalgybos valdyba, patvirtinti jos etatai.  
Tą pačią dieną jos vadovu buvo paskirtas H. Margenis. Kontržvalgybos valdyba turėjo 
sekti savo kolegų darbą (1993 metų pradžioje ji buvo panaikinta – aut. pastaba). Apie 
Policijos departamento struktūrą P. Valiukas sakė, kad tai ministerija ministerijoje ir kad 
buvo sukurtas privilegijuotas Policijos departamentas, kurio funkcijos labai išplėstos. 
Vidaus reikalų ministras be Policijos departamento generalinio komisaro teikimo ir 
žinios ėmė skirti policijos pareigūnus į vadovaujamąsias pareigas, taip pažeisdamas 
Policijos įstatymo 13 straipsnį.255 Didelės kritikos vidaus reikalų ministras P. Valiukas 
susilaukė pareiškęs žurnalistams, kad Lietuvoje nėra mafijos, tai jam antrino ir kai kurie 
aukšti VRM pareigūnai. Tuo metu Šiauliuose, Vilniuje vyko gaujų karai, Panevėžyje  
griaudėjo sprogimai, tai yra Lietuvoje nusikaltėliai dalijosi įtakos zonomis.256  

Atleidus pirmąjį vidaus reikalų ministro pavaduotoją P. Liubertą ir paskyrus jį  
ministro pavaduotoju, 1991 m. lapkričio 21 d. J. Matonis buvo paskirtas pirmuoju vidaus 
reikalų ministro pavaduotoju. 1991 m. kovo 1 d. J. Matonis buvo paskirtas vidaus reikalų 
ministro pavaduotoju kadrų reikalams.257  

LR Vyriausybė 1991 m. lapkričio 30 d. priėmė nutarimą Nr. 502258, kuriuo greitojo 
reagavimo rinktinė ,,Aras“ buvo perduota tiesioginiam vidaus reikalų ministro pavaldumui, 
nors tai nebuvo numatyta Policijos įstatyme. Šiame įstatyme specialiųjų policijos dalinių 
tiesioginis pavaldumas buvo numatytas Policijos departamento generaliniam komisarui.  

Vidaus reikalų ministras P. Valiukas 1991 m. gruodžio 16 d. pasirašė įsakymą Nr. 
563259 „Dėl ministerijos reorganizavimo“, o 1991 m. gruodžio 18 d. išleido įsakymą Nr. 
572260, kuriuo reorganizavo VRM Organizacinę tarnybą, Civilinės saugos skyrių bei 
Policijos departamento štabą į VRM štabą ir patvirtino jo etatus.  

Kalbėdamas apie VRM vadovybės veiklą, vicepremjeras Z. Vaišvila spaudoje išsakė 
savo nuomonę: „Vienoje iš pagrindinių teisėsaugos institucijų buvo nuklysta nuo teisingų 
darbo metodų ir įstatymo laikymosi. Įstatymas netapo šventu dalyku <...>, išryškėjo 
ryšiai su nusikalstamu pasauliu. Ministro p. P. Valiuko vadovavimo metu šis procesas 
pasiekė savo viršūnę. <...> Manau, tokios negerovės atsirado todėl, kad buvo tarnaujama 
politinei konjunktūrai, o gal net ir atliekami politiniai užsakymai, naudojamasi tarnybine 
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padėtimi.“261 Tai buvo kritiški, bet, matyt, teisingi žodžiai, nes jie buvo išsakyti aukšto 
valstybės pareigūno, kuris turėjo informacijos apie teisėsaugos institucijų veiklą.262 

Apie P. Valiuko paskyrimą vidaus reikalų ministru tuometinis Šiaulių m. PK 
vyriausiasis komisaras R. Vaitekūnas sakė: „Mano santykiai su P. Valiuku nebuvo artimi 
– susitikdavome retkarčiais kaip kolegos. Todėl jo paskyrimo ministru nesiejau tiesiogiai 
su savo kaip Šiaulių policijos vadovo likimu. Bet, sužinojęs apie jo paskyrimą, iš karto 
pagalvojau, kad sistemai tai nėra gerai, nes nuogąstavau dėl galimo „gretų valymo“, 
nerimavau dėl gerų darbuotojų, puikių profesionalų likimo. Tas nerimas gimė kiek 
anksčiau, už M. Misiukonio nugaros paskyrus jo pavaduotoju kadrų reikalams J. Matonį. 
Tai buvo pirmas signalas ir kai kurie požymiai rodė, kad nerimauti būta dėl ko...“263  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. gruodžio 18 d. patvirtinto Laikinąjį vidaus 
tarnybos įstatymą. LR Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 18 d. nutarimas  
Nr. I-2121264 „Dėl Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo įsigaliojimo“ įsigaliojo nuo jo 
priėmimo dienos. LR Vyriausybė buvo įpareigota iki 1992 m. sausio 10 d. patvirtinti 
valstybinių ir kitų objektų, kurių apsauga pavedama vidaus tarnybos padaliniams, 
sąrašą. Vidaus reikalų ministras buvo įpareigotas iki 1992 m. sausio 20 d. parengti, o 
LR Vyriausybė iki 1992 m. sausio 30 d. patvirtinti naujo pavyzdžio vidaus tarnybos 
pareigūnų uniformą ir vidaus tarnybos padalinių skiriamuosius ženklus. Vidaus reikalų 
ministras iki 1992 m. sausio 10 d. įpareigotas peržiūrėti ir su šiuo įstatymu suderinti 
vidaus tarnybos padalinių nuostatus, vidaus tarnybos padalinių pareigybių sąrašus, 
vidaus tarnybos padalinių, aptarnaujančių tik vidaus reikalų sistemą, funkcijas, taip pat 
šių padalinių pareigūnų teises ir pareigas. Vidaus reikalų ministras įpareigotas iki 1992 
m. sausio 30 d. nustatyti uniformos dėvėjimo ir skiriamųjų ženklų bei kitų valstybių 
ordinų, medalių, pasižymėjimo ženklų nešiojimo tvarkos taisykles. Nustatyta, kad 
Laikinasis vidaus tarnybos įstatymas galioja iki teisinės sistemos reformos pabaigos. Šio 
įstatymo nauja redakcija buvo priimta LR Aukščiausiosios Tarybos 1995 m. spalio 31 
d.265 ir galiojo iki 2003 m. balandžio 29 d., kai pagal įstatymą Nr. IX-1538266 neteko 
galios Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo I, II, III, V ir VI skirsniai ir buvo patvirtintas 
Vidaus tarnybos statutas.  

VRM 1991 metais pateikė LR Vyriausybei Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir 
Pataisos darbų kodeksų pakeitimų ir papildymų, naujų nuteistųjų darbo apmokėjimo 
sąlygų, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstatymų bei nemažai kitų norminių 
teisės aktų projektus. LR Vyriausybė jiems pritarė ir, pasinaudojusi įstatymų leidybos 
iniciatyvos teise, pateikė LR Aukščiausiajai Tarybai, kuri juos priėmė. Taip VRM parengė 
ir pateikė LR Vyriausybei daug projektų, susijusių su vidaus reikalų sistemos pertvarka: 
Tarnybos statuto, Vidaus tarnybos ir Pensinio aprūpinimo įstatymų projektus, Policijos 
ir vidaus tarnybų pareigūnų socialinių garantijų teikimo nuostatus.267   

 5. 1992 metai
Vadovaujantis VRM nuostatais, 1992 metais sausio mėnesį buvo patvirtinta nauja VRM 

kolegija, sudaryta iš 13 narių. Nustatyta, kad VRM Policijos departamento generalinis 
komisaras ir ministro pavaduotojai, taip pat Vilniaus ir Kauno miestų vyriausiųjų policijos 
komisariatų vyriausieji komisarai yra Kolegijos nariai pagal užimamas pareigas. Patvirtinti 
šie Kolegijos nariai: Pataisos reikalų departamento direktorius J. Blaževičius, Kauno m. 
VPK vyriausiasis komisaras J. Dičiūnas, Priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius J. 
Kraujelis, Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V. Leipus, VRM Policijos departamento 
generalinis komisaras P. Liubertas, vidaus reikalų pirmasis ministro pavaduotojas J. Matonis, 
Klaipėdos m. VPK vyriausiasis komisaras V. Narmontas, Policijos akademijos rektorius A. 
Pumputis, vidaus reikalų ministro pavaduotojas V. Skapcevičius, vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas A. Svetulevičius, VRM Tardymo departamento direktorius J. Vasiliauskas, 
VRM Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiasis 
komisaras A. Talačka.268 

1992 metų sausio–vasario mėnesiais Stasys Dzunkovas paskirtas Kauno m. VPK 
Kriminalinės policijos biuro vyresniuoju komisaru, Vytas Gražys – Policijos departamento 
Operatyvinės tarnybos valdybos vyresniuoju komisaru, Visvaldas Račkauskas – Policijos 
departamento KPVV vyresniuoju komisaru, Juozas Rimkevičius – Interpolo Lietuvos  
nacionalinio biuro komisaru, Česlovas Kazimieras Blažys – Policijos departamento 
Savivaldybių policijos skyriaus vyresniuoju komisaru.269  

Vidaus reikalų ministro P. Valiuko 1992 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 10270 buvo 
likviduoti policijos kovos su organizuotu nusikalstamumu Lietuvoje padaliniai. Pirmasis 
atkurtos nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministras M. Misiukonis sakė: „Valdžia 
nesuprato, kiek kainuoja tikro profesionalo paruošimas valstybei ir kokios naudos, 
ginant įstatymus, šie žmonės gali duoti. Negalima buvo jų vaikyti vien dėl to, kad jie kitos 
tautybės ar anksčiau buvo partijos nariai. Tačiau kurį laiką taip buvo daroma.“271  

1992 metų sausio mėnesį įvyko dar vienas VRM kolegijos išplėstinis posėdis, kuriame 
dalyvavo vicepremjeras Z. Vaišvila, generalinio prokuroro pavaduotojas P. Babraitis, 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas M. Lošys. Kolegijos posėdis tęsėsi visą dieną. Vidaus 
reikalų ministras Petras Valiukas sakė: „Jei mes ir toliau eisim tuo keliu, rytoj nusikaltimo 
banga Lietuvoje gali užlieti mus, pradės trukdyti ne tik mums, paprastiems žmonėms, bet 
ir valstybei, jos normaliai veiklai.“272 Pagrindinė Kolegijos posėdyje pareikšta mintis buvo 
ta, kad policijos komisarai išmoko pateikti tik klausimus, o dabar atėjo laikas juos spręsti. 
Kriminalinėje policijoje nebeliko personalinės vadovo atsakomybės už konkrečius darbus.  

Vidaus reikalų ministras Petras Valiukas 1992 m. vasario 4 d. Šiaulių m. PK susitiko su 
Šiaulių policininkais ir teigė, kad Lietuvoje kol kas tėra organizuotos nusikaltėlių grupės. 
Mafija, jo nuomone, atsiranda tada, kai į nusikaltėlių grupes įsijungia formuojantys 
valstybės politiką pareigūnai, o spauda, rašydama apie policijos darbą, siekia ją įtraukti 
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į politiką. Jis naikina Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyrių, nes skyrius per 
dvejus metus neišaiškino nė vienos organizuotos nusikaltėlių grupės. Ministras buvo 
nepatenkintas VRM darbu. Jis sakė: „Jei komisariatuose būtų tokia padėtis, kokia yra 
ministerijoje, mes būtume prapuolę.“273 Ministro nuomone, bus sumažintas etatų skaičių 
ministerijoje nuo 1000 iki 500. P. Valiukas akcentavo, kad daugelyje miestų ir rajonų 
kriminogeninė situacija yra nevaldoma.274 

1992 m. vasario 11 d. Algirdas Debeikis paskirtas Policijos departamento Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniuoju komisaru.275  

VRM vidaus tarnybos pirmieji šešiasdešimt žmonių 1992 metų vasario viduryje 
priėmė priesaiką, tarė iškilmingus žodžius ištikimai tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms. 
Tarp jų buvo ir trys ministro pavaduotojai: Juozas Matonis, Arvydas Svetulevičius, 
Vytautas Skapcevičius.276  

 1992 m. vasario 18 d. vidaus reikalų ministras P. Valiukas susitikime su žurnalistais277 
informavo, kad yra įsteigta VRM Spaudos tarnyba. Taip buvo mėginama sutvarkyti 
šią darbo sferą, nes, atvirai ir visapusiškai pateikiant visą VRM ir policijos informaciją, 
buvo pažeidžiamos žmogaus, ypač nepilnamečių teisės, taip pat nekaltumo prezumpcija, 
žmogaus garbė ir orumas.    

1992 m. vasario 28 d. Vincas Kazys Bagužis buvo paskirtas Transporto policijos valdybos 
(TPV) prie VRM Policijos departamento vyresniuoju komisaru, Eugenijus Beinoravičius – 
TPV Kriminalinės policijos skyriaus komisaru, Stanislavas Ivanovas – TPV Viešosios policijos 
skyriaus komisaru.278  

VRM Policijos departamento savivaldybių policijos skyriaus vyriausiasis komisaras  
Česlovas Blažys 1992 metų vasario pabaigoje kalbėjo, kad savivaldybių policija pradėjo 
kurtis 1991 metais. Ji priklausė savivaldybėms, dirbo bendradarbiaudama su vietos valdžia. 
Miestuose ir rajonuose savivaldybių policija įėjo į policijos komisariatų sudėtį, o jų vadovai 
buvo komisarų pavaduotojai. Į savivaldybių policijos  struktūrą įėjo policijos nuovados, 
kuriose dirbo buvę apylinkių inspektoriai, policininkai, kvotos inspektoriai. Nuovadoms 
buvo suteiktos didesnės teisės. Kalbėdamas apie VRM Policijos departamento Savivaldybių 
policijos skyrių, Č. Blažys sakė, kad jų padalinį daugiausia „apkarpė“: „Anksčiau jame 
buvo 28 žmonės. O dabar su technine darbuotoja liko vos septyni. Visur nebespėja. Kaista 
telefonai. Vilniuje dažnai esi tarsi svečias, nes pastaruoju metu kiekvieną savaitę važiuoja 
į komandiruotę. Tenka dalyvauti miestų ir rajonų sesijose, susitikti su vadovais valdybos 
posėdžiuose ir kituose renginiuose. Kai daugiau dėmesio skiriame profilaktinei ir metodinei 
paramai, ryšiams su vietos valdžia, ir rezultatai būna geresni.“279  

Vidaus reikalų ministras Petras Valiukas savaitraščiui „Liaudies sargyboje“ taip 
apibendrino situaciją, susiklosčiusią VRM ir Policijos departamente: „Objektyviai 
vertinant vis blogėjančią kriminogeninę situaciją Lietuvoje neteisinga būtų kaltinti vien 
Vidaus reikalų ministeriją, policiją, nors reikia pripažinti, kad ir mes neišvengėme tam 
tikrų klaidų, skaudžiai atsiliepiančių dabar. Esminė klaida, mano galva, buvo padaryta 

pradėjus reorganizuoti ne visą vidaus reikalų sistemą, o tik sudėtinę jos dalį – policiją. 
Policijos departamento struktūra ir funkcijos yra dirbtinai išpūstos, sukurta lyg ir 
„ministerija ministerijoje“, atsirado paralelinės valdymo struktūros. Taigi kartais neaišku, 
kas gi atsakingas už nusikaltimų prevenciją ir jų išaiškinimą. Be to, kaip organizuoti šį 
darbą, jei po nepriklausomybės atkūrimo per dvejus metus ministerija neparengė iš esmės 
nė vieno poįstatyminio norminio akto, t. y. ligi šiol neturime daugelio svarbių instrukcijų, 
reglamentuojančių mūsų veiklą.  

Aktuali buvo anksčiau teistų asmenų nusikalstamumo problema, taip pat 
nepilnamečių nusikalstamumas. Vis augo teistų asmenų padarytų nusikaltimų skaičius. 
O tokiai prevencinei priemonei, kaip administracinei priežiūrai, buvo skiriama vis 
mažiau dėmesio, nes ji beviltiškai paseno, o naujos sistemos nėra sukurta, o nepilnamečių 
ir anksčiau teistų asmenų problema kuo toliau vis aštrėjo.“280   

Vidaus reikalų ministro 1992 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 108 dėl sveikatos būklės buvo 
atleistas Policijos departamento Kriminalinės policijos valdybos vyresnysis komisaras 
Jonas Liaudanskas. Vidaus reikalų ministro 1992 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 109 dėl 
etatų mažinimo buvo atleistas Policijos departamento respublikinės policijos vyriausiasis 
komisaras Liutauras-Juozas Vasiliauskas.281   

Vienas iš buvusių Policijos departamento vadovų R. Senovaitis prisimena, kad 
Liutauras Vasiliauskas buvo impulsyvus, ryžtingas, todėl už ryžtingumą susimokėjo. Petras 
Valiukas, eidamas Marijampolės miesto ir rajono VRS viršininko pareigas, buvo pasiųstas 
mokytis į Maskvos milicijos akademiją, kurią baigė turėdamas milicijos papulkininkio 
laipsnį, tačiau jį paskyrė tik į Kriminalinės policijos vyriausiojo inspektoriaus pareigas. P. 
Valiukas neoficialiai pažadėjo, kad tie asmenys, kurie taip su juo pasielgė, už tai sumokės. 
Jis buvo arti tuometinės valdžios ir, pasikeitus politinei situacijai, L. Vasiliauską ir kai 
kuriuos kitus pareigūnus atleido, taip įvykdydamas savo pažadą.282  

Vykdant reorganizaciją, buvo panaikintas Policijos departamento štabas ir jo 
funkcijos perduotos VRM štabui, o Policijos departamento Kadrų tarnybos funkcijos 
perduotos VRM Kadrų valdybai. Tai buvo pateisinta būtinumu koordinuoti kovos su 
nusikalstamumu jėgas. Kadrų valdybos viršininkas tuo metu buvo Jonas Bartkevičius.283 
Valdyboje buvo 5 struktūriniai padaliniai: Etatų, Komplektavimo, Pareigūnų ugdymo, 
Tarnybos ir Įskaitos skyriai bei Psichologų grupė. Etatų skyrius keisdavo padalinių 
struktūrą, rekomenduodavo tinkamus darbuotojus atitinkamoms pareigoms.284

Vykdant LR Vyriausybės 1992 m. kovo 30 d. potvarkį Nr. 306 p285, 1992 m. balandžio 
13 d. potvarkį Nr. 370p286 ir siekiant užtikrinti reikiamą policijos ir krašto apsaugos 
tarnybų bendradarbiavimą, užkertant kelius neteisėtiems Rusijos kariškių veiksmams, 
buvo nutarta sudaryti operatyvinę koordinacinio darbo grupę ir teikti VRM ir LR  
Aukščiausiosios Tarybos Informacijos ir analizės centrui informaciją apie visus buvusios 
SSRS kariuomenės dalinių daromus Lietuvos Respublikos suvereniteto, įstatymų ir LR 
Vyriausybės nutarimų pažeidimus, nesankcionuoto kariuomenės judėjimo     atvejus,       
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kitus   savivalės    faktus,   kariškių nusikaltimus ir teisėtvarkos pažeidimo atvejus.  
VRM kolegijos287 1992 m. balandžio 21 d. išplėstiniame posėdyje buvo pažymėta, 

kad Kriminalinės policijos padaliniai atlieka kvotas ir tai kelia didelių rūpesčių 
operatyviniams darbuotojams, atliekantiems kvotą sumarinio proceso tvarka. Todėl 
Tardymo departamento direktorius J. Vasiliauskas pasiūlė sukurti atskirą Kvotos tarnybą, 
kad nebūtų sužlugdytas operatyvinis darbas. Pagal sumarinį procesą policininkas turėjo 
vienas vykti į įvykio vietą ir atlikti pagal procesą priklausantį darbą. Kolegijos nariai 
pareiškė, kad ateityje kvotėjo darbo turės imtis visi.  Kiekvienu sumarinio proceso atveju 
reikalingas advokatas, nors kai kuriuose rajonuose jų yra vos keletas. Tardytojui leidžiama 
vieną bylą tirti 2 mėnesius, o kvotėjas privalo tai padaryti per 2 savaites. Vienintelė išeitis 
buvo sutelkti kvotą viename atskirame padalinyje, taip pat sureguliuoti kvotos organų bei 
tardymo padalinių bendradarbiavimo santykius atskleidžiant ir nagrinėjant nusikaltimus.  

1992 metų balandžio pradžioje VRM įvykusioje spaudos konferencijoje288 ministro 
pavaduotojas V. Skapcevičius pristatė naują Nusikalstamumo kontrolės koncepciją. Joje 
pirmą kartą buvo atsisakyta „kovos su nusikalstamumu“ sąvokos. Buvo pripažinta, kad 
nusikaltėlių pasaulis neišnyks, o nusikalstamumas priklauso nuo socialinių, ekonominių, 
moralinių, kultūrinių ir kitų priežasčių. Koncepcijos turinį sudarė keturi pagrindiniai 
klausimai: žmogaus gyvybės ir turto apsauga, privatizavimo procesų kontrolė, socialiai 
nepritapusių žmonių grąžinimas visuomenei ir nepilnamečių kontrolė. Naujai parengta 
koncepcija nenumatė naujų vidaus reikalų struktūrų kūrimo, o tik kokybinius veiklos 
organizavimo pokyčius. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas policijos nuovadoms 
stiprinti. Pagrindinis, svarbiausias darbas vyko miestuose bei rajonuose, todėl didžiausias 
dėmesys turėjo būti skiriamas savivaldybių policijai.  

LR Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 313289 buvo patvirtinta 
Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepcija, kurios esmė – aktyvi nusikalstamumo 
kontrolė. Ji turėjo pakeisti vyravusią valstybės ir teisėsaugos institucijų pasyvią, gynybinę 
poziciją, vertusią tik aiškinti nusikaltimus, o kovoti su jo pasekmėmis. Nusikalstamumo 
socialinių priežasčių šalinimas, tai yra prevencija, turėjo būti aktyvios šio reiškinio 
kontrolės pagrindas, strateginės reikšmės uždavinys. Valstybė, vykdydama aktyvią 
nusikalstamumo kontrolės politiką, pirmiausia siekė užtikrinti gyventojų teisių bei 
teisėtų interesų apsaugą nuo nusikalstamų pasikėsinimų, kartu ir visos valstybės saugumą.   

Ministras pirmininkas G. Vagnorius, kalbėdamas apie organizuotą nusikalstamumą, 
sakė, kad organizuotų gaujų ištakos vedė į KGB: „Iki pat 1990-ųjų visais įmanomais 
būdais buvo mėginama kompromituoti Lietuvos laisvėjimo idėjas, taip pat per ekonomiką 
daryti įtaką visuomenės procesams, pagaliau, papirkinėti reikalingus užduočių vykdymui 
asmenis. Abejotinos reputacijos asmenims buvo tyčia padedama steigti vadinamuosius 
kooperatyvus ir jais prisidengus organizuoti nusikalstamą veiklą, plauti nelegaliai 
įgyjamus pinigus. Ne tik Vilniaus brigados, bet ir kai kurių kitų garsių gaujų šulai atsirado 
ir sustiprėjo būtent tokiu būdu.“290  

Ministras pirmininkas G. Vagnorius 1992 metų birželio mėnesį informavo LR  
Aukščiausiąją Tarybą: „Respublika atsidūrė ant visuotinio betvarkės įsitvirtinimo, 
organizuoto nusikalstamumo atstovų veržimosi į valdžią bei ekonominės izoliacijos, 
blokados nuo išorinių rinkų ribos. Ypač pavojingi kai kurių politinių jėgų atstovų 
skatinimai nepaklusti ekonominiams įstatymams, taip pat surišti Vyriausybei rankas 
užtikrinant teisėtvarką ir vykdant ekonominę reformą, plėtojant socialinę apsaugą.“291    

1992 m. liepos 20 d. įvyko VRM kolegijos išplėstinis posėdis.292 VRM Policijos 
departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiasis komisaras A. 
Talačka pranešime konstatavo, kad labiausiai nusikaltimų skaičius augo Vilniaus ir 
Klaipėdos miestuose, taip pat Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos rajonuose. Per pirmąjį 
pusmetį daugiau nei 50 kartų nusikaltimams vykdyti buvo naudojamos sprogstamosios ir 
degiosios medžiagos, į policijos pareigūnų gyvybę bei turtą kėsintasi šešis kartus.  

Iki tol vidaus reikalų ministras P. Valiukas tvirtino, kad Lietuvoje nėra organizuoto 
nusikalstamumo, tačiau jau Kolegijos posėdyje P. Valiukas kalbėjo: „Pas mus jau yra 
mafijos su visomis jos struktūromis užuomazgomis. Nusikaltėlių grupės – jų yra, galima 
sakyti, visuose rajonuose – veikia organizuotai, turi savų žmonių ir mūsų sistemoje. Yra 
požymių, kad didžiųjų miestų policija bijo tokių grupių.“293   

Vidaus reikalų ministras 1992 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 467294 įkūrė VRM Atskirąją 
aviacijos tarnybą, kuri nuo 2000 metų sausio tapo Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
struktūriniu padaliniu. Vidaus reikalų ministro 1994 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 414295 
buvo patvirtinti VRM Atskirosios aviacijos tarnybos nuostatai.  

1992 m. liepos 21 d. kilo LR Vyriausybės krizė. Prie parlamento įvyko mitingas, 
kuriame kai kurie deputatai buvo apmėtyti grumstais, kiaušiniais, skėčiais ir skardinėmis. 
Viešąją tvarką  užtikrinantys policininkai, sudarydami žiedą, gynė ir saugojo į darbą 
einančius deputatus nuo mitinguotojų minios ir patys buvo apstumdyti, tačiau jėgos prieš 
mitinguotojus nenaudojo.296  

1992 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais Kauno aukštesniosios policijos mokyklos 
viršininko pareigas perėmė buvęs pavaduotojas Antanas Butavičius, o šios mokyklos 
viršininkas Pavelas Berezuckis paskirtas VRM Policijos departamento vyriausiuoju 
komisaru, generalinio komisaro pavaduotoju. Vilniaus m. VPK pavaduotojas vidaus 
tarnybai pulkininkas Edvardas Gružas paskirtas Migracijos departamento prie LR VRM 
direktoriumi. Klaipėdos m. VKP Kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras Viktoras 
Liaudanskas paskirtas Klaipėdos aukštesniosios policijos mokyklos viršininku.297  

LR Vyriausybė 1992 m. rugsėjo 2 d. gavo vidaus reikalų ministro P. Valiuko raštą Nr. 
1/356298, kuriame buvo informuojama apie VRM veiklos strategines kryptis 1992–1993 
metais: Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimas, tarptautinis 
bendradarbiavimo vystymas ir pažangios užsienio šalių patirties diegimas, informacinis 
veiklos aprūpinimas, kadrų ugdymas ir profesinio pasirengimo tobulinimas.  

VRM 1992 m. rugsėjo 21 d. įvyko LR Vyriausybės išvažiuojamasis posėdis299, 
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skirtas teisėsaugos problemoms, taip pat ir VRM sistemos problemoms. Vidaus reikalų 
ministras P. Valiukas, kalbėdamas apie sudėtingą kriminologinę situaciją, pabrėžė, kad 
nusikalstamumo rodikliai, palyginti su praėjusiais metais, išaugo penktadaliu. Ministro 
nuomone, reikia sparčiau  Lietuvoje vykdyti teisinę reformą, keisti baudžiamosios, 
baudžiamojo proceso ir administracinės teisės normas.  

Tarpukario Lietuvos policijoje buvo kapelionas. Po 50 metų pertraukos, 1992 metų 
rugsėjį Lietuvos policijos kapelionu paskirtas Edmundas Paulionis300, žinomas katalikų 
bažnyčios ir visuomenės veikėjas, kurio nuomone, reikia teisingumo, o ne privilegijų.  

Policijos dienos proga vidaus reikalų ministras P. Valiukas apie milicijos reorganizavimą 
į policiją sakė: „Tas perėjimas daug kuo buvo simboliškas, praktiškai mūsų darbe dar 
mažai kas pasikeitė. Gal tik uniforma. <...> šiemet nustojome priimti į darbą žmones be 
jokio parengimo. Dabar policininku galės būti tik baigęs metų laiko policijos mokyklą, 
padirbėjęs jis galės stoti į Policijos akademiją <...>. Labai svarbūs akcentai – policininkų 
kultūros ugdymas, visokeriopas lavinimas. <...> Ir mūsų santykiai su žmonėmis turi 
smarkiai keistis: policininkai pirmiausia turi tapti jų, tautos gynėjais, ne vien valstybės 
įrankiais. <...> Apskritai, tie poslinkiai dar gana nežymūs, nes dauguma žmonių perėjo 
iš milicijos, jų sąmonės, mąstymo taip greit nepakeisi. <...> Svarbiausia – policininkas 
turi būti nepaperkamas, kultūringas, fiziškai stiprus. <...> Dabar gamykloje pilstantis 
limonadą darbininkas gauna 28 tūkstančius rublių, o policininkas – apie 5 tūkstančius. 
Todėl, žinoma, sunku įgyvendinti nepaperkamumo principą. <...> Mano nuomone, 
policininko atlyginimas turėtų būti bent 30 proc. didesnis nei vidutinė darbininko, 
tarnautojo alga.“301   

1992 m. spalio 25 d. įvyko rinkimai302 į Seimą, kuriuos  laimėjo Lietuvos demokratinė 
darbo partija.  

Likviduojant policijos kovos su organizuotu nusikalstamumu Lietuvoje padalinius, 
tuo pačiu metu ministro P. Valiuko iniciatyva buvo kuriama nauja Kontržvalgybos 
tarnyba, turėjusi sekti savo kolegas. Vidaus reikalų ministro 1992 m. kovo 31 d. įsakymu 
Nr. 189303 buvo patvirtinta Specialiųjų kontrolės priemonių atlikimo laikinoji instrukcija. 
Kontržvalgybos tarnybos veikla buvo kontraversiška, nes vieni šaltiniai teigė, kad tai buvo 
viso labo vidaus tyrimų funkcijas atliekanti tarnyba, tačiau kiti tvirtino, kad tai tarnyba, 
skirta operatyvinėmis priemonėmis sekti  savo kolegas – policijos pareigūnus.  

Vidaus reikalų ministras P. Valiukas 1992 m. lapkričio 6 d. pasirašė įsakymą304  
reorganizuoti VRM Teisėtumo kontrolės inspekciją ir VRM Kontržvalgybos valdybą į 
VRM Teisėtumo ir operatyvinės kontrolės valdybą. 

Buvęs Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras Romasis Vaitekūnas prisimena: „Mačiau, 
kad Kontržvalgybos tarnybos veikla buvo labai politizuota, nukreipta į vidų, prieš vidaus 
reikalų sistemos žmones. Tai buvo absoliučiai kenkėjiška veikla: KŽV „dėka“ visi jautė 
susidorojimo baimę, vaikščiojo tiesiog susigūžę. Žmonių likimus neaiškiais metodais 
sprendė kažkokie „favoritai“... Tą veiklą reikėjo nutraukti, ir ji buvo ryžtingai nutraukta.“305  

Jau tapęs vidaus reikalų ministru, R. Vaitekūnas 1993 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
153306  reorganizavo VRM Kontržvalgybos valdybą bei Teisėtumo kontrolės inspekciją į 
VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekciją.  

Susirgus ministrui P. Valiukui, eiti jo pareigas nuo 1992 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 
348 t/e307 buvo pavesta ministro pavaduotojui, Policijos departamento generaliniam 
komisarui P. Liubertui, o ne pirmajam ministro pavaduotojui J. Matoniui.    

VRM kolegijos 1992 m. spalio 2 d. iškilmingame posėdyje Policijos dienos proga 
priimtas kreipimasis, kuriame buvo sakoma: „Kreipiamės į visus Lietuvos geros valios 
žmones, partijas, visuomeninius ir politinius judėjimus, į visas teisėsaugos institucijas, 
valstybės valdymo struktūras, švietimo, mokslo ir mokymo įstaigas ir raginame visomis 
jėgomis siekti ir daryti taip, kad Lietuvoj visi jaustųsi saugiai. Jūsų geranoriškumas ir 
parama, jūsų supratimas, koks svarbus šis darbas, būtų garantija, kad policija, vidaus 
tarnybos pajėgos dorai atliks jau pavestas pareigas.

Kviečiame policijos, vidaus tarnybų pareigūnus, visus Lietuvos žmones visuotinei 
drausmei, susitelkimui ir susiklausymui. Savo ruožtu norime patikinti, kad Lietuvos 
policija ir vidaus tarnybos, kartu su visa tauta išgyvenusios grėsmingiausią Lietuvos 
valstybingumui laikotarpį, užsigrūdino, sustiprėjo ir kupinos ryžto įvykdyti Lietuvos 
valstybės pavestus uždavinius.“308  

1992 metų lapkričio mėnesio pabaigoje įvyko Generalinės prokuratūros atstovų, 
Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų (KAM) vadovų, kai kurių miestų, rajonų 
policijos komisarų ir karinių komendantų pasitarimas, kuriame buvo kalbėta, kaip gerinti 
tarpusavio supratimą, aptarti bendradarbiavimo klausimai, nes VRM ir KAM santykiai 
nebuvo visai normalūs. P. Liubertas pasiūlė organizuoti pasitarimus visuose miestuose  
bei rajonuose ir parengti bendrą VRM ir KAM įsakymą dėl tarpusavio bendradarbiavimo 
ir informacijos keitimosi.309 Abi struktūros lemtingomis Lietuvai dienomis veikė išvien 
siekdamos bendro tikslo.       

 6. Vidaus reikalų ministras Romasis Vaitekūnas
Ieškant kandidatų į vidaus reikalų ministro postą, ministras pirmininkas B. Lubys 

vidaus reikalų ministro postą siūlė užimti dviem vidaus reikalų ministro pavaduotojams, 
bet jie atsisakė310, todėl šis postas buvo pasiūlytas R. Vaitekūnui.  

Laikinai einantis prezidento pareigas Algirdas Brazauskas 1992  m. gruodžio 10 
d. pasirašė dekretą, tvirtinantį naująją LR Vyriausybę, kurios sudėtyje buvo ir Šiaulių 
m.  vyresnysis komisaras Romasis Vaitekūnas. Priimdamas sveikinimus, vidaus reikalų 
ministras  pastebėjo: „Labiau tiktų užuojauta. O apskritai paskyrimas į tokį aukštą postą 
buvęs netikėtas, kaip sniegas, iškritęs birželį. Kaip tampama ministru? Prie šio reikalo 
prisidėję ir šiauliečiai, pirmiausia, tai policijos kolektyvas. Ir netgi nusikaltėliai. Juk jie visi 
mane gludino, formavo ir paruošė būti ministru.“311  
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Paskyrus R. Vaitekūną vidaus reikalų ministru, Šiauliuose liko laisva vyresniojo 
komisaro kėdė. Apie tai paklaustas Romasis Vaitekūnas sakė: ,,Toli ir ilgai ieškoti 
kandidato nereikės. Žinau kolektyvą, žmones pažįstu.“312 Juo tapo Algimantas Songaila.  

Penktosios LR Vyriausybės ministro pirmininko Bronislovo Lubio teikimu313 laikinai 
einantis prezidento pareigas Algirdas Mykolas Brazauskas 1992 m. gruodžio 11 d. vidaus 
reikalų ministru paskyrė Šiaulių m.  PK vyresnįjį komisarą Romasį Vaitekūną.  

Ministras pirmininkas B. Lubys VRM kolegijos salėje naują vidaus reikalų ministrą 
R. Vaitekūną pristatė 1992 m. gruodžio 11 d. ir  pasakė: „Jau net į valstybines įmones 
ir užsienio investicines bendroves ateina „berniukai“. Dėl to šitiems rūmams turėtų būti 
gėda. Visuomenė pagrįstai piktinasi, kam reikalinga policija.“314 Ministras pirmininkas 
B. Lubys pabrėžė, kad svarbiausi dalykai –  žmogaus ir turto apsauga, ir tai jis sieja su 
naujuoju ministru. 

Inauguracinėje kalboje ministras sakė: „Per daug turiu patirties ir metų, kad ši kėdė 
pakeistų mano charakterį, principus. Remsiuosi darbuotojų kompetencija, žmogiškomis 
savybėmis. Nemėgstu kraštutinumų. Piestu stosiu ginti nuo konjunktūrinių išpuolių 
darbe patikrintus mūsų žmones. Centriniame aparate neturi likti politinių kuopelių – arba 
darbas, arba kuopelės. Centrinis ministerijos aparatas, klerkai turi sudaryti maksimalias 
sąlygas rezultatyviai dirbti mūsų periferijos komisariatams, įstaigoms vietose – juk apie 60 
proc. nusikaltimų padaroma miestuose. Aš sieksiu būti ryšininku tarp centro ir periferijos 
žmonių. Radijui, televizijai, spaudai nebus jokių kliūčių gauti ir skelbti informaciją...“315

Taip pat R. Vaitekūnas suformavo konkrečias užduotis: pasitarti su didžiųjų miestų 
komisarais ir įvesti komisariatuose kvotos padalinių etatus; per savaitę suformuoti 
mobiliąją kovos su organizuotu nusikalstamumu grupę, skirti jai kontržvalgybos valdybos 
technikos; kiek įmanoma paspartinti Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų 
straipsnių pakeitimą dėl liudytojų ir nukentėjusių gynimo, jų saugumo garantavimo.316  

 Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras R. Vaitekūnas vidaus reikalų ministro pareigas  
pradėjo eiti nuo 1992 m. gruodžio 18 d.317   

Naujasis vidaus reikalų ministras Romasis Vaitekūnas 1992 m. gruodžio 18 d.  pasirašė 
pirmąjį įsakymą: „Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 92 straipsniu, 
pradedu vykdyti nuo 1992 m. gruodžio 18 d. ministro pareigas.“318  

VRM kolegijos 1992 m. gruodžio 18 d.319 posėdyje buvo prieita prie vieningos 
nuomonės, kad  Lietuvos VRM nereikalinga kontržvalgyba, kad, kovojant su organizuotu 
nusikalstamumu, reikalingas jėgų pergrupavimas ir reikia sukurti padalinius kovai su 
organizuotu nusikalstamumu. Vidaus reikalų ministro R. Vaitekūno 1993 m. vasario 
23 d. įsakymu buvo reorganizuota Kriminalinė policija, sukurti kovos su organizuotu 
nusikalstamumu padaliniai. Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas panaikino savo 
pirmtako P. Valiuko padarytus Kriminalinės policijos reorganizavimus.320  

 Romasis Vaitekūnas  prisimena, kaip  buvo paskirtas  vidaus reikalų  ministru: 
„Matydamas, kad nebeturiu jokios perspektyvos dirbti VRM sistemoje, parašiau 

pareiškimą P. Valiukui dėl atleidimo iš tarnybos savo noru. Bet patekti pas ministrą niekaip 
negalėjau, manęs tiesiog nenorėjo pas jį leisti, siūlė užsirašyti į priėmimą. Kategoriškai 
pasakiau, kad turiu aptarti su ministru labai svarbų reikalą kaip komisariato vadovas, 
o ne kaip pilietis. Šiaip ar taip, P. Valiukas priėmė mane, tai buvo prieš pat 1992 metų 
rinkimus į Seimą. Atsimenu, jis kalbėjo apie tai, kad dešinieji būtinai laimės rinkimus, jie 
palaiko jį patį ir t. t. Atsakiau, kad nesu nei dešinysis, nei kairysis, todėl nesieju savęs su 
politika, prašau tik patenkinti mano apsisprendimą palikti tarnybą. P. Valiukas sutiko, tik 
paprašė padirbėti dar pusantro mėnesio iki rinkimų. Susitarėme anksčiau laiko neskleisti 
informacijos apie mano išėjimą, nejaudinti kolektyvo. 

Policijos dieną atsisakiau vykti į Vilnių, paminėjau su savo kolektyvu. O po kelių 
dienų man paskambino P. Liubertas, informavo norįs suplėšyti mano pareiškimą. Sakau: 
„Aš jums tokių įgaliojimų nesuteikiau.“ O jis pasakė, kad ministras jam pavedė spręsti 
šį klausimą. Tuomet dar kartą informavau jį, kad dirbsiu tik iki rinkimų, kaip ir buvo 
sutarta. 

1992 metų gruodžio pradžioje man skambina ministro pavaduotojas A. Svetulevičius 
ir praneša, kad kitą dieną 8 valandą esu kviečiamas pas ministrą pirmininką B. Lubį 
(Bronislovas Lubys buvo ketvirtosios, A. Abišalos Vyriausybės vicepremjeras, ministru 
pirmininku patvirtintas 1992 m. gruodžio 2 d. –  aut. pastaba). Kokiu klausimu – 
nepasakė, tik patarė neatsisakyti. Ko neatsisakyti? Kas vyksta? Nieko nežinau... Taigi, 
nuvykau pas premjerą. B. Lubys pasakė: „Surinkau apie patį informaciją iš penkių 
šaltinių, siūlau vidaus reikalų ministro pareigas.“ Sakau: „Premjere, ateidamas pas jus ilgai 
klaidžiojau po Vyriausybės rūmų koridorius, užtat žinau mažiausiai tris asmenis, kurie 
tikrai neklaidžiotų – Misiukonį, Liubertą ir Svetulevičių. Jie ir patirties daugiau turi, o 
ką čia aš, iš Šiaulių...“ Sako: „Nieko, aš irgi iš Jonavos.“ Paprašiau savaitę pamąstyti, per 
tą laiką apsilankiau pas M. Misiukonį, kitus žmones, prašiau patarti. Sako: „Eik ką čia 
mąstyti, vidaus reikalų sistemos darbuotojai laukia stabilumo.“ 

Sutikęs beveik iš karto patyriau, ką reiškia šiaip apsilankyti ministerijoje atvykus iš 
Šiaulių ir kas yra vadovauti tokiai sistemai... Gal kartais gerai, kai ne viską žinai, kas tavęs 
laukia. Už nugaros buvo nelabai draugiškos veiklos iš artimų bendradarbių. Palaipsniui 
viskas atsistojo į savo vietas.“321  

1993 metai. Kauno nusikaltėliai 1993 metų sausio pradžioje pavogė du naujus VRM 
priklausančius automobilius: vidaus reikalų ministro „Nisan“ ir generalinio policijos 
komisaro pavaduotojo P. Berezuckio „Žiguli“.322 Abu automobiliai po savaitės buvo 
surasti.  

„Liaudies sargyboje“ skaitytojai 1993 metų sausio mėnesį  gavo paskutiniuosius 
„Liaudies sargyboje“ numerius, o nuo vasario skaitytojų pageidavimu savaitraščio 
pavadinimas jau buvo „Sargyba“.323  

Lietuvos Respublikos biudžeto įstatymo projekte VRM 1993 metais buvo numatyta 
skirti 6,3 mlrd. talonų.324  
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Kauno m. vyriausiuoju komisaru paskirtas buvęs Akmenės r. PK komisaras Gediminas Alek-
sonis. Kauno policijai vadovavęs Juozas Dičiūnas paskirtas VRM Kadrų valdybos žiniai.325    

Vidaus reikalų ministras 1993 m. 
sausio 18 d. įsakymu Nr. 22326 patvirtino 
VRM  kolegijos posėdžių ir operatyvinių 
pasitarimų pas ministrą organizavimo 
instrukciją. Į naujai patvirtintą VRM 
kolegiją pagal pareigas įėjo ministras R. 
Vaitekūnas (Kolegijos pirmininkas), jo 
pavaduotojai: J. Matonis, P. Liubertas, V. 
Skapcevičius, A. Svetulevičius, ir Vilniaus 
m. VPK vyriausiasis komisaras V. Leipus. 
Kolegijos nariais taip pat patvirtinti: 
Policijos departamento Savivaldybių  
skyriaus vyresnysis komisaras Č. Blažys, 
Pataisos reikalų, Migracijos, Priešgaisrinės 
apsaugos, Tardymo departamentų 
direktoriai: J. Blazevičius, E. Gružas, J. 
Kraujelis ir J. Vasiliauskas, Alytaus m. ir r. 
PK vyresnysis komisaras V. Grigaravičius, 
Policijos akademijos rektorius A. Pumputis, 
Švenčionių r. PK vyresnysis komisaras 
I. Spiridonovas, Policijos departamento 
Kriminalinės policijos vyriausiosios 
valdybos vyriausiasis komisaras A. Talačka. 

Kolegijos sekretoriumi paskirtas Štabo vyresnysis inspektorius. 
LR prezidentas 1993 m. vasario 3 d. dekretu Nr. 16327 sudarė Koordinacinę darbo 

grupę kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Dekretas galiojo iki 1994 m. 
rugsėjo 2 d. Prezidentas 1993 m. birželio 28 d. dekretu Nr. 16328 sudarė Koordinacinę 
darbo grupę kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Dekretas galiojo 
iki 1994 m. kovo 28 d. Prezidentas 1994 m. kovo 29 d. dekretu Nr. 258329 sudarė 
Koordinacinę darbo grupę kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Šis 
dekretas įsigaliojo 1994 m. balandžio 2 d. ir galiojo iki 1994 m. rugsėjo 1 d. Jis iš dalies 
pakeitė Prezidento 1993 m. vasario 3 d. dekretą Nr. 16 „Dėl Koordinacinės darbo grupės 
kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija“. Prezidentas 1994 m. rugsėjo 2 d. 
dekretu Nr. 377330 įsteigė Tarpžinybinę komisiją kovai su ekonominiais nusikaltimais, 
kuri galiojo iki 1995 m. sausio 31 d. Seimo pirmininko pavaduotojo E. Bičkausko 
vadovaujama Koordinacinė darbo grupė kovai su organizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija buvo panaikinta ir  įsteigta Tarpžinybinė komisija kovai su ekonominiais 

nusikaltimais, vadovaujama vidaus reikalų ministro R. Vaitekūno. Komisijai buvo 
suteikti platūs įgaliojimai, sudaryta jos veiklos programa. R. Vaitekūnas apie tai sakė: 
„Koordinacinė grupė neturėjo realių svertų atskirų teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų 
darbui paveikti, suaktyvinti, nors būdavo išklausomi jų vadovai ir pan. Dabartinės 
tarpžinybinės komisijos įsteigimo esmė – maksimaliai koordinuoti visų valstybinių 
institucijų, ne tik teisėsaugos, veiksmus kovoje su ekonominiais nusikaltimais ir padėti 
didinti valstybės biudžeto pajamas.“331 Kiekviena institucija, valdymo organai turėjo 
konkrečias užduotis, terminus ir nustatytą konkrečią atsakomybę.  

Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiuoju komisaru–generalinio 
komisaro pavaduotoju paskirtas Visvaldas Račkauskas, dirbęs Lietuvos policijos 
akademijoje ir pakeitęs šias pareigas ėjusį Algirdą Talačką, kuris paliktas VRM kadrų 
rezerve. Akmenės r. PK komisaru tapo buvęs šio komisariato Kriminalinės policijos 
komisaras inspektorius Vytautas Zubovas.332  

1993 m. vasario 14 d. įvyko LR prezidento rinkimai: už Algirdą Mykolą Brazauską 
balsavo 60,03 proc. rinkėjų, už Stasį Lozoraitį – 38,28 proc.333  

Vidaus reikalų ministro R. Vaitekūno 1993 m. vasario 23 d. įsakymu334 buvo reorganizuota 
Kriminalinės policijos vyriausioji valdyba, sukurti kovos su organizuotu nusikalstamumu 
padaliniai. Kriminalinė policija buvo padalyta į penkias savarankiškas įstaigas: Organizuoto 
nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo, Ypatingų nusikaltimų tyrimo, Kriminalinės 
paieškos, Ekonominių nusikaltimų tyrimo bei Operatyvinės tarnybos valdybas. Taip buvo 
naujai  sukurti kovos su organizuotu nusikalstamumu padaliniai. Kriminalinės policijos 
vyriausiosios valdybos vyriausiuoju komisaru ir Policijos departamento generalinio komisaro 
pavaduotoju buvo paskirtas V. Račkauskas. Iki tol Policijos departamento generalinis 
komisaras P. Liubertas neturėjo pavaduotojų, nes  nebuvo tokių pareigybių.335  

Alvydas Sadeckas vadovavo 6-ajam kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriui, 
perėjęs į policiją, dirbo VRM Kriminalinės policijos komisaru ir trečiasis prisiekė 
Lietuvai, tačiau buvo atleistas. Jis nuo 1991 iki 1992 metų Lietuvos policijos akademijoje 
4 mėnesius skaitė paskaitas. 1993 metais buvo prezidento Algirdo Mykolo Brazausko 
patarėjas nacionalinio saugumo ir teisėtvarkos klausimais. 1994 metais ėjo Lietuvos 
valstybinio komercinio banko Vindikacijos skyriaus viršininko pareigas. Nuo 1994 iki 
2000 metų buvo UAB „Ekskomisarų biuras“ viceprezidentas.336  

 Ministras pirmininkas Bronislovas Lubys 1993 m. sausio 27 d. pasirašė potvarkį Nr. 
64p337, kuriuo  buvo panaikintas vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo etatas ir 
vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Juozas Matonis atleistas iš pareigų.  

LR prezidento 1993 m. kovo 16 d. dekretu Nr. 15338 buvo patvirtinta LR Vyriausybė, 
vadovaujama A. Šleževičiaus. Vidaus reikalų ministru buvo paskirtas R. Vaitekūnas.   

Vidaus reikalų ministro 1993 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 201339 buvo patvirtintas 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas.  

Teisėtumo ir operatyvinės kontrolės valdyba pertvarkyta į VRM Teisėtumo 

Paskutinis „Liaudies sargyboje“ 1993 m. sausio 28 
d.–vasario 3 d. 4 (953) numeris

„Sargybos“ 1993 m. vasario 4–10 d. 1 (954) 
numeris 
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kontrolės ir vidaus  tyrimo inspekciją.  VRM sekretoriato viršininkas majoras Gediminas 
Jatkevičius paskirtas VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimo inspekcijos viršininku. 
Valdybai vadovavęs Kęstutis Šalkauskas paliktas VRM kadrų valdybos rezerve, VRM 
sekretoriato viršininko pavaduotojas   pulkininkas leitenantas Albinas Likas paskirtas 
VRM sekretoriato viršininku.340 Reorganizavus VRM štabą, įkurtas VRM Tarptautinio 
bendradarbiavimo skyrius, kurio viršininku paskirtas majoras Olegas Skinderskis.341  

  LR Vyriausybė 1993 metų gegužės viduryje vidaus reikalų ministrui R. Vaitekūnui 
suteikė vidaus tarnybos generolo laipsnį.342 Tai buvo paskutinis vidaus reikalų ministras, 
kuris turėjo vidaus tarnybos laipsnį, vėliau ministrais buvo civiliniai asmenys. Po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo vidaus tarnybos generolo laipsnis dar buvo suteiktas vidaus 
kariuomenės vadui, vidaus reikalų ministro pavaduotojui A. Svetulevičiui ir buvusiam 
vidaus reikalų ministrui P. Valiukui.  

Policijos departamento Savivaldybių policijos skyriaus, reorganizuoto į VRM 
Policijos departamento Savivaldybių policijos valdybą, vyresniuoju komisaru paskirtas 
Česlovas Blažys.343  

Po VRM štabo reorganizacijos buvo sukurtas naujas Vystymo skyrius, kurio viršininku 
paskirtas pulkininkas leitenantas Algimantas Urmonas. VRM Kriminalistų ekspertizių 
valdybos viršininko  pavaduotojas pulkininkas leitenantas Vytautas Drobnys, mirus 
Romualdui Matulioniui, paskirtas viršininku.344 

„Kokia ta ministro duona atrodo praėjus pusmečiui šiame poste?“ – buvo paklaustas 
vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas. Jis sakė, kad atsidūrimas kitoje atmosferoje, 
platesniuose koridoriuose prislėgė. „Čia reikia kitokio orientavimosi greičio, sprendimų, 

darbo organizavimo. Pradžioje nemažai žmonių nori per naują ministrą sutvarkyti savo 
asmeninius, siaurus reikalus – gal pavyks, gal pasirašys?.. Gal kai kam ir pavyko. Bet čia, 
mano nuomone, nėra didelės bėdos. Aš nenorėjau ir nenoriu vaidinti ministro, bet vertinu 
mokėjimą paklusti subordinacijai, gerbti savo ir kitų uniformą, pareigas. Apskritai, man 
sunkiausias buvo pareigų svoris, kuris privertė aukoti daug asmeniško.“345  

1993 m. spalio 13 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė buvęs vidaus reikalų ministras 
Petras Valiukas.346  

1993 metų spalio pabaigoje Migracijos departamento direktorius Edvardas Gružas 
perėjo dirbti į Užsienio reikalų ministeriją, o VRM Savivaldybių policijos valdybos 
vyresnysis komisaras Česlovas Blažys paskirtas Migracijos departamento direktoriumi ir 
jam grąžintas pulkininko laipsnis.347   

LR VRM represuotiems žmonėms ir jų giminėms 1993 m. lapkričio 1 d. buvo išdavusi 
apie 130 tūkst. archyvinių reabilitavimo pažymų, šis darbas jau ėjo į pabaigą. Pasirodė 
knygos „1941–1952 metų Lietuvos tremtiniai“ pirmasis iš trijų rengiamų tomų.348   

1993 metų lapkričio pabaigoje Vilniaus m. VPK Kriminalinės policijos vyresnysis 
komisaras B. Lazutka paskirtas VRM Policijos departamento Kriminalinės policijos 
vyresniuoju komisaru. Lietuvos policijos akademijos vyresnysis asistentas R. A. Senovaitis 
paskirtas Savivaldybių policijos valdybos vyresniuoju komisaru.349  

Vienas iš buvusių Policijos departamento vadovų R. Senovaitis prisimena, kad 
Lietuvos išbandymų laikotarpiu jam teko būti įvykių sūkuryje, kai kurie vežiojo arbatą, 
o kai kurie buvo paskirti vadovais, nors buvo labiau nusipelniusių žmonių. Tuo metu 
Antanas Pečiulis pakvietė R. Senovaitį dirbti į Štabą, tačiau jis atsisakė, nes norėjo eiti 
dėstyti į Lietuvos policijos akademiją. Tada R. Senovaitis dirbo SPV Organizacinio-
analitinio poskyrio viršininku. Kai Policijos departamento SPV vyresnysis komisaras 
Česlovas Blažys perėjo į kitą darbą, žmonių, norinčių į tas pareigas, nebuvo daug, nors 
kitų policijos rūšių vadovų pareigų siekė ne vienas. Savivaldybių policija buvo nauja 
policijos rūšis, todėl buvo nemažai problemų, o kai kuriuose miestuose ir rajonuose ji 
tik kūrėsi. Algimantas Podolskis pasiūlė R. Senovaičiui eiti Policijos departamento SPV 
vyresniojo komisaro pareigas ir jis sutiko.350  

Policijos departamento Savivaldybių policijos valdyba iš VRM centrinio pastato 
persikraustė į Žvėryną, Saltoniškių g. 9.351  

1994 metai. 1994 metų sausio pradžioje VRM Kriminalinės paieškos valdybos 
Organizacinio skyriaus viršininku, einančiu ir valdybos viršininko pavaduotojo 
pareigas, paskirtas A. Kolosovskis.352 Tų pačių metų birželį jis paskirtas VRM Policijos 
departamento Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybos vyresniuoju 
komisaru, atleidus jį iš tos pačios valdybos Organizacinio skyriaus vyresniojo komisaro 
pavaduotojo pareigų. Kriminalinės paieškos valdybos vyresnysis komisaras V. Gražys 
buvo atleistas ir perkeltas į VRM kadrų rezervą.353

Nuo 1994 m. sausio 18 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 17t/e354 pakeltas 
LR prezidentas A. Brazauskas ir VRM vadovai 1993 m.  pasodino ąžuoliukus žuvusiems pareigūnams 
atminti. Aut. R. Kairys
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VRM Policijos departamento valdybų vadovų statusas ir jiems vadovauti pavesta ne 
vyresniesiems, o vyriausiesiems komisarams. VRM Policijos departamento Savivaldybių 
policijos valdybai vadovauti paskirtas Romualdas Algirdas Senovaitis, VRM Policijos 
departamento Viešosios policijos valdybai – Vytautas Navickas, VRM Policijos 
departamento Kelių policijos valdybai – Ramutis Oleka, VRM Policijos departamento 
Transporto policijos valdybai – Vincas Kazys Bagužis.  

Policijos generalinis komisaras Petras Liubertas 1994 metų vasario mėnesį apie 
policijos reorganizaciją, tai yra kelių, viešosios ir savivaldybių policijos rūšių sujungimą, 
sakė, kad policija Lietuvoje yra jau patyrusi keletą labai skaudžių esminių reorganizacijų, 
o tai ne eilinė reorganizacija, o geresnis, optimalesnis esamų pajėgų panaudojimas, 
naudingo veikimo koeficiento padidinimas. „Mes kalti, kad dar mažai pasakojame 
žmonėms apie save, savo darbą. Pavyzdžiui, piliečiai skundžiasi, kad kartais policija 
abejingai važiuoja pro šalį įvykus autoavarijai arba pro gatvėje gulintį girtą pilietį. Tuo 
tarpu ekipažas vyksta su daug svarbesne užduotimi ir sustoti prie girtuoklio reikštų 
nesuspėti į kitą vietą, sužlugdyti rimtą operaciją. Šiaip sėdinčių ir kažko lūkuriuojančių 
policininkų tikrai neturime. Kita vertus, vyksta atskirų tarnybų autonomizacija, tarkime, 
visiškai atsiskyrė kelių policija, pasijuto lyg ir elitu, jau apčiuopiamos naujos, šiek tiek 
iškreiptos filosofijos apraiškos, žmonės ateina į šią tarnybą kitokių motyvų skatinami...“355  

Pasikeitus policijos generaliniam komisarui, naujasis generalinis komisaras Jonas 
Liaudanskas, kalbėdamas apie universalų policininką, sakė, kad esant penkioms policijos 
rūšims pareigūnų specializacija daug siauresnė. Tačiau turėtų likti tik dvi pagrindinės 
policijos rūšys: uniformuotoji ir neuniformuotoji. „Juk dabar, galima sakyti, nėra 
problemos, kurią sprendžiant nereikėtų dalyvauti policininkui. Todėl ir būtinas platus 
profesinis parengimas. Kitas žingsnis – eksperimentai, kai, sakysim, palaikant tvarką, 
jungiamos kelių, viešosios ir kitų rūšių policijos pajėgos ir pan. Matyt, pas mus, kaip ir 
kitose šalyse, išliks specializuotų policijos tarnybų, bet keisis santykis – gerokai daugės 
įvairias policijos funkcijas profesionaliai sugebančių atlikti policininkų“.356  

Buvusio vidaus reikalų ministro R. Vaitekūno nuomone, universalus policininkas 
mieste tas, kuris atlieka visas funkcijas: „Teoriškai pritariu, bet turi būti tinkamai 
paruoštas, apmokytas, atitikti reikalavimus, bet ne savamokslis.“357  

Generalinis komisaras Petras Liubertas, kalbėdamas su savaitraščio „Sargyba“ 
korespondentu, 1994 metų vasario mėnesį sakė: „Pas mus suversti kaltę policijai yra 
lengviausia, nes nusikalstamumas klesti. O tai policijai jau ne pirmus metus tenka 
vadovauti man, todėl, eiliniam lyderiui neįgyvendinus savo užmojų, iškart ieškoma 
atpirkimo ožio. <...>  Kiekviename dideliame kolektyve, visuomenėje visais laikais 
visur yra numatomi pretendentai. Žinau tuos kryžiažodžius, schemas, jų autorius ir 
aktorius, bet tragedijos tikrai nedarau. Kai kur iš tiesų nematyti nei Liuberto, nei 
kitų pavardžių.“358  

LR Vyriausybės 1994 m. liepos 11 d. potvarkiu 
Nr. 413p359 Jonas Liaudanskas atšauktas iš pensijos ir 
paskirtas VRM sekretoriumi. Paskutinės jo pareigos 
VRM buvo Policijos departamento Kriminalinės policijos 
vyriausiosios valdybos vyresnysis komisaras. VRM 
sistemoje jis dirbo iki 1992 metų ir išėjo į pensiją. Ministro 
pirmininko A. Šleževičiaus 1994 m. spalio 24 d. potvarkiu 
Nr. 576p360 antruoju VRM Policijos departamento 
generaliniu komisaru paskirtas VRM sekretorius Jonas 
Liaudanskas ir šias pareigas jis ėjo iki 1997 m. sausio 13 d., 
o ministro pirmininko 1996 m. gruodžio 31 d. potvarkiu 
Nr. 475361 buvo atleistas iš VRM  sekretoriaus-Policijos 
departamento generalinio komisaro pareigų. 

 1994 m. balandžio 7 d. įvyko išplėstinis VRM 
kolegijos posėdis362, kuriame dalyvavo šalies prezidentas 
A. Brazauskas ir LR Vyriausybės vadovas A. Šleževičius, taip pat Seimo pirmininko 
pavaduotojas E. Bičkauskas, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas V. 
Petkevičius, teisingumo ministras J. Prapiestis, generalinis prokuroras A. Paulauskas, 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas laikinai einantis A. Pėstininkas, LR 
prezidento vyriausiasis referentas Z. Kalinas ir LR Vyriausybės Teisėsaugos skyriaus 
vedėjas G. Bacevičius bei kiti aukšti valstybės pareigūnai. Posėdyje buvo svarstomas 
Lietuvoje tapusios vienos opiausių nusikalstamumo, piliečių saugumo problemos, 
kriminogeninės situacijos kontroliavimo uždaviniai.

Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas savo pranešime akcentavo363, kad Generali-
nės prokuratūros ir VRM padalinių ryžtingų veiksmų dėka pavyko perimti iniciatyvą iš 
organizuotų nusikalstamų struktūrų ir pereiti į puolimą. Jis sakė, kad ir toliau daugiausia 
dėmesio bus skiriama policijos veiklai tobulinti. Vidaus reikalų atskirų tarnybų pertvar-
kymas neduos laukiamų rezultatų, jei nepajudės visos teisinės sistemos reforma. Polici-
jos departamento generalinis komisaras P. Liubertas pastebėjo, jog „tebėra gaji klaidinga 
nuostata, kad nusikalstamumas tėra teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų reikalas“.364 

LR prezidentas A. Brazauskas Kolegijos posėdyje akcentavo365, kad buvo norima 
VRM padaryti politine policija, bet ji nepasidavė ir išliko tvirta. Prezidentas nurodė 
prioritetines veiklos kryptis – ekonominių nusikaltimų išaiškinimą ir jų prevenciją. 
Jis sakė, kad asmenims, slepiantiems pajamas ir nemokantiems mokesčių, reikia 
taikyti policines priemones, kurios priverstų atsiskaityti su valstybės biudžetu. Jo 
nuomone, labiau pritaikant dabarties sąlygoms reikia tobulinti esamą teisinę bazę, 
gerinti visų teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų pareigūnų socialinės garantijos ir 
pensijų sąlygas. 

Antrasis Policijos departamento 
generalinis komisaras  Jonas 
Liaudanskas
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1994 metų gegužę vyresniaisiais policijos komisarais patvirtinti buvę komisarai: 
Kėdainių r. PK – R. J. Ramanavičius, Mažeikių r. PK – Č. Čyžas, Radviliškio r. PK – A. 
Gaižauskas, Šilutės r. PK – V. Kudijanovas, Telšių r. PK – A. Adomėlis.366  

VRM Finansų kontrolės valdyba 1994 metų gegužės mėnesį buvo reformuota į 
Finansų ir kontrolės departamentą prie VRM ir jos direktoriumi paskirtas buvęs valdybos 
viršininkas pulkininkas Bronislovas Degutis.367  

Ministro pirmininko 1994 metų birželio mėnesio potvarkiais VRM ministrų pava-
duotojai atleisti iš pareigų ir paskirti ministerijų sekretoriais.  Ministro pirmininko 1994 
m. birželio 24 d. potvarkiu Nr. 367p368 VRM sekretoriumi buvo paskirtas Petras Liuber-
tas, 1994 m. birželio 24 d. potvarkiu Nr. 369p369 – Arvydas Svetuliavičius,  1994 m. bir-
želio 24 d. potvarkiu Nr. 368p370 – Vytautas Skapcevičius, jis ministro pirmininko 1994 
m. spalio 10 d. potvarkiu Nr. 555p371 buvo atleistas iš VRM sekretoriaus-štabo viršininko 
pareigų. 1994 m. liepos 7 d. teletaipograma372 buvo informuotos visos šalies VRM įstai-
gos apie tai, kad buvę vidaus reikalų ministro pavaduotojai paskirti VRM sekretoriais.  

Išplėstiniame VRM kolegijos 1994 m. liepos 12 d. posėdyje373 buvo apsvarstyta nusikal-
timų atskleidimo bei tyrimo būklė šalyje pirmąjį metų pusmetį. Pranešimus padarė Policijos 
departamento generalinis komisaras P. Liubertas ir VRM Tardymo departamento direkto-
riaus pavaduotoja L. Baltrūnaitė, kalbėjo vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas, generalinis 
prokuroras A. Paulauskas, policijos padalinių ir kitų vidaus reikalų įstaigų vadovai.   

Seimas 1994 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. I-534374 patvirtino LR Vyriausybės 
programą, kurioje buvo konstatuojama, kad priimtos ir 1994 metais vykdomos 
Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės, Nusikaltimų asmeninei (privatinei) 
nuosavybei kontrolės, Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio 
programos. Buvo numatyta ir toliau vykdyti aktyvią nusikalstamumo kontrolės politiką, 
tai yra nuosekliai formuoti valstybinę teisės pažeidimų prevencijos sistemą ir kryptingai 
dirbti šalinant nusikalstamumo priežastis, visų pirma ekonominėmis ir socialinėmis 
priemonėmis. Buvo pradėta koordinuoti suinteresuotų valstybinių institucijų veiklą 
sprendžiant nepilnamečių nusikalstamumo problemą, kompleksiškai sprendžiant 
nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos, linkusių nusikalsti asmenų adaptacijos 
visuomenėje klausimus. Buvo numatyta sukurti nusikalstamumo kontrolę ir prevenciją 
reglamentuojančius įstatymus, kurie atitiktų šalies sąlygas bei tarptautinę praktiką.  

Seimas 1994 m. liepos 19 d. priėmė įstatymą Nr. I-558375 „Dėl Lietuvos Respublikos terito-
rijos administracinių vienetų ir jų ribų“. Jame konstatuota, kad Lietuvos Respublikos teritorija 
skirstoma į administracinius vienetus – apskritis ir savivaldybes. Gyvenamosios vietovės skirsto-
mos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Buvo sukurta 10 apskričių: Alytaus, Kauno, Klaipė-
dos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos bei Vilniaus, ir 56 savivaldybės.  

Kriminalinės paieškos valdybos viršininkas V. Gražys, išdirbęs 28 metus VRM, 1994 
metų rugpjūčio mėnesį išėjo į pensiją ir ta proga už nuopelnus ministro įsakymu apdova-
notas vardiniu ginklu.376  

1994 metų rugpjūčio mėnesį greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ vyresniuoju 
komisaru buvo paskirtas Ignas Šulinskas, prieš tai dirbęs „Aro“ rinktinės štabo komisaru.377  

Ministro pirmininko 1994 m. rugsėjo 5 d. potvarkiu Nr. 508p378 Petras Liubertas 
atleistas iš VRM sekretoriaus-Policijos departamento generalinio komisaro pareigų.   

1994 metų rugsėjo mėnesį palikdamas Policijos departamento generalinio 
komisaro postą, Petras Liubertas sakė: „Skausmo ir nusivylimo nejaučiu, nes žinau, 
kokį egzaminą išlaikė Lietuvos policininkai. Šis egzaminas tęsiasi. Policijos darbe retos 
atokvėpio valandos. Tai nuolatinė kova su negatyviais reiškiniais, nusikaltimais, kuriuos 
neretai sukelia ekonomikos nuosmukis, politinio gyvenimo įtampa, dvasinių vertybių 
ignoravimas, nihilistinis požiūris į teisinę drausmę, auklėjimo, švietimo spragos...

Be abejo, viena policija šių uždavinių nepajėgia įveikti. Valstybė, kiekvienas visuomenės 
narys turėtų geranoriškai suprasti akivaizdžią tiesą, jog blogis, kaip ir gėris, visada šalia mūsų.

Aukščiausią misiją – apginti dorą žmogų – depolitizuoti policijos darbuotojai turėtų 
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, atsidavusiais 
savo reikalui policijos darbuotojais ir Lietuvos žmonėmis, kurie rimtimi ir susitelkimu 
padėjo ir padeda atkurti bei įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę.

Nuoširdžiai dėkoju visiems pareigūnams, kurie sunkiausiomis dienomis buvo šalia, su ku-
riais kartu sukome galvas ir darėme viską, kad būtų atkurta darni ir veiksminga policija. Tai ir 
yra svarbiausia. Tad linkiu visiems policijos darbuotojams ir Respublikos gyventojams jokiose 
situacijose nepamiršti, jog gyvename po tuo pačiu Lietuvos dangumi, savo protėvių žemėje ir 
tik nuo bendrų pastangų priklauso, koks bus mūsų, ateinančių kartų, Tėvynės rytojus.

Ir telaimina mus Dievas!“379 
VRM kolegijos salėje 1994 m. spalio 28 d. pareigūnai atsisveikino su pirmuoju atkurtos Lie-

tuvos policijos generaliniu komisaru Petru Liubertu. Apie jo darbinę veiklą, policijos kūrimą 
sunkiausiais Lietuvai metais kalbėjo vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas. Naujasis Policijos 
departamento generalinis komisaras J. Liaudanskas įteikė P. Liubertui vardinį skydą – žmonių 
ir įstatymų gynėjo simbolį. Atsisveikinimo žodį pasakė ir P. Liubertas, nubraukdamas ašarą.380  

VRM Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojas V. Račkauskas 
1994 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje kalbėjo: „Per tuos metus (po nepriklausomybės 
atkūrimo – aut. pastaba) policija buvo kelis kartus perorganizuota. Šie procesai labai 
skaudūs, sudėtingi, todėl dirbti labai sunku. Bet džiugu, kad visa tai nesugriovė, 
nesuskaldė policijos. Nors ir kritikuojama, policija išsilaikė ir liko pačia organizuočiausia 
ir vieningiausia struktūra Lietuvoje. Sveikindamas visus Lietuvos policijos pareigūnus su 
švente, linkiu ir ateityje būti susitelkusiems, vienas kitą suprasti ir remti.“381  

 1994 metų rugsėjį VRM Kadrų valdyba buvo reorganizuota į Kadrų departamentą, o 
jo direktoriumi paskirtas pulkininkas Jonas Bartkevičius, prieš tai vadovavęs valdybai. VRM 
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Kriminalistinių ekspertizių valdyba taip pat buvo reformuota į departamentą, o jos direk-
toriumi paskirtas pulkininkas leitenantas Vytautas Drobnys, prieš tai vadovavęs valdybai.382    

VRM Policijos departamento Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo 
valdybos komisaras Viktoras Blinstrubas 1994 metų spalio mėnesį paskirtas VRM Policijos 
departamento Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniuoju 
komisaru.383 Priešgaisrinės apsaugos prie Lietuvos Respublikos VRM departamento direkto-
rius pulkininkas Julius Kraujelis nuo lapkričio 18 dienos paskirtas VRM sekretoriumi.384  

1994 m. gruodžio 23 d. įvyko VRM kolegijos išplėstinis posėdis385, kuriame dalyvavo 
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas V. Petkevičius, Valstybės saugumo 
departamento generalinis direktorius J. Jurgelis, LR prezidento patarėjas teisėsaugos 
klausimais Z. Kalinas ir kiti valstybės pareigūnai. Buvo aptarta kriminogeninė situacija 
Lietuvoje ir prioritetinės veiklos kryptys 1995 metais. Vidaus reikalų ministras R. 
Vaitekūnas akcentavo, kad negalima apsiriboti tik socialinių prieštaravimų sukeltų 
pasekmių likvidavimu, reikia užbėgti įvykiams už akių, pastebėti kriminogeninius 
procesus jų užuomazgoje ir numatyti jų likvidavimo mechanizmą. 1994 metais 
nusikalstamos veikos imitavimo modelis buvo panaudotas apie šimtą kartų ir pavyko 
išaiškinti apie 300 reketo atvejų.  

VRM pareigūnai, kurie kūrė Lietuvos policiją ir dėl įvairių priežasčių buvo palikę par-
eigas 1994 metų viduryje, ėjo įvairiausias kitas pareigas: buvęs pirmasis atkurtos Lietuvos 
vidaus reikalų ministras M. Misiukonis dirbo „Vilniaus banko“ Vindikacijos ir personalo 
departamento direktoriumi; buvęs ministro pavaduotojas V. Zabarauskas – kompanijos 
„Lietuvos avialinijos“ materialinio aprūpinimo ir ūkio direktoriumi; buvęs VRM Polici-
jos departamento respublikinės policijos vyriausiasis komisaras L. Vasiliauskas – „Villon“ 
pirmininko patarėju; buvęs VRM Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausio-
sios valdybos vyriausiasis komisaras A. Sadeckas – Lietuvos valstybinio komercinio banko 
Vindikacijos tarnybos viršininku; buvęs Migracijos departamento direktorius E. Gružas 
– Lietuvos Respublikos konsulu Sankt Peterburge; buvęs VRM Policijos departamento 
Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiasis komisaras A. Talačka – Vokietijos 
draudėjų sąjungos atstovu Lietuvoje; buvęs VRM Policijos departamento Viešosios poli-
cijos valdybos Patrulių tarnybos skyriaus komisaras E. Kisielius – „Tauro“ banko vicepre-
zidentu; buvęs VRM Kriminalinės paieškos valdybos viršininkas I. Surininas – Vilniaus 
aukštesniosios policijos mokyklos profesinio parengimo ciklo vyresniuoju dėstytoju; buvęs 
VRM štabo viršininkas A. Pečiulis – Vilniaus banko apsaugos viršininku; buvęs Kauno m. 
VPK vyriausiasis komisaras J. Dičiūnas – AB „Liestinė“ direktoriumi.386  

Buvęs policijos pirmasis generalinis komisaras Petras Liubertas ir buvęs VRM Kovos 
su organizuotu nusikalstamumu padalinio vadovas Alvydas Sadeckas 1994 metais įsteigė 
„Ekskomisarų biurą“ – tai buvo pirmoji privati tokio pobūdžio saugos tarnyba Lietuvoje, 
turinti VRM išduotą licenciją veikti. „Ekskomisarų biuro“ prezidentas buvo Petras 
Liubertas, o viceprezidentas – Alvydas Sadeckas. Biuro būstinė buvo Vilniuje, Kęstučio 

g. 10, šiuo metu Eigulių g. 14. Veiklos kryptys buvo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, 
gyvenamojo būsto, asmens, komercinių bei technologinių paslapčių apsauga ir teisinės 
paslaugos. Šiuo metu „Ekskomisarų biuras“ teikia visas saugos paslaugas.387  

Šiaulių rajono policijos komisariato 
pastato atidarymas. Šiaulių r. PK buvo 
įsikūręs Gaisrininkų g. 3, priešgaisrinės 
apsaugos patalpų antrajame aukšte, Šiaulių 
miesto centre, kur viename kabinete dirbo 
po keturis penkis darbuotojus. 1994 
metų lapkričio pabaigoje ten buvo likęs 
tik komisaras‚ jo sekretorė, buhalterija 
ir budėtojų dalis. Visi kiti darbuotojai 
jau buvo persikėlę į naujas PK patalpas 
Purienų. g. 48 (tarybiniais metais tai buvo karinis miestelis, kur bazavosi vidaus reikalų 
tarnybos mokomasis ryšininkų pulkas, o išsikrausčius kariškiams pastatą perėmė Šiaulių 
m. PK – aut. pastaba). Todėl visi, kuriems reikėjo susisiekti su rajono policija, turėjo 
kreiptis senu adresu, kur dar dirbo komisariato budėtojų dalis, nes Purienų. g. 48 naujame 
pastate policijos tarnybos neturėjo telefonų.388  

1994 m. gruodžio 2 d. erdviame naujojo Šiaulių r. PK kieme išsirikiavo iškilminga 
rikiuote policijos pareigūnų gretos. Dūdų orkestras grojo maršą. Vidaus reikalų ministrui 
R. Vaitekūnui Šiaulių r. policijos komisaras J. Kavaliauskas raportavo apie įkurtuvių 
ceremonijos pradžią. Ministras sveikino Šiaulių r. PK pareigūnus su įkurtuvėmis ir 
perkirpo simbolinę juostelę. Pareigūnai rikiuotėje, aidint maršui, atidavė pagarbą vidaus 
reikalų ministrui R. Vaitekūnui. Po to ministras su jį lydinčiais asmenimis apžiūrėjo 
naująjį komisariato pastatą, dalyvavo susirinkime su rajono komisariato policininkais.389 
Patalpos policininkams buvo perduotos nenaujos. Išsikrausčius kariškiams, pastatą 
pradžioje buvo perėmęs Šiaulių m. PK. Remontas iš esmės jau buvo baigtas, tačiau tai, 
kad nebuvo ryšių,  pradžioje sukėlė problemų. Užtat erdvės komisariato pareigūnams  
netrūko.390  

„Šiaulių kraštas“ 1994 m. gruodžio 7 d. ironizavo, kad, norėdami pasirodyti vidaus 
reikalų ministrui R. Vaitekūnui ir jo generolams per vizitą į Šiaulių rajoną, policijos 
pareigūnai treniravosi žygiuoti darniomis gretomis ir, kol jie „to išmoko, rajone praėjusią 
savaitę drąsiai darbavosi vagys“.391  

Kartu su įkurtuvėmis Šiaulių rajone buvo surengta ir Vidaus reikalų ministerijos diena. 
Dvyliktą valandą ministras R. Vaitekūnas su jį lydinčiais policijos pareigūnais Šiaulių 
rajono savivaldybės salėje susitiko su deputatais, apylinkių viršaičiais.392 Įvyko pokalbis 
su rajono Savivaldybės atstovais, rajono Tarybos pirmininku A. Šumanu, rajono valdytoju 
R. Mačiūnu. Visi akcentavo, kad didesnių poslinkių į gerąją pusę bus galima sulaukti tik 
pagerinus policijos darbo sąlygas, o leidus apsiprasti naujame pastate, iš policininkų bus 

Šiaulių r. PK pastato atidarymas
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pareikalauta geriau dirbti, nes Šiaulių rajonas – priemiestinis ir nusikalstamumo rodikliai 
čia prastesni negu šalies vidurkis.393  

Po pietų svečiai apsilankė šešiose rajono apylinkių policijos nuovadose ir išklausė 
ten apsilankiusių gyventojų. Kuršėnų kultūros namuose taip pat susitiko su rajono 
gyventojais. Ministras R. Vaitekūnas sakė, kad 1994 metais daugiau kaip 60 policijos 
pareigūnų buvo suimta už nusikaltimus. Šiaulių r. PK 44 pareigūnai nubausti, o 11 
atleista iš darbo. Ministras kalbėjo: ,,Vidaus reikalų sistema – vienintelė institucija, 
nesitaikstanti su savo nusikaltėliais. Kas dar aiškinasi savo nusikaltėlius: gal teismai, 
prokuratūra ar savivaldybės?“ Atremdamas priekaištus policijai, ministras sakė, kad 
,,pretenzijas galime reikšti tik paritetiniais pagrindais, nes iš policijos reikia ne tik 
reikalauti, bet ir jai padėti“.394 Susirinkusiesiems koncertavo VRM kultūros ir sporto 
rūmų choras ,,Sakalas“.395   

 Apžiūrėjęs Kuršėnų policijos nuovadą, ministras R. Vaitekūnas pastebėjo, kad darbo 
sąlygos puikios, todėl reikia siekti ir gerų rezultatų.396  

„Šiaulių kraštas“ 1994 m. gruodžio 6 d. pasišaipė, kad susitikimas su vidaus reikalų 
ministru Kuršėnuose buvo beveik slaptas, ir suabejojo‚ ar Meškuičių‚ Gruzdžių‚ Kairių, 
Kužių, Bubių gyventojai žinojo, jog jų nuovadose turėjo lankytis VRM darbuotojai ir 
priiminėti gyventojus.397  

Be Šiaulių r. policijos komisariato, Purienų g. 48 įsikūrė „Aro“ policininkai ir 
Apsaugos policija.  

1995  metai. Už pavyzdingą ir sąžiningą pareigų vykdymą, sumanumą ir 
profesionalumą vidaus reikalų ministro įsakymu Naujųjų metų išvakarėse vardiniais 
šaunamaisiais ginklais buvo apdovanoti VRM Policijos departamento Kriminalinės 
policijos vyriausiojo komisaro pavaduotojas B. Lazutka, Viešosios policijos valdybos 
komisaras S. Paskačius ir Vilniaus tardymo izoliatoriaus-kalėjimo viršininkas pulkininkas 
J. Andželo, kiti apdovanoti ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“.398

R. Vaitekūnas prisimena: „Tada buvo toks laikas, kai kone kasdien reikėjo skambinėti 
tuomečiam finansų ministrui ir prašyti tos dienos finansavimo. Planuoti į priekį buvo 
sunku. <...> tada VRM daug padėjo Adolfo Šleževičiaus vadovaujama Vyriausybė.“399  

Ministro pirmininko 1995 m. vasario 24 d. potvarkiu pulkininkas leitenantas 
Rimantas Pukanasis, dirbęs Štabo viršininko pavaduotoju, paskirtas VRM sekretoriumi-
štabo viršininku.400 „Sargybos“ savaitraščio redaktoriaus pavaduotojas Šarūnas 
Skapcevičius paskirtas VRM štabo Informacijos skyriaus viršininku.401  

Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos Kriminalinių tyrimų biuro vyresnysis  
komisaras Eugenijus Mačiulaitis vidaus reikalų ministro įsakymu 1995 metų birželį 
paskirtas Kelių policijos valdybos vyriausiuoju komisaru.402    

VRM kolegijos 1995 m. liepos 20 d.403 posėdyje apsvarstyta Kriminalinės policijos 
sąveika su kitomis policijos rūšimis ir vidaus tarnybos padaliniais. Buvo svarstyta, ar ne 
per daug atsiribojusios viena nuo kitos policijos rūšys, ar visos jos negalėtų glaudžiau 

bendradarbiauti tarpusavyje, taip pat ir su kitomis VRM tarnybomis. Kriminalinės 
policijos vyriausiasis komisaras V. Račkauskas sakė: „Šiandien Policijos įstatymas 
stabdo mūsų ėjimą į pagrindinį tikslą – universalaus policininko ugdymą. Atėjo laikas 
apsispręsti: gal pakaktų tik dviejų policijos rūšių“ (uniformuotoji ir neuniformuotoji – 
aut. pastaba). Vidaus reikalų ministro R. Vaitekūno nuomone, reikia dar daug pastangų, 
kad policija ir kitos vidaus reikalų tarnybos neliktų tik faktus ir reiškinius fiksuojančiomis 
organizacijomis, o darytų konkrečią įtaką.  

1995 m. spalio 10 d. „Lietuvos ryte“ buvo išspausdinta publikacija „Vidaus reikalų 
ministras važinėja vogtu „Mercedes“.404 Paaiškėjo, kad LR Vyriausybė priėmė nutarimą 
perduoti VRM 16 konfiskuotų automobilių.405 Ministras pirmininkas A. Šleževičius, 
paklaustas, ką jis mano apie tai, kad vidaus reikalų ministras važinėjo vogtu automobiliu, 
atsakė: „Moraliniu, politiniu atžvilgiu ministrui nederėjo, kad ir vieną kitą kartą naudotis 
konfiskuotu automobiliu. <...> Konfiskuotos mašinos buvo ir anksčiau skiriamos 
valstybės institucijoms. Negalima aukcionuose pardavinėti mašinų su padirbtais įvairių 
agregatų numeriais.“406 Todėl išimties tvarka LR Vyriausybė leido tokius automobilius 
eksploatuoti VRM. 1995 metais VRM iš viso saugojo 105 tokius automobilius, 40 
iš jų ilgiau nei vienerius metus. Policijos komisariatuose buvo saugoma dar apie 50 
automobilių.407 Valstybei buvo ekonomiškiau juos eksploatuoti nei iškomplektuoti.  

Kalbėdamas su „Sargybos“ korespondentu 1995 metų lapkričio pradžioje, vidaus 
reikalų ministras R. Vaitekūnas sakė, kad dėl savo žingsnio į ministro postą nesigaili. 
Kad norėjosi padaryti daugiau, ypač materialinio aprūpinimo srityje. Kad buvo ir 
finansavimo problemų. 1994 metais iš biudžeto nebuvo gauta 20 mln. Lt. 1995 metais 
VRM finansavimas pagerėjo.408  

1995 metų lapkričio 17-osios naktį buvo susprogdintas „Lietuvos ryto“ redakcijos 
priestatas. VRM kolegija priėmė pareiškimą, kuriame sakoma: „Vidaus reikalų sistemos 
tarnybos, ypač policija, tardytojai ir ekspertai stengiasi išaiškinti kiekvieną nusikaltimą, 
ne tik tokį rezonansinį, kaip „Lietuvos ryto“ redakcijos priestato susprogdinimas. O 
nusikaltėliai geruoju juk nepasiduoda. Vien šiais metais (1995 metais – aut. pastaba) 
nusikaltėlių rankomis buvo nužudyti šeši pareigūnai, kur kas daugiau sužeista ir sužalota 
vykdant savo tarnybines pareigas. Nebesuskaičiuoti tų naktų, kurias praleidžiame tirdami 
nusikaltimus. <...>

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 žmonėms, garantuojant jų saugumą.“409 
Pareiškimą pasirašė VRM kolegijos nariai, VRM departamentų, valdybų vadovai, taip 
pat Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų VPK, Panevėžio, Alytaus ir Marijampolės 
PK vadovai.  

Vidaus reikalų ministro 1995 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1040410 buvo nustatyta 
įėjimo į VRM pastatus tvarka, patvirtinta instrukcija, svečio kortelė, leidimas automobiliui.  
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1995 m. lapkričio 27 d. vykusiame operatyviniame pasitarime Šiaulių m. VPK 
vyriausiasis komisaras A. Songaila informavo, kad 1995 m. lapkričio 28 d. teikiama 
interpeliacija vidaus reikalų ministrui R. Vaitekūnui, taip pat perdavė jo prašymą 
„nesiblaškyti politiniuose sūkuriuose ir dirbti savo darbą“.411  

Lietuvos demokratų partija, Lietuvos tautininkų sąjunga ir Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių „Laisvės“ frakcija pateikė interpeliaciją vidaus reikalų ministrui 
R. Vaitekūnui. Interpeliacijoje buvo tvirtinama, kad Lietuvoje grėsmingai blogėja 
kriminogeninė situacija, kad VRM taikoma netinkama leidimų įsigyti, laikyti ir nešiotis 
šaunamuosius ginklus savigynai išdavimo politika, tai yra griežtai kontroliuojama, ar tas 
ginklas iš tikrųjų reikalingas, taip pat buvo teigiama, kad policijos pareigūnai talkina 
nusikaltėliams ir patys daro nusikaltimus, o ministerijos pareigūnai tik gina munduro 
garbę, kad vidaus reikalų ministras naudojosi LR Vyriausybės nutarimu ministerijai 
skirtu vogtu automobiliu, kad vidaus reikalų ministro atsakymai į Seimo narių 
paklausimus ne visada atitinka tiesą. Iškelti ir kiti klausimai Seime. 1995 m. lapkričio 
28 d. interpeliacijos teikimo metu vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas kalbėjo: 
„Negalima nesutikti, kad interpeliacijos autoriai kelia labai opią visuomenei problemą. 
Tik norėtųsi, kad tai būtų atlikta objektyviai ir konstruktyviai, aiškiai įvardijant mūsų 
sistemos priimtas neteisingas programinės veiklos nuostatas ar taikomas priemones, 
kurios neatitinka kriminogeninės situacijos.“412  

Nepasitikėjimas vidaus reikalų 
ministru R. Vaitekūnu daugumos deputatų 
nebuvo palaikytas, nes nesurinko reikiamo 
71 balso. Už interpeliaciją balsavo 44 
Seimo nariai, 9 buvo prieš, 3 balsavimo 
biuleteniai buvo sugadinti. Valdančiosios 
LDDP frakcijos dauguma narių balsavime 
nedalyvavo.413  

1995 m. gruodžio 19 d. įvyko išplėstinis 
VRM kolegijos posėdis414, kuriame 
ministras pirmininkas A. Šleževičius, 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas P. 
Kūris, Valstybės saugumo departamento 
generalinis direktorius J. Jurgelis, Seimo 
narys V. Arbačiauskas, LR prezidento 
patarėjas teisėsaugos klausimais Z. Kalinas, 
LR Vyriausybės patarėjas R. Varslauskas, 
vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas 
apibūdino šalies kriminogeninę situaciją, 
įvertino vidaus reikalų sistemos veiklos 

rezultatus ir numatė prioritetines kryptis. A. Šleževičius pabrėžė, kad stabilumo procesus 
šalyje daug lemia ir vidaus reikalų sistema.  

1995 metų gruodį įvyko bankų krizė. Buvo sustabdyta Lietuvos akcinio inovacinio ir 
„Litimpeks“ bankų veikla. Žmonės puolė atsiimti indėlių iš visų komercinių bankų. VRM 
ir policija sulaukė kaltinimų, kad leido nebaudžiamai savintis iš bankų svetimus pinigus, 
nors tuo metu dar nebuvo įsigaliojusi Komercinių bankų įstatymo pataisa, įpareigojanti 
bankus savo iniciatyva ir nedelsiant informuoti teisėsaugos institucijas apie banko 
klientus, piktybiškai nevykdančius įsipareigojimų bankui, o be to – teikti teisėsaugos 
pareigūnams medžiagą, būtiną norint patraukti atsakomybėn paskolą paėmusius ar su jos 
panaudojimu susijusius asmenis. Prezidento 1996 m. vasario 8 d. dekretu Nr. 830 buvo 
atleistas ministras pirmininkas A. Šleževičius už asmeninio indėlio atsiėmimą iš banko 
prieš Lietuvos bankus ištikusią krizę. Akciniame inovaciniame banke buvo iššvaistyta 270 
mln. Lt, abejotinų paskolų išduota 350 mln. Lt, o „Litimpex“ buvo iššvaistyta 150 mln. 
Lt, abejotinų paskolų išduota 118 mln. Lt.415  

 Vietoje išvados. Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas 1995 metų gruodžio 
pradžioje sakė: „Įsiuvom naują sagą į seną švarką – atrodo, smulkmena, nekeičianti 
turinio. Bet tai skatino kiekvieno tos sagos nešiotojo minčių ir poelgių evoliuciją, 
skatino geranorišką, paremiantį policiją žmonių požiūrį. Situacija, reikalavimai keičiasi, 
racionalėja, bet tuometinė patirtis neturi nueiti užmarštin.“416   

Policija per 1990–1995 metus, buvusio policijos generalinio komisaro P. Liuberto 
pastebėjimu, yra patyrusi keletą labai skaudžių esminių reorganizacijų. Tuo laikotarpiu 
net buvo toks  palinkėjimas: „Kad tu gyventum reorganizacijų laikotarpiu!“417 Kiekvienas 
valdžios pasikeitimas Lietuvoje sukeldavo ir VRM struktūrų persitvarkymą. Tačiau 
policijos pareigūnas neturėjo būti priklausomas nuo politinių nuotaikų.  

2008 m. išleista „Lietuvos vidaus reikalų istorija“ 
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XIII. ŠIAULIŲ M. VRS, PK, VPK

1. Šiaulių miesto vidaus reikalų skyrius
Praėjus dešimčiai dienų po Nepriklausomybės Atkūrimo Akto paskelbimo, tai yra 

1990 m. kovo 21 d., buvo paskelbtas LR Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į vidaus 
reikalų įstaigų darbuotojus. Jame sakoma, kad atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
pamatas – teisingumas, laisvė, demokratija ir žmonių gerovė. Viena iš sąlygų tam 
užtikrinti – gerai funkcionuojanti milicijos sistema. Pabrėžiama, kad „kiekvienas 
Respublikos pilietis, nepriklausomai nuo tautybės ar pasaulėžiūros, turintis šio 
darbo patyrimą, pasirengęs prisiekti ištikimybę Lietuvai ir jai tarnauti, yra labai 
reikalingas valstybei“.1 Buvo užtikrinta, kad bus išsaugotos vidaus reikalų darbuotojų 
socialinės garantijos, visi vidaus reikalų darbuotojai kviečiami ir toliau sąžiningai 

dirbti savo darbą. Šis kreipimasis turėjo 
didelę reikšmę, nes iki tol milicija daug 
kam asocijavosi su tarybinės valdžios 
represijomis, o milicijos darbuotojai 
išgyveno dėl savo ateities. Kreipimesi 
išsakytos mintys daugeliui įkvėpė ryžto 
ir paskatino toliau dirbti.  

Tuo metu viešąja tvarka ir nusikaltimų 
atskleidimu rūpinosi Šiaulių m. VRS, 
pavaldus VRM ir miesto Savivaldybei.2  Šiaulių m. VRS pastatas Aušros al. 19  
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Šiaulių m. VRS viršininkas  
R. Vaitekūnas

Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas politiniam darbui S. Verkulis 
ir viršininkas R. Vaitekūnas 



/ Šiaulių m. VRS, PK, VPK /

/ 541 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 540 /

1990 metais Šiaulių m. VRS vadovavo viršininkas Romasis Vaitekūnas, viršininko 
pavaduotojas kriminalinei paieškai Benediktas Lazutka, viršininko pavaduotojas Alfredas 
Vilbikas, viršininko pavaduotojas politiniam darbui Stasys Verkulis. 

Po 1990 m. kovo 21 d. M. Gorbačiovas įsakė surinkti visus šaunamuosius ginklus, 
netgi medžiotojų, ir laikyti juos centralizuotai, perduoti į karinius dalinius. R. Vaitekūnas 
prisimena: „Atvažiavo pulkininkas iš Maskvos, atėjo pas mane į kabinetą ir sako: „Yra įsa-
kymas Vidaus reikalų ministerijos Maskvoje“ (surinkti ginklus ir juos perduoti į karinius 
dalinius saugoti – aut. pastaba). Sakau: „Pulkininke, jūs darot klaidą, jūs nežinote situa-
cijos Lietuvoje, juk į medžiotojus sunkiau įstoti negu į partiją. Tai tikrai ne ta kategorija 
žmonių, iš kurių reikia paimti ginklus.“3  

VRM 1990 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. 1/271 informavo vidaus reikalų organų 
viršininkus, kad, vykdydama LR Vyriausybės 1990 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 
1884 ,,Dėl Antspaudų ir dokumentų blankų su Lietuvos valstybės herbu gaminimo, 
naudojimo, saugojimo ir sunaikinimo instrukcijos patvirtinimo“, VRM antspaudus su 
Lietuvos valstybės herbu, taip pat metalinius spaudus centralizuotai užsakė tik vidaus 
reikalų valdyboms ir skyriams. Dokumentų blankus, kampinius ir kitus spaudus, vidaus 
reikalų organų pavadinimų iškabas viršininkai privalėjo įsigyti patys.  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatė E. Leviškienė 1990 metais „Šiaulių 
naujienose“ rašė, kad milicija turėtų atsisakyti jai svetimų funkcijų: „Reikia ką nors 

Vidaus reikalų skyriams buvo rekomenduota preliminari policijos komisariato struktūra
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įdarbinti,  pavedama milicijai. Neateina koks prižiūrimasis į darbą, milicininkas važiuoja 
ir kelia jį iš lovos. Darbo reikalais galėtų užsiimti Darbo centras. Panašiai galima spręsti 
ir apie medici ninį išblaivinimą. Jeigu jis taip vadinasi, tai medicinos įstaigoms ir turėtų 
priklausyti. „Ligoniams“ sudrausminti įmanoma paskirti kelis milicijos darbuotojus. 
Neblaivius iš miesto surinkti galėtų ir patrulinė tarnyba, kartu atlikdama ir kitas savo 
funkcijas. <...> įmo nės savo turtą turėtų saugoti pačios. Apsaugos skyriaus pulte liktų 
ypatingi objektai. <...> Sargai pensininkai, senukai tik kompromituoja miliciją ir patį 
reikalą.“5

Šiaulių miesto savivaldybės policijai nuo 1990 m. spalio 18 d. vadovavo viršininkas 
Alfredas Vilbikas. Savivaldybės policijos nuovadoms vadovavo viršininkai: Gubernijos 
policijos nuovadai – Viktoras Mazuras, Prūdelio policijos nuovadai – Algirdas Zakrasas, 
Dainų policijos nuovadai – Vidmantas Skaburskas, Lieporių policijos nuovadai – 
Antanas Urbonas.

Lietuvių kalba. Šiaulių m. VRS dar prieš kovo 11-ąją, tai yra 1990 m. kovo 5 d., 
vykusio operatyvinio pasitarimo6 trečias darbotvarkės klausimas buvo perėjimas prie 
lietuvių kalbos vartojimo. Šiaulių m. VRS viršininko pavaduotojas S. Verkulis informavo, 
kad iki 1991 metų Šiaulių m. VRS turi pereiti prie lietuvių kalbos. Deja, kai kurie 
dokumentai buvo rašomi rusų kalba. Kadrų tarnyboje visos darbuotojų asmens bylos 
buvo tvarkomos rusų kalba, todėl šias bylas taip pat reikėjo pradėti pildyti lietuviškai. 
Rusiškai galėjo būti rašomos tik į Maskvą siunčiamos bylos. Šiaulių m. VRS 1990 m. 
rugpjūčio 13 d. vykusiame operatyviniame pasitarime7 buvo kalbama, kad reikia pakeisti 
ir ant automobilių esančius rusiškus užrašus lietuviškais.  

LR Aukščiausioji Ta ryba 1990 m. lapkričio 29 d. nutarimu nustatė valstybinės kalbos 
statuso įgyvendinimo terminus ir nurodė, kad valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimai 
netaikomi darbuotojams, kuriems nereikia nuolat bendrauti su gyventojais arba tvarkyti 
raštvedybą.8 

Per LR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. sesiją M. Misiukonis  
informavo, kad yra priimtas nutarimas, kuriuo lietuvių kalbos mokymosi terminas 
kitataučiams pratęstas iki 1995 metų.9 

1991 m. vasario 11 d. konstatuota, kad Šiaulių m. VRS įsigijo 14 lietuvių kalba 
rašančių spausdinimo mašinėlių (anksčiau dauguma jų buvo rusų kalba – aut. pastaba). 
1991 metais reikėjo toliau tęsti šį darbą. Gyventojai pareiškimus, informaciją apie 
nusikaltimus rašė lietuviškai, Kadrų tarnyba asmens bylas taip pat jau pildė lietuvių 
kalba.10  

Įsigaliojus Valstybinės kalbos įstatymui, Šiaulių m. PK 1992 m. sausio 11 d. 
operatyviniame pasitarime11 buvo pabrėžta, kad susirašinėjimas turi vykti tik lietuvių 
kalba. Tačiau kokia kalba gautas pareiškimas, tokia reikia ir atsakyti.  

Ne visi pareigūnai norėjo pereiti prie lietuvių kalbos vartojimo, todėl 1992 m. 
balandžio 6 d. Šiaulių m. PK operatyviniame pasitarime12 komisariato vadovas R. 

Vaitekūnas reikalavo, kad nemokantys pareigūnai išmoktų lietuvių kalbą, o 1992 m. 
lapkričio 2 d. per operatyvinį pasitarimą13 pareikalavo baigti susirašinėjimą rusų kalba. 

Teisinės problemos. Valstybės įstatymų leidyba priklauso nuo valstybės santvarkos, 
todėl vienos valstybės persekiojo už vienus teisės pažeidimus, o kitos už kitus. Valiutinės 
operacijos arba komercinis tarpininkavimas daugelyje šalių yra verslas, teisėta ūkinė ir 
komercinė veikla, o Lietuvoje pagal tarybinę teisę dešimtmečius tai buvo draudžiama. 
Lietuva savo teisės srityje turėjo teisę tik atkartoti tarybinę teisę. Lietuvos nacionalinė 
teisės sistema negalėjo formuoti savo teisės doktrinos.14  

Po kovo 11-osios vis gilėjo teisinis nihilizmas, nes buvo nacionalinių įstatymų 
ir įstatymų įgyvendinamųjų aktų vakuumas. Savivaldybės savavališkai panaikino 
specialiąsias komendantūras, todėl tūkstančiai atliekančių bausmę nuteistųjų buvo 
paleisti. Įvairios visuomeninės struktūros buvo panaikintos arba jų veikla sustabdyta, o jų 
vietoje naujų sukurta nebuvo (nepilnamečių reikalų komisijos, draugovės ir kitos – aut. 
pastaba). Nusikaltimų prevencijos sistema praktiškai buvo sugriauta, mokyklos atsisakė 
milicijos darbuotojų paskaitų, net ir eismo saugumo klausimais rengiamų konkursų, ir 
milicininkų neįsileisdavo į mokyklas.15  

LR generalinis prokuroras ir vidaus reikalų ministras 1990 m. rugpjūčio 21 d. 
raštu Nr. 20/17/3 kreipėsi į Lietuvos Respublikos miestų, rajonų prokurorus, milicijos 
organų viršininkus pabrėždami, kad „atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, 
jos teritorijoje anksčiau priimti įstatymai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui“16 (1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ 3 str. 
– aut. pastaba). Tuo laikotarpiu Lietuvoje buvo laikinai įtvirtinama įstatymų ir įstatymų 
įgyvendinamųjų aktų recepcija.  

Minėtame įstatyme buvo konstatuota: „Pastaruoju laiku teisėsaugos organų darbe, 
taikant šį įstatymą, pasitaikė klaidų, buvo priimti neteisėti sprendimai. Nebuvo keliamos 
baudžiamosios bylos dėl Lietuvos piliečių pagrobimų, nužudymų, sužalojimų, kuriuos 
padarė kariškiai Respublikos teritorijoje.“17  

Taip pat atkreiptas teisėsaugos organų vadovų dėmesys, kad tais atvejais, kai 
nusikaltimus, teisės pažeidimus padaro pasišalinę iš SSRS kariuomenės Lietuvos piliečiai, 
jie negali būti perduoti karinės prokuratūros ar kitokio ne Lietuvos Respublikos organo 
žinion. Kai SSRS kariuomenės kareiviai padaro nusikaltimus Lietuvos teritorijoje ir 
Lietuvos piliečių atžvilgiu, tyrimą turi atlikti Lietuvos Respublikos teisėsaugos organai. 
Lietuvos piliečių atžvilgiu baudžiamąsias bylas, medžiagas nagrinėja tik Lietuvos 
Respublikos teismai.18 

Vidaus reikalų organai, milicija savo veikloje naudojosi daugiau kaip tūkstančiu SSRS 
įvairiausių įstatymų, instrukcijų, potvarkių ir juos pakeisti nacionaliniais per trumpą laiką 
nebuvo įmanoma dėl subjektyvių ir objektyvių aplinkybių.19 Č. Mančinskas 1993 metais 
išleistoje brošiūroje rašo: „Pasiekti, kad Respublikoje veiktų tik jos įstatymai ir norminiai 
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aktai, nebuvo lengva, nes nebuvo patyrimo ruošti naujus dokumentus ir normatyvinius 
aktus ir trūko darbuotojų, galinčių naujoviškai mąstyti.“20 

Šiaulių m. VRS viršininkas milicijos papulkininkis R. Vaitekūnas „Šiaulių kraštui“ 
sakė: „Milicija‚ kaip ir visa mūsų visuomenė, susiduria su materialinių ir dvasinių 
vertybių deficito problemomis. Labai jaučiame, kad žmonių tarpusavio santykiuose 
trūksta pakantumo vienas kitam. Dėl to dažnai pažeidžiami įstatymai ir tenka santykių 
reguliavimui įjungti teisinį mechanizmą. <...> Visuomenę labai deformuoja netobuli 
įstatymai, kurie neretai stoja pažeidėjų pusėn, žinoma, nukentėjusiųjų teisėtų interesų 
sąskaita, valstybės – įstatymų leidėjos – autoriteto sąskaita. <...> milicijos darbuotojams 
duotas netobulas, o kartais ir surūdijęs teisinis mechanizmas ir juo reikia naudotis 
kasdieniniame darbe. <...> valstybė, samdydama žmogų tam tikroms funkcijoms atlikti, 
privalo pirmiausia suteikti jam normalias darbo ir buities sąlygas, o po to reikalauti 
deramų darbo rezultatų.“21  

Laikas ėjo, politinė situacija keitėsi, nusikaltėliai įžūlėjo, o milicininkai  vadovavosi 
netobulais ir to laikmečio reikalavimų neatitinkančiais įstatymais. Keičiantis 
politinėms ir socialinėms sąlygoms, milicininkas Lietuvoje tapo beteisis. Milicininkai 
teisme negalėjo būti liudytojai, nes milicininko parodymai buvo laikomi niekiniais, 
jis negalėjo paliudyti įvykio aplinkybių, jei neturėjo civilinio liudytojo. Todėl buvo 
neaišku, kaip jiems sulaikyti nusikaltėlį ir įrodyti jo kaltę. Ar prieš sulaikant nusikaltėlį 
pirmiausia reikia pasirūpinti liudytojais? Patruliui buvo leidžiama naudoti šaunamąjį 
ginklą, bet reikėjo, kad aplinkybes, kuriomis buvo panaudotas ginklas, patvirtintų 
kas nors pašalinis. Vakarų išsivysčiusiose šalyse patrulis gali be perspėjimo šauti, jeigu 
to reikalauja susiklosčiusi situacija, ir jo raportas yra labai svarbus dokumentas. Juo 
tikima. O Lietuvoje ir sulaikant, ir darant kratas, ir kituose procesiniuose veiksmuose ar 
situacijose šalia milicininko turėjo būti du liudytojai, galintys patvirtinti, kad pareigūnas 
elgiasi teisingai.22 Įstatymai varžė milicininkus, todėl reikėjo naujų įstatymų, reikėjo 
Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų, kad nuotraukos, filmuota vaizdo medžiaga 
galėtų būti pripažintos daiktiniais įrodymais, o milicininkas taptų lygiavertis liudytojas 
kaip bet kuris Lietuvos pilietis.23 Teisės normos, įstatymai buvo LR Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės valioje.  

Šiaulių m. VRS 1991 m. sausio 25 d. įvyko vadovų susitikimas su mieste leidžiamų 
laikraščių, taip pat Šiauliuose akredituotų respublikinių masinių informacijos priemonių 
žurnalistais.24 VRS vadovai informavo, kokios pagalbos jie norėtų iš žurnalistų, 
supažindino, kaip ir kas teiks informaciją vykstant baudžiamosios bylos tyrimui. 
Suinteresuotumą, kad apie nusikaltimus mieste būtų plačiau rašoma laikraščiuose, 
informuojama per radiją ir televiziją, pareiškė ir skyriaus vadovai, ir žurnalistai. 

Šiauliečiai Švedijoje. Švedijoje 1991 metų kovo mėnesį pabuvoję šiauliečiai 
susipažino su Kristianstado komunos policija. Delegacijos narys buvo ir Šiaulių m. PK 
vadovas R. Vaitekūnas. Jis „Šiaulių naujienoms“ sakė, kad Lietuva eina panašiu keliu. 

Švedijoje policija yra vertinama visuomenės ir turi didžiulį autoritetą. Policininko 
pagrindinė funkcija yra sulaikyti pažeidėją ir užfiksuoti pažeidimą, o bausmę skiria kitos 
institucijos. „Kiekvienas nusikaltėlis pirmiausia yra žmogus. Todėl sulaikytajam sudaromos 
normalios gyvenimo sąlygos. <...> Vienutėse <...> spalvoto vaizdo televizorius, balta 
patalynė, stalo tenisas, biliardas, sekso, pasimatymo kambariai – viskas prasižengusiųjų 
poreikiams tenkinti. <...> Iš policininko pirmiausia reikalaujama ne fizinių duomenų, 
atletiškos išvaizdos, o proto. Darbe žmonės jaučiasi laisvai, vyrauja demokratija. <...> 
Apie 40 proc. darbuotojų – moterys. Darbo sąlygos – išties pavydėtinos. Popierių ant 
stalų iš viso nematyti, dirbama kompiuteriais. Pažeidė žmogus viešąją tvarką, žinios apie 
tai užfiksuojamos visam laikui bendrame valstybės informacijos masyve. O svarbiausia 
– in formacija apie kiekvieną sulaikytąjį policininkui prieinama bet kurioje Švedijos 
vietoje. <...> Girtumo laipsnį nustato ne medikai, tam švedai turi savo gamybos prietaisą. 
Užtenka tam tikrą laiką papūsti į specialų vamzdį, ir prietaiso skalėje ženklas parodo 
girtumo laipsnį. <...> Kiekvienoje iš septynių Švedijoje veikiančių partijų paskirta po 
žmogų policijai stebėti. Komunos savivaldybėje taip pat yra atstovas, palaikantis valdžios 
ryšius su policija. Finansavimas centralizuotas, iš vyriausybės. Kur ir kaip lėšas naudoti – 
sprendžia patys policijos vadovai.“25

Policijos rėmimas. Kriminalinėse kronikose netrūko pranešimų apie vagystes ir 
plėšimus. Vidaus reikalų ministro M. Misiukonio nuomone, vogti skatino „ekonomikos 
krizė, vis didėjantis prekių deficitas, piliečių pajamų ir gamybos apimties disproporcija. 
<...> daug visuomenės narių neteko dorovinių stabdžių.“26 Nusikaltimų šaknys slypėjo 
pačioje sistemoje. Šiauliuose 1990 metais iš viso buvo įvykdyti 1207 kriminaliniai 
nusikaltimai, o išaiškinta tik 36,3 proc.

Buvo kalbama apie milicijos profesionalumą, techninį apginklavimą, socialines 
garantijas. Pagal priimtą Policijos įstatymą milicija tapo policija, buvo numatytos naujos 
struktūros ir funkcijos. Didžioji dalis pareigūnų nuoširdžiai dirbo, aukojo savo laisvalaikį. 
Bet padėtis nesikeitė taip, nors policijos autoriteto augimo visuomenė labai laukė.

Šiaulių valstybinė įmonė „Oda“ suteikė Šiaulių kriminalinei policijai paramą, nupirko 
ir padovanojo japonišką džipą „Toyota“ ir vaizdo kamerą. „Šiaulių kraštas“ 1991 m. 
kovo 26 d. rašė, kad tą paramą gali suteikti ir kitos įmonės, o šiuolaikinė technika, greiti 
automobiliai palengvintų pareigūnų darbą, todėl reikia remti ir stiprinti policiją, kad 
saugus būtų pilietis, o nusikaltėlis neišvengtų bausmės.27  

2. Šiaulių miesto policijos komisariatas
1991 m. balandžio 19 d. Šiaulių miesto policijos vyresniuoju komisaru tapo 

buvęs Šiaulių m. VRS viršininkas milicijos pulkininkas Romasis Vaitekūnas. Jo 
kandidatūra Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 1991 m. balandžio 18 d. sesijoje 
buvo pristatyta VRM Policijos departamento generalinio ko misaro ir Šiaulių 
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miesto valdybos teikimu.28 Pritarus Tarybai, 1991 m. balandžio 19 d. vidaus reikalų 
ministras pasirašė įsaky mą, kuriuo R. Vaitekūnas paskirtas Šiaulių m. vyresniuoju 
policijos komisaru. Ta proga R. Vaitekūnas davė interviu „Šiaulių kraštui“: „Miesto 
Tarybos deputatai buvo nusiteikę geranoriškai, aiškiai matėsi, kad jiems labiausiai 
rūpi dalykinės savybės.<...> Perėjimo iš milicijos į policiją procesas turi baigtis iki 
liepos 1-osios. Manau, kad Šiauliuose spėsime padaryti anksčiau. Pradžia padaryta: 
paskirtas vyresnysis policijos komisaras ir Savivaldybės policijos komisaras. Taip pat 
pateikėm ministerijai savo naujos struktūros (su etatų sąrašu – aut. pastaba) projektą. 
<...> Policijos komisariate bus keturi pagrindiniai padaliniai. Kriminalinės policijos 
skyrių sudarys dabartiniai kriminalinės paieškos, KSNG poskyriai, ekspertai. Skyriui 
vadovaus komisaras. Toliau – viešoji policija. Jos sudėtyje – buvusi nežinybinė 
apsauga, kelių policija, tarprajoninis registracijos ir egzaminų poskyris, areštinė. Šio 
skyriaus vadovas taip pat turės komisaro rangą. Dar vienas padalinys – Savivaldybės 
policija, jai jau vadovauja policijos komisaras A. Vilbikas. Ketvirtajam padaliniui 
vadovaus vidaus reikalų pavaduotojas. <...> tardymo poskyris nuo šiol bus pavaldus 
naujai kuriamam ministerijos Tardymo departamentui. <...> Policijos įstatyme 
aiškiai pasakyta, kad vidaus reikalų sistema yra viena. Todėl Savivaldybės policija 
yra miesto komisariato padalinys ir jam pavaldi. Ypatumas tik tas, kad finansuojama 
ji iš Savivaldybės biudžeto, o kiti padaliniai – iš Respublikos. Savivaldybės 
policijos funkcijos – viešosios tvarkos palaikymas, nusikaltimų profilaktika. Šiam 
padaliniui priklauso keturios policijos nuovados, postinė-patrulinė tarnyba, buvusi 
Nepilnamečių reikalų inspekcija.“29 

1991 metais Šiaulių m. VRS pertvarkius 
į PK, vyresniuoju komisaru paskirtas 
Romasis Vaitekūnas dirbo iki 1992 m. 
gruodžio 10 d., kol pradėjo eiti vidaus 
reikalų ministro pareigas. Kriminalinės 

policijos komisaro pareigas iki 1991 metų lapkričio ėjo Benediktas Lazutka. Nuo 1991 metų 
lapkričio Kriminalinės policijos komisaru paskirtas Algirdas Milašauskas, Savivaldybės 
policijos komisaru – Alfredas Vilbikas, Viešosios policijos komisaru – Vladas Janavičius, 
vyresniojo komisaro pavaduotoju vidaus tarnybai tapo Algimantas Songaila.  

Šiaulių miesto savivaldybės policijos nuovadoms tais metais vadovavo komisarai 
inspektoriai: Gubernijos policijos nuovadai – Viktoras Mazuras, Prūdelio policijos 
nuovadai – Algirdas Zakrasas, Dainų policijos nuovadai – Vidmantas Skaburskas, 
Lieporių policijos nuovadai – Antanas Urbonas.  

1991 metais PK tarnybų ir padalinių vadovai buvo šie pareigūnai: Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo tarnybos komisaras inspektorius Dalius Petrauskas, Ypatingų 
nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras inspektorius Aldividas Tručinskas, Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras inspektorius Silvijus Baranauskas, Operatyvinės 
tarnybos skyriaus komisaras inspektorius Rolandas Nikontas, Kelių policijos komisaras 
inspektorius Vytautas Pliuskus, Štabo komisaras inspektorius Vytautas Tamulionis, 
Migracijos tarnybos viršininkė Danguolė Skaburskienė, vyresniojo komisaro 
pavaduotojas vidaus tarnybai Augustinas Rimša, Tardymo skyriaus viršininkas Stasys Šiaulių m. PK spaudas

Šiaulių m. PK vadovai. Iš 
kairės: Savivaldybės policijos 
komisaras A. Vilbikas, Štabo 
komisaras inspektorius 
V. Tamulionis, vyresnysis 
komisaras R. Vaitekūnas, 
Viešosios policijos komisaras V. 
Janavičius, vyresniojo komisaro 
pavaduotojas vidaus tarnybai A. 
Songaila, Kriminalinės policijos 
komisaras A. Milašauskas

Šiaulių m. PK salėje susirinkę 
pareigūnai 

Vidaus reikalų ministras M. 
Misiukonis Šiauliuose. Iš 
kairės: ministro pavaduotojai 
J. Matonis, A. Svetuliavičius, 
Lietuvos policijos akademijos 
prorektorius E. Palskys ir 
Tardymo departamento 
direktorius J. Vasiliauskas
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Rožnys, Kriminalinės ekspertizės skyriaus viršininkas Stasys Gelžinis, Informatikos 
tarnybos vyresnysis inspektorius Gytis Skripkauskas, Kadrų tarnybos vyresnioji inspektorė 
Aleksandra Dovidaitienė, areštinės inspektorius Kazys Saliamoris.30   

Šiaulių m. PK 1991 m. birželio 3 d. operatyviniame pasitarime31 buvo perduotas 
VRM Policijos departamento respublikinės policijos vyriausiojo komisaro L. Vasiliausko 
nurodymas, kad komisariato ginklus reikia decentralizuoti ir juos saugoti.

SSRS valstybės saugumo komiteto 
turto perėmimas. Vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas A. Svetulevičiaus 1991 m. 
rugsėjo 2 d. raštu Nr. 5/1-5932 kreipėsi 
į LR Vyriausybę, prašydamas pavesti 
savivaldybėms perduoti likviduojamo 
SSRS valstybės saugumo komiteto (VSK) 
padalinių patalpas, kurios yra viename 
pastate su policijos komisariatais, miestų ir 
rajonų policijos komisariatams.  

Šiaulių m. PK pastato antrajame aukšte 
dirbo VSK darbuotojai. Tokia kaimynystė, ypač po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 
negalėjo džiuginti policijos pareigūnų. Dėl šios priežasties miesto gyventojai ilgą laiką 
su nepasitikėjimu žvelgė į šį pastatą. Dabar apie tai tik primena atminimo lenta ant PK 
sienos, kurioje  užrašyta: „Šiame pastate, buvusiose KGB patalpose, 1940–1990 metais 
buvo žiauriai kankinami ir tardomi okupacinio pasipriešinimo dalyviai“.33   

  Buvo sudaryta speciali komisija, kuri inventorizavo VSK Šiaulių skyriaus patalpų 
turtą. Šiaulių VSK patalpos perimtos 1991 m. rugsėjo 20 d.

LR Aukščiausiosios Tarybos deputatė Zita Sličytė, dalyvavusi perdavimo procedūroje, 
priėjusi 26 kabinetą, sakė: „Tuoj įsitikinsite, ir šiame kabinete vaizdas toks pat. Iki pietų 
peržiūrėjome 6 kabinetus, dokumentų be veik neradome. Spėjo pasitvarkyti Šiaulių 
kagėbistai kaip nė vienas kitas miestas ar rajonas, kur iš kelių kabinetų – po penkis šešis 
maišus vertingų dokumentų išveždavome. O čia iš šešių – vos vienas maišas. Ir tame 
pačiame ne kažin kas: registracijos žurnalai... Ginklus, šovinius, kaip ir priklauso, su rašėme, 
jie Policijos komisariate. Štai ir viskas.“34

Visuose kabinetuose vaizdas buvo panašus, seifai nerakinti, neantspauduoti, o 
viduje tuščia, išskyrus tuščią butelį nuo šampano, pistoleto dėklą ir pan. Rašomųjų 
stalų stalčiuose dauguma dokumentų buvo bendrojo pobūdžio. Taip pat rastos 
„Krivūlės“, „Sąjūdžio žinių“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatų 
pranešimų kopijos.

 VSK patalpų perdavimo komisijos darbe dalyvavę keturi saugumiečiai nerodė didelio 
noro padėti net ir atidarant kabinetų duris ir tvirtino, kad neturi raktų. Komisija dirbo 
griežtai, tiksliai.  

„Šiaulių naujienų“ žurnalistė, dalyvavusi komisijoje, norėjo užkalbinti buvusį VSK 
Šiaulių skyriaus viršininką P. Ridiką. Jis kalbėti kategoriškai atsisakė, bet savo nuotaikos 
neslėpė ir pasakė: „Drakonas gimsta.“ Kiti saugumiečiai su žurnaliste taip pat nepanoro 
bendrauti. Jie kaip susitarę tvirtino, kad seifų turinys mažėjo, kol visai išnyko jau nuo 1990  
m. kovo 11-osios.35  

Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos nariai neslėpė apmaudo dėl neišsaugotų dokumentų, 
nes po pučo VSK būstinės durys buvo užantspauduotos. Todėl neaišku, kas davė leidimą ir 
kaip į VSK buvo patekta.36

Komisijos pirmininko Šiaulių miesto vyriausiojo prokuroro padėjėjo Vidmanto 
Mylės, kuris buvo rekomenduotas generalinio prokuroro A. Paulausko, mintys: 
„Pirmajame aukšte – ryšių patalpos, į kurias eiti eiliniai saugumiečiai neturėjo teisės. 
Specialios aparatūros daug ir galingos. Pultai‚ kabelinė sistema, buvęs vyriausybinio lygio 
ryšys. Telefonai dvejopi: taip vadinami šarvuoti – pokalbio jais niekas nepasiklausys‚ 
kiti – kuriais galima klausytis net pokalbio gatvėje. Antrajame aukšte 24 kabinetai, kurie 
sunumeruoti gan keistai, ne iš eilės. Didžiausias numeris – 45, kiti 29, 33, 37 ir t. t. Ten pat 
aktų salė, ginklų saugykla, sandėliukai ir turtinga fotolaboratorija. Į visa tai buvo galima 
patekti iš didžiulio nejaukaus koridoriaus. Štai savotiška detalė iš fotolaboratorijos. Na‚ 
ir rūsyje kameros. Paskutiniu metu pagal paskirtį nenaudotas, užgriozdintas ir netgi 
kitokiems tikslams pritaikytas. Seifus radome beveik tuščius, įstaigoje palikti tik agentų 
sąrašai, kurių pilnumas bus dar aiškinamas. Ar skelbti tuos sąrašus, svarstys Vyriausybė. O 
mus vien šių dokumentų palikimas verčia manyti, kad saugumas savo juodą darbą dirbo iki 
galo. Operatyvinių darbuotojų dirbo 16. Aiškiai matėsi, kad nebuvo netgi ginklų griežtos 
apsaugos. Pirmadienį ateiname, atidaro seifą, o ten – granata, šoviniai. Sprendžiant pagal 
buvimo ir saugojimo vietas, ginklų mažai. Sakysim, penkių automatų laikymui skirtoje 
piramidėje radome tik vieną ginklą.“37

LR Vyriausybė, norėdama sudaryti geresnes darbo sąlygas miestų ir rajonų policijos 
komisariatams, 1991 m. spalio 26 d. potvarkiu Nr. 799p38 perdavė jiems buvusias SSRS KGB 
padalinių Lietuvoje patalpas su jose esančiais 
baldais ir kitomis materialinėmis vertybėmis. 
Šiaulių m. PK perduota Šiauliuose, Aušros al. 
19 pastato pirmajame ir antrajame aukštuose 
esančių 30 kabinetų su ten buvusiomis 
materialinėmis  vertybėmis.  

Buvo nuspręsta, kad buvusiose VSK 
patalpose Aušros al. 19 pastato antrajame 
aukšte įsikurs Šiaulių m. PK Kriminalinės 
policijos tarnybos.  

Vykdydami LR Vyriausybės 1991 m. 
lapkričio 9 d. potvarkį Nr. 832p39, miestų 

LSSR valstybės saugumo komiteto Šiaulių m. 
skyriaus blankas 

Atminimo lenta 1940–1990  m. buvusiose KGB 
patalpose kankintiems ir tardytiems okupacinio 
pasipriešinimo dalyviams 
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ir rajonų policijos komisariatai paėmė saugoti iš viso 299 automobilius, priklausiusius 
buvusiems SSKP ir komjaunimo padalinių Lietuvoje turto paveldėtojams, tai yra 
LKP (SSKP platforma), LKP, LDDP, LKJS ir Lietuvos jaunimo forumui, taip pat 
automobilius, priklausiusus KGB miestų ir rajonų skyriams. Dalis automobilių bei kito 
turto atiteko ir VRM įstaigoms.  

Vyresniojo komisaro prašymas atsistatydinti. R. Vaitekūnas prisimena, kad vidaus 
reikalų ministras P. Valiukas panaikino Organizuoto nusikalstamumo tarnybą ir įkūrė 
Kontržvalgybos valdybą. Ministrui R. Vaitekūnas buvo nenaudingas, todėl Kadrų valdybai 
buvo pavesta ištirti įvykį dėl savanorių ginklų pagrobimo iš karinio dalinio Zokniuose. 
Visi buvo apklausti, o po to iškviesti į Vilnių. R. Vaitekūną apkaltino tuo, kad tardytojai 
pakvietė atpažinti savo daiktus Zoknių kariškius, atsakingus už sprogmenis. Buvo sulaikytas 
A. Končius. Areštinės pirmojoje kameroje buvo sudėtos saugoti trys tonos sprogmenų. Bylą 
tirti perėmė Generalinė prokuratūra. VRM nurodymu atvažiavo pareigūnai su įgaliojimu 
paimti daiktinius įrodymus ir juos išsivežė. Už šią bylą R. Vaitekūnas gavo papeikimą. Po to 
jis vidaus reikalų ministrui įteikė prašymą atsistatydinti.40  

Vidaus reikalų ministro 1992 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 6141 buvo patvirtinti 
Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų policijos komisariatų pavyzdiniai nuostatai, o 
1995 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 26242 – nuostatai, kuriuose buvo nustatyti pagrindiniai 
visų policijos rūšių uždaviniai ir veiklos kryptys.  

Lietuvos policijos akademijos mokslo diena Šiauliuose. 1992 metų balandžio 
pradžioje Šiaulių m. PK įvyko Lietuvos policijos akademijos mokslo diena. Per ją Lietuvos 
policijos akademijos prorektorius docentas pulkininkas J. S. Pečkaitis kalbėjo: „Rengiant 
kvalifikuotą policijos pareigūną, neįkainojamą vertę turi mūsų aukštosios mokyklos 
bendradarbiavimas su tais, kas kasdien, kasnakt akis į akį susiduria su teisės pažeidėjais, 
nusikaltėliais.“43 Prorektorius kalbėjo apie Lietuvos policijos akademiją, jos veiklą ir 
ateities perspektyvas. Šiaulių m. vyresnysis policijos komisaras R. Vaitekūnas džiaugėsi, 
kad akademija tampa ne tik kadrų rengimo VRM sistemai, VRM mokslo, bet ir tikru 
kultūros skleidimo centru. Lietuvos policijos akademijos ir Šiaulių m. PK vadovai susitarė 
plėsti bendradarbiavimą. Sutarta, kad Lietuvos policijos akademijos studentai galės 
stažuotis Šiauliuose, o akademijos mokslininkai padės praktikams, Policijos komisariate 
skaitys paskaitas. 

Lietuvos policijos akademijos delegacijos vadovus priėmė Šiaulių miesto meras A. 
Salda. Aptartos miesto bendradarbiavimo su Policijos akademija gairės. Mero nuomone, 
bendradarbiavimas yra abiem pusėms naudingas. Apsilankyta ir Šiaulių vidurinėse 
mokyklose, kur vyko susitikimai, koncertai. Koncertavo vyrų choras, pučiamųjų orkestras, 
Policijos akademijos folklorinis ansamblis, karatė meną demonstravo sportininkai. 
Moksleiviai domėjosi mokymusi Policijos akademijoje. Informaciją suteikė ir dėstytojai, 
ir studentai. R. Vaitekūnas, išlydėdamas svečius, pasakė, kad Lietuvos policijos akademijos 
mokslo diena – neeilinis įvykis šiauliečiams.44  
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Svečiai iš Prancūzijos.  1992  m. balandžio 30 d. iš  Vilniaus  į Šiaulius atvyko 
prancūzų  pareigūnų  delegacija. Jie svečiavosi Vilniuje ir aplankė tik Šiaulius. Delegaciją 
sudarė Prancūzijos policijos Tarptautinio techninio bendradarbiavimo skyriaus viešosios 
tvarkos karininkas Ž. Šampjonas, Paryžiaus priemiesčio Nantero policijos viršininkas A. 
Žanevras ir jo pavaduotojas F. Andro. Jie domėjosi viešąja tvarka, dalyvavo Patrulinės 
tarnybos instruktaže, domėjosi fiziniu ir koviniu pasirengimu, aplankė Prūdelio policijos 
nuovadą. Jie nustebo, kad Šiauliuose nėra policijos padalinių, pasiruošusių kovoti su 
gatvių riaušėmis, nes Prancūzijoje dažnai vyko sankcionuotos ir nesankcionuotos de-
monstracijos, sirgalių susirėmimai per rungtynes. Prancūzai rekomendavo tam ruoštis, 
nes tokia padėtis yra visoje Europoje ir, jų nuomone, taip bus ir Lietuvoje. Per riaušes 
Prancūzijos policininkams keliamas pagrindinis uždavinys: lokalizuoti konfliktus, 
išsklaidyti dalyvius, kad viskas tuo ir baigtųsi, o organizatorių nustatytas uždavinys 
yra antraeilis, nes riaušininkų sulaikymas dažniausiai sukelia naujus neramumus. Per 
incidentus naudojamos ašarinės dujos.   

Prancūzijos policininkams nedraudžiama būti politinių partijų nariais, bet jų  
veikloje galima dalyvauti tik po darbo. Prancūzai pagyrė Lietuvos policininkų uniformą, 
pabrėždami, kad ji yra sportiška ir elegantiška. Policininkų pasirengimą, materialinį 
aprūpinimą Lietuvoje svečiai vertino santūriai ir taktiškai. Prancūzai pasakojo, kad 
Prancūzijoje konkurse į eilinio policininko vietą pretenduoja penki, o į komisaro vietą 
ne mažiau nei dešimt kandidatų. 75 proc. prancūzų pasitiki savo policija. Svečiai aplankė 
Kryžių kalną. Susitarta palaikyti ryšius su Prancūzijos policija.45  

Per Šiaulių m. PK operatyvinį pasitarimą, įvykusį 1992 m. lapkričio 16 d.46, tarnybų 
vadovams buvo rekomenduota pastudijuoti tarptautines sutartis dėl teisinės pagalbos 
suteikimo.  

Komisariato vadovų kritika. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatė Virginija 
Ladietienė „Aušros alėjoje“ publikuotame straipsnyje įžvelgė milicijos perėjimo į policiją 
aspektus: „1990 m. miesto tarybos sesijoje buvo iškilusi dilema, ar gali miesto Vidaus 
reikalų skyriui vadovauti siūlomas į šį postą R. Vaitekūnas, prieš kurį laiką konkuravęs 
dėl svarbiausios ir galingiausios miesto kėdės – tapti pirmuoju LKP, kuri faktiškai dar 
buvo TSKP, Šiaulių miesto sekretoriumi. Tačiau tvirtinant mažai kas atkreipė į tai dėmesį. 
Todėl R. Vaitekūnas ramiai tapo miesto Vidaus reikalų skyriaus viršininku, o vėliau lygiai 
taip pat ramiai buvo patvirtintas vyriausiu miesto policijos komisaru. Tai labai gražus 
ir tvarkingos išvaizdos vyras, savo buvimu galintis papuošti bet kurio lygio filmavimo 
aikštelę ar suteikti galimybę jaunoms moterims palepinti savo akis vylingais žvilgsniais. 
Net ir tais visuotinio rusinimo ir saldofoninės kultūros laikais šis žmogus – pareigūnas 
stebino aukšta kalbos kultūra, bendra elgsena visiškai nebūdinga griežtos profesijos 
žmonėms. Gal taip ir turi būti, tačiau, susitikus su komisaru nepriimtinoje ir galinčioje 
trukdyti jo padėčiai ir siekiams aplinkoje, elgesio išvaizda neatpažįstamai pasikeisdavo, 
gaila, ne į gerąją ir gražiąją pusę. 

Sudėtingas ir jautrus policijos darbuotojų kolektyvas, ypač žvelgiant iš šalies, iš 
distancijos. Neabejoju, kad šie žmonės švelniai ir giliai myli savo Tėvynę, vertina jos 
žmones. Tačiau man ši meilė atrodo tokia uniformuota, tokia savita ir sunkiai įžvelgiama, 
kaip ir kiekvieno valdiško, nuo savęs mažai priklausančio, žmogaus užslėptas jausminis 
atspalvis dėsningas ir neišvengiamas, nes milicija turėjo kietą ir griežtai apibrėžtą tvarką 
su būtinais partinių susirinkimų terminais, su sunkiu ir privalomu statutu. Ne pirmas 
tokią tvarką iš partijos komiteto atsinešė ir įgyvendino S. Verkulis, iš pradžių tapęs 
politinės dalies viršininku, vėliau viršininko pavaduotoju kadrų ir socialiniams reikalams. 
Nenuostabu, kad net pernai prieš pučą vienas nežemas dabar jau policijos pareigūnas 
atvirai pareiškė, jog su didele pagarba seifo kampe laiko komunistų partijos bilietą ir laukia 
savo laiko. Tik labai pergyveno, kad vaikystėje nebuvo darbštus ir neišmoko greitai siūti, 
jog vikriai sugebėtų pakeisti dabar nešiojamą „kumelę“ į nešiotą žvaigždelę.

Todėl šiuo metu kyla klausimas: ar mes, mokesčių mokėtojai, esame tikri, kad mokame savus 
pinigus, būtent, tiems tarnybos vyrams, kurie gina ir saugo mus? Ar turime tvirtas garantijas, jog 
netapome įkaitais tiems žmonėms, kurie pačiame miesto centre demonstruoja savo jėgą ir panie-

 Šiaulių m. PK vadovaujantys darbuotojai su paskirtuoju vidaus reikalų ministru R. Vaitekūnu. Iš 
kairės sėdi: Savivaldybės policijos komisaras A. Vilbikas, Štabo komisaras inspektorius V. Tamulionis, 
ministras R. Vaitekūnas, Viešosios policijos komisaras V. Janavičius, vyresniojo komisaro pavaduotojas 
vidaus tarnybai A. Songaila; stovi: Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras inspektorius 
S. Baranauskas, Ypatingų nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras inspektorius A. Tručinskas, Prūdelio 
policijos nuovados komisaras inspektorius A. Zakrasas, Apsaugos policijos skyriaus komisaras A. 
Beržinskas, Transporto policijos komisariato komisaras V. Zuokas,  Dainų policijos nuovados komisaras V. 
Skaburskas, Kriminalinės policijos komisaras A. Milašauskas  
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ką tvarkai ir valstybinėms tarnyboms? Sprogimas ir šūviai, spalvotųjų metalų vagystės, bendra-
darbiavimo su okupacine armija atvejis rodo, jog mūsų policija neturi miesto tvarkos vadžių savo 
rankose. Tai kas gi tas vadžias mėgina atimti arba kas nori jas padėti prilaikyti arba važnyčioti?

Deputatinė frakcija jau pusę metų bando pasiekti, jog miesto teisėtvarkos bėdos ir 
negalios taptų viešos. Jie nori, jog būtų įvardinti tie žmonės, kurie privalo atsakyti už 
sudėtingą padėtį mieste. Bet tai daro mažesnė Sąjūdžio deputatų dalis, kuri niekaip 
nepajėgia atsverti abejingosios deputatų dalies pusės.“47 (Kalba netaisyta – aut. pastba.)

Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras Romasis Vaitekūnas nuo 1992 m. gruodžio 10 d. 
paskirtas vidaus reikalų ministru.48  

1992 m. birželio 9–21 dienomis policijos darbuotojai, tai yra Savivaldybės policijos 
komisaras Alfredas Vilbikas ir Kelių policijos inspektorius Arūnas Blinstrubas kartu su 
Šiaulių miesto delegacija lankėsi Eteno-Lero mieste Olandijoje.49 1992 m. lapkričio 12 
d. buvo priimtas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas50 dėl bendradarbiavimo 
su Etenu-Leru 1993 metais sutarties, kurioje numatyta per Olandijos savaitę Šiauliuose 
priimti policininkų delegaciją iš Eteno-Lero. 

 1993  m. gegužės 31–birželio  2  dienomis du Lietuvos teisininkų atstovai dalyvavo 
tarptautinėje konferencijoje teisės klausimais Marselyje, Prancūzijoje. VRM į šią 
konferenciją delegavo Šiaulių m. savivaldybės policijos komisarą A. Vilbiką. Prieš išvyką 
dar, matyt, iš inercijos jis buvo kviečiamas į VRM Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių 
instruktažui. Konferencijos dalyvių išlaidos turėjo būti apmokėtos nuvykus į Marselį. Nei 
VRM, nei Šiaulių miesto savivaldybė valiutos negalėjo skirti komandiruotei, todėl A. 
Vilbikas, neradęs kur pasiskolinti reikiamą valiutos sumą, sudarė sutartį ir 500 dolerių 
pasiskolino iš Rėkyvos durpių įmonės. 

Nusipirkti tuo metu reikalingą sumą buvo neįmanoma, nes dolerio kaina Lietuvoje 
buvo labai  aukšta, o atlyginimai maži. Didžioji dalis skolintų pinigų buvo sumokėta 
už lėktuvo bilietus. Nuvykus į konferenciją, buvo apmokėtos visos kelionės išlaidos ir 
išmokėti dienpinigiai.51

Vyresnysis komisaras Algimantas Songaila. 1993 m. sausio 7 d. Šiaulių m. PK 
vyresniuoju komisaru paskirtas Algimantas Songaila, kurio kandidatūrą Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos deputatai palaikė vienbalsiai. A. Songaila nuo 1987 metų balandžio 
mėnesio iki 1991 metų dirbo KSNG poskyrio viršininku, o nuo 1991 metų iki 1993 
m. sausio 7 d. – vyresniojo komisaro pavaduotoju vidaus 
tarnyboms.52  

Per operatyvinį pasitarimą 1993 m. sausio 11 d.53 Štabo 
komisaras inspektorius V. Tamulionis informavo, kad 
trūko artimesnio bendradarbiavimo su miesto Prokuratūra 
tiriant nusikaltimus. 

Vidaus reikalų ministro 1993 m. vasario 11 d. įsakymu 
Nr. 697t/e54 vyresniojo komisaro pavaduotoju vidaus 
tarnyboms buvo paskirtas A. Rimša.

Vidaus reikalų ministro 1993 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 
13155 patvirtinta vidaus reikalų sistemos vadovaujančiųjų 
darbuotojų sveikatos privalomoji medicininė kontrolė. 
PK ir  kitų VRM įstaigų vadovai, išeidami atostogų, 
privalėjo vykti į VRM Vilniuje esančią polikliniką, kur 
turėjo profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą.  

Šiaulių miesto delegacija Nyderlandų karalienės Beatričės belaukiant 

Sutartis dėl valiutos, 
laiduotoja – Šiaulių m. 
savivaldybė

Šiaulių miesto policijos 
komisariato vyresnysis komisaras  
A. Songaila
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Šiaulių miesto savivaldybės taryba 1993 m. balandžio 22 d.56 įkūrė Rėkyvos policijos 
nuovadą ir jos vadovu paskyrė vyriausiąjį inspektorių Petrą Keinį. 1993 m. birželio 17 
d.57 Taryba įkūrė Zoknių policijos nuovadą ir jos vadovu paskyrė vyriausiąjį inspektorių 
Vytenį Kučiką.  

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 1993 m. rugsėjo 30 d. priėmė sprendimą Nr. 4058 
„Dėl vyriausiojo ir teritorinio policijos komisariatų steigimo ir pastato Gvazdikų takas 
Nr. 1 perdavimo“. Nuspręsta, atsižvelgiant į sudėtingą miesto kriminogeninę situaciją 
ir siekiant proporcingai išdėstyti policijos pajėgas aptarnaujamojoje teritorijoje, prašyti 
LR Vyriausybės įsteigti Šiauliuose Vyriausiąjį policijos komisariatą ir du teritorinius 
komisariatus.  

Pagrindinės priežastys, kurios trukdė dirbti efektyviai, buvo šios: įstatymų ir teisinių 
aktų stoka, nepakankamas materialinis ir techninis aprūpinimas, prasta kai kurių 
Kriminalinės policijos darbuotojų kvalifikacija, profesionalumo stoka.59  

Šiaulių m. PK 1993 m. rugsėjo 2 d. raštu kreipėsi į Šiaulių miesto valdybą su prašymu 
buvusias SSRS VRM kareivines Purienų g. 42 leisti statybos bendrijai rekonstruoti. 
Kareivinės buvo rekonstruotos į butus, kurie paskirti policijos pareigūnams.60

Šiaulių m. PK, VPK vadovai dažnai vykdavo į Vilnių, į VRM kolegijos posėdžius. Jie 
1993 m. sausio 19 d. dalyvavo Kolegijos posėdyje dėl kriminogeninės būklės Lietuvoje ir 
uždavinių 1993 metais, 1993 m. kovo 25 d. – posėdyje dėl Lietuvos Respublikos piliečių 
pasų išdavimo eigos, 1993 m. gegužės 18 d. – posėdyje dėl VRM informacinės sistemos 
ir jos vystymo, 1993 m. liepos 20 d. – posėdyje dėl pusmečio rezultatų bei teisėtumo VR 
sistemoje būklės. Į VRM kolegiją papildomai buvo iškviesti A. Mališauskas, V. Beniušis, 
A. Veniulis. Jie dalyvavo tokiuose VRM kolegijos posėdžiuose: 1993 m. gruodžio 21 d. – 
„Kriminogeninė būklė Lietuvoje ir Vidaus reikalų ministerijos padalinių veiklos prioritetinės 
kryptys 1994 metams“; 1994 m. sausio 25 d. – „Tarptautinio bendradarbiavimo prioritetinės 
kryptys“; 1994 m. balandžio 7 d. – „VRM veiklos rezultatai per š. m. I ketvirtį ir uždaviniai 
kriminogeninei situacijai kontroliuoti“; 1994 m. gegužės 17 d. – „Dėl Kriminalinės policijos 
padalinių darbo organizavimo, rezultatų ir veiklos krypčių, realizuojant 1993 m. gruodžio 
21 d. VRM kolegijos sprendimą“; 1994 m. gegužės 31 d. – „Teisėtumo būklė vidaus reikalų 
sistemoje ir uždaviniai, stiprinant visuomenės pasitikėjimą VRM sistema bei keliant jos 
pareigūnų prestižą“; 1994 m. spalio 11 d. – „Autotransporto vagysčių tyrimo būklė šalyje ir 
priemonės bei uždaviniai šiam darbui gerinti“; 1994 m. gruodžio 23 d. – „Kriminogeninė 
būklė Lietuvoje ir Vidaus reikalų ministerijos padalinių veiklos prioritetinės kryptys 1995 
metams“; 1995 m. sausio 12 d. – „VRM 1995 m. biudžeto asignavimo paskirstymas“; 1995 
m. kovo 21 d. – Migracijos departamento prie VRM veiklos tobulinimo klausimais; 1995 
m. liepos 20 d. – „Kriminalinės policijos sąveika su kitų policijos rūšių, VRM vidaus tarnybų 
padaliniais“; 1995 m. rugsėjo 21 d. – priešgaisrinės apsaugos klausimais; 1995 m. gruodžio 
19 d. – „Vidaus reikalų sistemos veiklos 1995 m. rezultatai bei prioritetinės kryptys 1996 
m.“61  
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Komisariato vadovas buvo kviečiamas ne tik į VRM kolegijos posėdžius, bet ir į pasitari-
mus tikslinėmis temomis: 1993 m. sausio 28 d. vyko pas generalinio komisaro pavaduotoją 
P. Berezuckį dėl Kriminalinės policijos struktūros; 1993 m. balandžio 29 d. – į operatyvinį 
pasitarimą pas ministrą dėl teisėtumo vidaus reikalų sistemoje stiprinimo būdų bei metodų 
ir dėl PK ginklų ir autotransporto priemonių apskaitos ir saugojimo patikrinimo rezultatų; 
1993 m. liepos 16 d. – į VRM surengtą pasitarimą dėl popiežiaus vizito; 1993 m. gruodžio 3 
d. – į Lietuvos policijos akademijoje surengtą šalies policijos komisariatų komisarų pasitari-
mą; 1994 m. sausio 7 d. – į VRM sušauktą operatyvinį pasitarimą dėl Kelių policijos ETAS 
darbo bei perspektyvos ir operatyvinio darbo privatizavimo sferoje organizavimo bei pro-
blemų; 1994 m. kovo 15 d. – į operatyvinį pasitarimą dėl kriminalinės paieškos vykdymo, 
autotransporto priemonių vagysčių tyrimo ir PK areštinių, skirstymo punktų būklės; 1994 
m. birželio 30 d. – į Lietuvos policijos akademijoje vykusią diplomų įteikimo šventę, kur 
taip pat buvo aptariami 6 mėnesių darbo rezultatai, klausimai dėl prevencinio sulaikymo 
įstatymo taikymo ir leidimų sistemos vykdymo.62

Be to, kiekvieną mėnesį reikėdavo vykti į VRM sutikrinti duomenų, pavyzdžiui: 1993 
m. birželio 24 d. gauta teletaipograma, kad vyks duomenų sutikrinimas, reikia turėti sta-
tistinę registracijos medžiagą dėl nužudymų; 1993 m. rugsėjo 24 d. gauta teletaipograma, 
kad 1993 m. rugsėjo 29 d. vyks 9 mėnesių duomenų sutikrinimas; 1993 m. spalio 25 d. 
gauta teletaipograma, kad 1993 m. lapkričio 2 d. vyks 10 mėnesių duomenų sutikrinimas; 
1993 m. spalio 28 d. gauta teletaipograma, kad 10 mėnesių duomenų sutikrinimas per-
keltas į 1993 m. lapkričio 4 d.; 1993 m. lapkričio 22 d. gauta teletaipograma, kad 1993 
m. gruodžio 2 d. vyks 11 mėnesių duomenų sutikrinimas; 1993 m. gruodžio 28 d. gauta 
teletaipograma, kad 1994 m. sausio 5 d. vyks 12 mėnesių duomenų sutikrinimas; 1993 m. 
gruodžio 29 d. gauta teletaipograma, kad 1994 m. sausio 5 d. vyks 12 mėnesių duomenų 
sutikrinimas ir susitikimas su ministru.63

1994 m. sausio 22 d. į Šiaulių m. PK surengtą spaudos konferenciją64 su PK 
vyriausiuoju komisaru A. Songaila, Savivaldybės policijos komisaru A. Vilbiku, Kelių 
policijos komisaru inspektoriumi V. Pliuskumi, Patrulinės tarnybos mobiliosios kuopos 
vyriausiuoju inspektoriumi S. Praspaliausku, Tardymo skyriaus prie PK viršininku S. 
Rožniu, Kriminalinės policijos komisaru A. Milašausku ir Migracijos tarnybos viršininke 
D. Skaburskiene buvo pakviesti Šiauliuose dirbantys vietinio ir regioninio šalies dienraščių 
žurnalistai. Jie buvo supažindinti su VPK darbo rezultatais per 1993 metus, problemomis 
ir perspektyvomis.    

Vidaus reikalų ministro 1994 metų vasario mėnesio įsakymu 34-iuose policijos 
komisariatuose įsteigti komisaro pavaduotojo kadrų ir socialiniams reikalams etatai.65 
Nustatyta, kad pavaduotojai bus atsakingi už kadrų parinkimą, rūpinsis komisariato 
darbuotojų socialine apsauga.  

3. Šiaulių miesto vyriausiasis policijos komisariatas
Tuometinis Šiaulių m. PK vyriausiasis komisaras A. Songaila, kalbėdamas apie 

VPK Šiauliuose įkūrimą, prisimena: „Idėja kilo dėl to, kad Šiaulių teritorija didesnė nei 
Klaipėdos, pagal gyventojų skaičių truputį atsilikom nuo jų. Šiauliuose jau buvo išplėtota 
Savivaldybės policija ir buvo nuspręsta Šiauliams pakilti į aukštesnę pakopą. Šiaulių 
miesto taryba 1993 m. rugsėjo 30 d. priėmė sprendimą prašyti Vyriausybę reorganizuoti 
miesto policijos struktūras. Vidaus reikalų ministerijoje buvo sudaryta komisija. Įrodyti, 
kad reikalingas VPK, buvo nelengva, teko daug bendrauti ir su Viešosios policijos 
valdybos vyriausiuoju komisaru V. Navicku, ir su Kelių  policijos valdybos vyriausiuoju 
komisaru R. Oleku, vidaus reikalų ministro pavaduotoju, policijos generaliniu komisaru 
P. Liubertu, Kadrų valdybos viršininku J. Bartkevičiumi, Vilniaus m. VPK vyriausiuoju 
komisaru V. Leipumi, kitais. Buvo palaikymas ir iš Šiaulių  miesto savivaldybės pusės. 
Padidėjo komisarų, atsirado daugiau pareigybių. Buvo sustiprintos tarnybos.“66 

Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas 1994 m. kovo 7 d. Šiaulių miesto policijos 
komisariatą reorganizavo į Vyriausiąjį policijos komisariatą.67 Įsakyme nurodoma, 
kad, atsižvelgiant į kriminogeninę būklę Šiauliuose bei siekiant sustiprinti kovą su 
nusikalstamumu, geriau paskirstyti policijos jėgas, įkuriami Vyriausiasis policijos 
komisariatas ir du teritoriniai policijos komisariatai.  

Toks komisariatas Lietuvoje buvo ketvirtasis. Iki tol veikė tik Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos VPK. Reorganizavus Šiaulių m. PK, įkurti du miesto teritoriniai policijos 
komisariatai: Pirmasis policijos komisariatas (Pirmasis PK) ir Antrasis policijos 
komisariatas (Antrasis PK). Skiriamoji riba tarp abiem komisariatams priklausančių 
teritorijų buvo geležinkelis. Miesto dalį, esančią į šiaurę nuo geležinkelio, aptarnavo 
Pirmasis PK, o kitą dalį, esančią į pietus nuo geležinkelio, – Antrasis PK. 

Šiaulių m. PK reorganizavus į VPK, buvo prašoma įvesti 937,5 etato, augimas turėjo 
sudaryti 113,5 etato. Be Apsaugos policijos, 1993 metais Šiaulių m. PK buvo 654 etatai, 
o 1994 metais įkūrus VPK, etatų skaičius padidėjo iki 775.68  

Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas, paklaustas apie Šiaulių m. VPK ir teritorinius 
policijos komisariatus, „Šiaulių kraštui“ atsakė: „Dar dirbdamas Šiauliuose nešiojaus idėją, 
kad Šiauliuose reikia Vyriausiojo policijos komisariato. Tai laipteliu aukščiau. Vyriausieji 
policijos komisariatai iki šiol buvo Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Dabar ir Šiauliuose.“69

Antrasis PK laikinai įsikūrė Lieporių nuovadoje. Pirmojo PK patalpos įrengtos 
A. Mickevičiaus g. rekonstruotame pastate (anksčiau buvo karininkų viešbutis – aut. 
pastaba).  

Įkūrus du naujus policijos teritorinius padalinius, miesto policija galėjo operatyviau 
reaguoti į teisėtvarkos pažeidimus, geriau jausti žmonių nuotaikas, jų problemas.70  

Reorganizavus struktūrinius policijos padalinius, padaugėjo darbuotojų, ėmė trūkti 
darbo vietų, todėl 1994 metų gruodžio mėnesį Apsaugos policija išsikėlė į naujas patalpas 
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Purienų g. (anksčiau buvusias SSRS kariuomenės dalinio štabo patalpas – aut. pastaba). 
Įgyvendinant vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. 17371 etatų 

klausimais, vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 104t/e72 A. Songaila 
nuo kovo 16 dienos atleistas iš Šiaulių m. PK vyresniojo komisaro pareigų ir paskirtas 
Šiaulių m. VPK vyriausiuoju komisaru. 

Šiaulių m. VPK vyriausiasis komisaras Algimantas Songaila, duodamas interviu 
„Sargybai“, sakė, kad poreikį plėsti policijos struktūras diktuoja augančio miesto augantys 
poreikiai: „Šiauliuose gyvena apie 150 tūkstančių gyventojų. Reorganizacijos tikslas – 
priartinti policiją prie gyventojų: operatyviau reaguoti į miestiečių skundus, padidinti 
pareigūnų skaičių. Numatyta padidinti darbuotojų skaičių dar šimtu žmonių. Antrajam 
PK miesto Savivaldybė jau paskyrė pastatą – tai buvęs vaikų darželis. Projektavimo darbai 
jau įsibėgėjo, po to – rekonstrukcija. Pinigų mažokai turim, bet tikimės komisariato 
įkurtuves po metų surengti. Pirmasis PK pastato dar neturi, nes ne taip lengva rasti 
tinkamą pastatą miesto centre. Todėl kol kas pirmasis PK glaudžiasi po VPK stogu, o 
antrasis – Lieporių policijos nuovadoje. Šiaulių miesto VPK turėtų dirbti 813 policijos 
pareigūnų. Jau iki reformos patrulių kuopoje trūko 30, o savivaldybės policijoje – 70 
žmonių. Po reorganizacijos reikia dar 28 žmonių kriminalinei policijai. Šiauliečiai mokosi 
ir Policijos akademijoje, ir aukštesniosiose policijos mokyklose, todėl tikimasi jų pagalbos 
sukomplektuojant komisariatą.“73 

Pirmojo PK, kuris aptarnaus šiaurinę miesto dalį, komisaru buvo paskirtas Vidmantas 
Komas, anksčiau dirbęs Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos Smurtinių nusikaltimų 
tyrimo grupės komisaru inspektoriumi, o metus prieš paskyrimą dirbo Šiaulių r. PK. 
Pirmojo PK Kriminalinės paieškos komisaru inspektoriumi paskirtas Arvydas Augas, 
anksčiau dirbęs Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos Turtinių nusikaltimų grupės 
vyriausiuoju inspektoriumi.74 Pirmasis PK pradžioje dar neturėjo patalpų, tačiau 
komisaras V. Komas buvo nusiteikęs optimistiškai ir tikėdamas, kad miesto Savivaldybė 
suinteresuota komisariatui skirti patalpas, aktyviai šiuos klausimus sprendė.75 Patalpos 
netrukus buvo surastos.  

Antrojo PK komisaru paskirtas buvęs Dainų policijos nuovados komisaras 
inspektorius Vidmantas Skaburskas. Jis 1976 metais baigė Kauno milicijos mokyklą, o 
1983 metais – Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultetą. V. Skaburskas nelabai 
nudžiugo sužinojęs, kad reikės dirbti komisariato vadovu, nes jau buvo susigyvenęs su 
Dainų policijos nuovados kolektyvu, jau jį pažinojo nuovados teritorijos gyventojai, jį 
vertino ir kai kurie su juo bendradarbiavo, buvo susiformavę tvirti tarpusavio ryšiai. Jo 
nuomone, paaukštinimui tarnyboje turėjo reikšmės tai, kad policijoje jis dirbo jau 23  
metus. Taip pat V. Skarbuskas buvo pirmosios dirbančios policijos nuovados Lietuvoje 
komisaras inspektorius (žinybinė Vilniaus universiteto nuovada pradėjo dirbti anksčiau 
– aut. pastaba). Patalpos komisariatui buvo paskirtos Gvazdikų take, buvusiame 
vaikų darželyje. Buvo pradėti remonto darbai, o komisariatas prieglaudą laikinai rado 

Lieporių policijos nuovadoje. Tačiau pastato remonto finansavimo klausimas nebuvo 
išspręstas, todėl įsikūrimas atidėtas nenustatytam terminui ir, kaip laikas parodė, tai, 
kas laikina, tapo pastovu. V. Skaburskas sakė: „Nauja darbo vieta – nauji sunkumai, 
tačiau jeigu eini dirbti, reikia dirbti tinkamai, nes dirbi dėl žmonių, o dėl žmonių blogai 
dirbti negalima.“76  

R. Senovaitis dėl VPK įkūrimo Šiauliuose iš žmogaus pozicijų pritarė, bet kaip 
policijos pareigūnas nepritarė, nes tai buvo dirbtinis dalykas.77  

  Įsteigus Šiaulių m. VPK ir teritorinius PK, Šiaulių miesto policijos struktūra 
pasikeitė. Policijos nuovados tapo teritorinių PK sudėtine dalimi, tačiau atsirado dvigubas 
pavaldumas, nes tapo pavaldžios ir Savivaldybės policijos vadovybei. Pirmasis PK sujungė 
tris nuovadas: Gubernijos, Zoknių ir Prūdelio.78  

Įgyvendinant vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. 173 etatų 
klausimais, vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 132t/e79 pulkininkas 
leitenantas A. Rimša buvo atleistas iš Šiaulių m. PK vyresniojo komisaro pavaduotojo 
vidaus tarnybai pareigų ir nuo įsakymo pasirašymo dienos paskirtas Šiaulių m. VPK 
vyriausiojo komisaro pavaduotoju vidaus tarnybai. 

Vidaus reikalų ministro 1994 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 199t/e80 E. Jonušaitė buvo 
atleista iš Šiaulių m. VPK raštinės vedėjo pareigų ir nuo įsakymo pasirašymo dienos 
paskirta Šiaulių m. VPK sekretoriato jaunesniąja inspektore.

Vidaus reikalų ministro 1994 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 220t/e81 B. Gulbinaitė 
nuo gegužės 23 d. buvo paskirta Šiaulių m. VPK Finansų skyriaus viršininke leitenante.  

Patrulinės tarnybos pareigūnas V. Maskolenka prisimena, kad, 1994 metais susikūrus 
Pirmajam ir ir Antrajam komisariatams ir pasiskirsčius rajonus, jis dirbo pietinėje Šiaulių 
miesto dalyje, todėl to rajono gyventojai pareigūnus jau pažindavo gatvėse.82  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 1994 m. kovo 17 d. posėdyje buvo išklausyta 
PK informacija apie nusikalstamumo būklę Šiaulių mieste per 1994 metų du mėnesius. 
Informaciją pateikė A. Songaila. Jis informavo, kad mieste buvo įsteigtas Vyriausiasis 
policijos komisariatas ir du teritoriniai policijos komisariatai, papildomai įsteigta 112 
etatų. Deputatas J. Genys paprašė paaiškinti, kodėl gerėja kriminogeninė situacija mieste. 
A. Songaila paaiškino, kad padėjo Prevencinio sulaikymo įstatymas, PK reorganizacija. 
Deputatas K. Žvirblis priekaištavo dėl nepakankamų poveikio priemonių turto 
prievartautojams. A. Songailos nuomone, reikia didesnės gyventojų paramos. Deputatė 
E. Leviškienė pateikė pastabą, kad Pasų skyrius namų bendrijoms neteikia žinių apie 
gyventojų registraciją. Deputatas E. Civilka paklausė, kiek įtariamųjų pagal prevencinio 
sulaikymo įstatymą sulaikyta. A. Songaila atsakė, kad sulaikyta 11 ir visiems iškeltos bylos. 
Deputatas A. Lankauskas paklausė, kiek iškelta bylų korumpuotiems valdininkams, 
ir ar padės sumažinti nusikalstamumą leidimas įsigyti ginklą. A. Songaila atsakė, kad 
einamaisiais metais neiškelta nė viena byla, o praėjusiais metais – dvi bylos. Jis sutiko, kad 
leidimas įsigyti ginklą kelia problemą, nes gali padidėti nusikaltimų skaičius naudojant 
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Šiaulių miesto prokuratūros 1994 m. liepos 21 d. pateiktoje informacijoje apie 
nusikalstamumo bei teisėtumo būklę Šiaulių mieste I pusmetį buvo nurodyta, kad 
pirmaeiliu uždaviniu buvo laikomas nusikaltimų išaiškinamumo pagerinimas. Tam 
buvo reikalinga prokuratūros ir visų policijos komisariatų tarnybų sąveika. Nesant 
visuomenės institucijų, kova su nusikalstamumu teko policijai ir prokuratūrai. Vien savo 
jėgomis šios institucijos dėl objektyvių priežasčių tai atlikti fiziškai nebuvo pajėgios. 
Prokuratūros nuomone, padėti teisėsaugos organams kovojant su nusikalstamumu bei 
užtikrinant viešąją tvarką mieste turi ir kitos karinės struktūros. Pateiktoje informacijoje 
buvo sakoma, kad nuo 1995 metų apygardos teismo bei prokuratūros įkūrimas iš esmės 
pakeistų teisėsaugos organų darbą, pareikalautų daug naujų kadrų ir materialinių lėšų.88  

 Šiaulių m. VPK spaudos konferencijoje, apžvelgdamas 1994 metų 9 mėnesių 
rezultatus ir problemas, vyriausiasis komisaras A. Songaila pastebėjo, kad, reikalui esant, 
atlikti Baudžiamojo proceso kodekso numatytus procesinius veiksmus galima tik pagal 
asmenines pažintis su Rusijos pareigūnais, todėl buvo vykstama į Rusiją, bet ten nuvykęs 
pareigūnas nerasdavo to žmogaus, su kuriuo bendradarbiavo, o kitas kolega išvadindavo 
pareigūną nacionalistu, kapitalistu ir užtrenkdavo duris. Ekonominės policijos komisaras 
S. Baranauskas pastebėjo, kad valstybės sienos kaip rėtis, todėl kovoti su kontrabanda 
ganėtinai sunku. Savivaldybės policijos komisaro A. Vilbiko nuomone, reikėtų teisėjų, 
kurie specializuotųsi nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Mat įstatymai 
taip greitai keičiasi, kad neturintys specializacijos teisėjai paprasčiausiai nespėja susi-
gaudyti. Tardymo skyriaus prie VPK viršininkas S. Rožnys informavo, kad Tardymo 
departamentas jiems pavedė surinkti visą reikalingą dokumentaciją dėl UAB „Aura“. Iš 
įmonių, įstaigų, organizacijų renkamos sutartys, sudarytos su UAB „Aura“. Šiauliuose 
tokių sutarčių turima apie tris tūkstančius ir jų gali būti trigubai daugiau, neskaičiuojant 
tų sutarčių, kurios sudarytos su pavieniais asmenimis.89  

Šiaulių m. VPK 1994 m. lapkričio 16 d. gavo faksą dėl svečių, taip pat ir vidaus reikalų mi-
nistro R. Vaitekūno, apsilankymo Šiauliuose.90 Svečiams viešint Šiauliuose, Viešosios policijos 
vyriausiasis komisaras V. Janavičius organizavo viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimą.  

1994 m. lapkričio 18 d. įvyko Šiaulių krašto policijos komisariatų ir Pasienio policijos 
pareigūnų susitikimas.91 Susitikime buvo aptarti tarnybų bendradarbiavimo klausimai.  

J. Buškus straipsnyje „Valstybė savižudė?“ pastebi: „Visi žinome, jog policija šiandien 
negali garantuoti mūsų saugumo. <...> Bet kuo čia dėta policija, jei dėl transporto ar 
degalų stokos pareigūnai negali laiku nuvykti į įvykio vietą? Kuo kalta policija, jei negali 
iškelti baudžiamosios bylos todėl, kad mačiusieji įvykį atsisako duoti parodymus? Ar kalta 
policija, jei teismai nenori įgyvendinti liudytojų įslaptinimo? Jei liudytojai ir nukentėjusieji 
neatvyksta į teismo posėdį? Pasistenkime įsisąmoninti, kad policijos darbo efektyvumas 
priklauso ir nuo mūsų. Nuo to, kaip mes remiame ją ir jai padedame. <...> šiandien Lietuvoje 
nėra tokios srities, kuri būtų viskuo aprūpinta, tačiau valstybė, nerandanti galimybių 
finansuoti sveikatos apsaugos ir policijos poreikių, yra valstybė savižudė.“92

ginklą, skirtą apsigynimui. Deputatas A. 
Jakučionis buvo sunerimęs dėl automobilių 
vagysčių. A. Songaila atsakė, kad reketas 
sumažėjęs, bet automobilių vagysčių 
skaičius išaugęs visame pasaulyje. Jas, kaip 
reiškinį, išgyvendinti greitu laiku nepavyks. 
Apsiribota išklausyta informacija.83 

Istorikas J. Sireika 1994 m. balandžio 5 
d. prašymu kreipėsi į Šiaulių m. PK suteikti 
Šiaulių miesto metraščiui reikalingą 
informaciją apie PK veiklą per 1990–
1993 metus.84 VPK vadovas rezoliucija 
įpareigojo komisarą A. Vilbiką pateikti 
medžiagą, tai ir buvo padaryta. Medžiaga 
buvo paskelbta 1990–1993 metų „Šiaulių 
metraštyje“.  

Šiaulių m. VPK 1994 metais, be 
Šiaulių m. VPK vyriausiojo komisaro 
Algimanto Songailos, dirbo štabo 
vyresnysis komisaras Algirdas Milašauskas, 

Kriminalinės policijos vyresnysis komisaras Aldividas Tručinskas, Viešosios policijos 
vyresnysis komisaras Vladas Janavičius, Savivaldybės policijos vyresnysis komisaras 
Alfredas Vilbikas, Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos komisaras Stasys 
Rožnys, Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras Silvijus Baranauskas, Kelių 
policijos komisaras Vytautas Pliuskus, Tardymo skyriaus viršininkė Agija Burkauskienė, 
Migracijos skyriaus viršininkė Danguolė Skaburskienė. Pirmajam PK vadovavo komisaras 
Vidmantas Komas, Antrajam PK – komisaras Algirdas Zakrasas.85  

Šiaulių m. PK paskirtos nuobaudos administracinėse bylose ar priimti sprendimai 
kitokiose bylose, jei su jais nebuvo sutinkama, buvo skundžiami Šiaulių apylinkės 
teismui. Tokios bylos dažniausiai buvo sprendžiamos ne Šiaulių m. VPK naudai, 
todėl vyriausiasis komisaras A. Vilbikas neatlygintinai savo iniciatyva paprašė Šiaulių 
m. VPK vyriausiojo komisaro A. Songailos leidimo atstovauti komisariatui bylose ir 
jam buvo suteiktas įgaliojimas tai atlikti. Dalyvaujant VPK atstovui teismuose, bylų 
sprendimai kardinaliai pasikeitė. Tai pamatęs, komisariato vadovas už papildomą darbą 
ir laimėtas bylas teisme paskyrė A. Vilbikui priedą prie atlyginimo (1997 m. rugsėjo 25 
d. įgaliojimas).86 

Kalbintas „Šiaulių krašto“, policijos vyriausiasis komisaras A. Songaila sakė, kad 
Šiauliuose gyvena Šimšėje (Vilniaus g. Kairių gyvenvietės link – aut. pastaba), anksčiau 
gyveno Dainuose ir į centrą gyventi keltis nenorėtų.87   

„Šiaulių metraštis“ 1990–1993 m.
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„Sargybos“ korespondento policijos sąskrydyje paklausta, ką mano apie spaudoje 
surengtą policijos ir jos vadovų kritikos vajų, Šiaulių m. VPK darbuotoja Danguolė 
Valuckienė sakė: „Policijos darbo rezultatus galima vertinti ir neigiamai, bet kalta ne 
tiek ji pati, kiek per daug „lankstūs“ ir prieštaringi įstatymai, kuriuos nesunkiai galima 
apeiti. Žodžiu, viso to priežasčių reikėtų ieškoti aukščiau, įstatymus leidžiančiosios ir 
vykdomosios valdžios lygmenyje.“93  

Lietuvos policijos akademijoje 1994 m. gruodžio 16 d. įvyko Lietuvos policijos 
komisariatų komisarų pasitarimas.94  

Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas 1994 m. gruodžio 20 d. pasirašė įsakymą, 
kuriuo Šiaulių m. VPK štabo vyresniuoju komisaru paskyrė Algirdą Milašauską, dirbusį 
Kriminalinės policijos vyresniuoju komisaru. Šias pareigas, iki išvykstant vadovauti 
Tauragės r. PK, ėjo komisaras V. Tamulionis. Kriminalinės policijos vyresniuoju 
komisaru paskirtas Aldividas Tručinskas‚ vadovavęs Kriminalinės policijos Organizuoto 
nusikalstamumo ir ypatingų nusikaltimų tyrimo skyriui.95

R. Senovaitis prisimena, kad 1994, 1995 metais policijoje atsirado daug komisarų, nes 
norėta turėti didesnius atlyginimus. Nebuvo galimybės materialiai pareigūnus skatinti, 
nebuvo galimybės pakankamai jiems mokėti, todėl ir atsirado daugiau komisarų, kurie 
kartu gaudavo ir didesnius atlyginimus. Be to, milicija buvo militaristinė organizacija, 
kuri norėjo laipsnių, didesnių laipsnių. Noras turėti laipsnį ir antpečius, kaip parodė 
tolimesnė istorija, nugalėjo. Ševronus pakeitė antpečiai.96   

R. Senovaičio nuomone, komisariatuose reikėjo daugiau dirbančių, mažiau 
vadovaujančių darbuotojų. Komisariato vadovas turėjo per daug pavaduotojų (Šiaulių 
m. VPK buvo 6 pavaduotojai – aut. pastaba). Ir padalinio ar poskyrio vadovas turėjo 
pavaduotojų, o taip neturėjo būti.97

Šiaulių m. VPK 1995 
m. sausio 18 d. įvyko 
operatyvinis pasitarimas98, 
per kurį buvo aptarti 1994 
metų Šiaulių m. VPK 
darbo rezultatai. Pasitarime 
dalyvavo Šiaulių m. VPK 
darbuotojai, meras A. 
Salda, Šiaulių apygardos 
vyriausiasis prokuroras A. 
Mirnyj, miesto apylinkės 
vyriausiasis prokuroras 
J. Dabašinskas, Tardymo 
izoliatoriaus viršininkas 
A. Kolesnikovas, Pasienio 

Šiaulių m. PK struktūra 1995 m.

ŠIAULIŲ MIESTO POLICIJOS KOMISARIATO STRUKTŪRA 1995 METAIS     5-OJI SCHEMA 

Vyriausiasis policijos komisariatas
Štabas
Budėtojų tarnyba
Kanceliarija
Valdymo organizavimo skyrius
Komendanto tarnyba
Operatyvinio ryšio sektorius
Kadrų skyrius
Finansų skyrius

Kriminalinė policija
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba
Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius
Operatyvinės tarnybos skyrius
Kriminalinė paieška

Nusikaltimų (transporto vagystės ir kt.) tyrimo poskyris
Nusikaltimų (narkotikai, narkomanai ir kt.) tyrimo poskyris
Paieškos poskyris

Nusikaltimų prieš asmenį tyrimo skyrius
Analizės ir informatikos poskyris

Kriminalinių ekspertizių skyrius

Tardymo skyrius

Viešoji policija
Leidimų sistemos tarnyba
Patrulinės tarnybos kuopa
Areštinės ir konvojavimo tarnyba

Kelių policija
Egzaminų ir transporto apskaitos sektorius

Apsaugos policija

Savivaldybės policija
Prevencijos tarnyba
Ekologinė tarnyba
Blaivykla

Pataisos darbų inspekcija

Migracijos tarnyba

Ūkio skyrius

Pirmasis policijos komisariatas
Budėtoj ų tarnyba
Kriminalinė paieška
Pasų poskyris
Pataisos darbų inspekcija

Gubernijos policijos nuovada
Prūdelio policijos nuovada
Zoknių policijos nuovada

Antrasis policijos komisariatas
Budėtojų tarnyba
Kriminalinė paieška
Pasų poskyris
Pataisos darbų inspek cija

Dainų policijos nuovada
Lieporių policijos nuovada
Rėkyvos policijos nuovada

Metinis operatyvinis pasitarimas. Pirmojoje eilėje: budėtojas V. 
Zaksas, Šiaulių m. VPK vyresnieji  komisarai B. Poškus, A. Vilbikas, 
Transporto PK Šiaulių komisaras V. Zuokas   
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policijos Šiaulių rinktinės vyriausiasis komisaras S. Jaras, Valstybinio saugumo komiteto 
Šiaulių skyriaus viršininkas S. Keserauskas, VRM Operatyvinės tarnybos valdybos 
(OTV) vyriausiasis komisaras V. Telyčėnas.   

Meras A. Salda pasitarime sakė, kad komisariato darbą 1994 metais galima būtų 
įvertinti teigiamai. Jo nuomone, psichologinė situacija 1994 metais tarp miesto gyventojų 
jau visai kitokia, negu buvo 1993 metais, nusikaltėliai išėjo į pogrindį. „Manyčiau, kad 
šiemet reikėtų atkreipti dėmesį į tokius nusikaltimus, kaip automobilių vagystės. Turėtų 
būti nemažinamas dėmesys ir spalvotojo bei juodojo metalo grobstytojams, kurie niokoja 
miestą. Pasikeitė įstatymai, ir šiemet visa policija finansuojama iš valstybės biudžeto, 
mums bus sunkiau remti policiją. Tačiau, manau, rasime būdų. Planuojame Kelių policijai 
nupirkti porą automobilių“, – sakė A. Salda.99  

Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras A. Mirnyj kalbėjo: „Nusikalstamumo 
mažėjimo procesas prasidėjo įpusėjus 1994 metams. Mumis nelabai patikėjo, todėl 
sulaukėme komisijos, kuri tikrino mūsų darbą. Metų rezultatai rodo, kad tai buvo vis 
dėlto reali situacija, dirbtinai nusikalstamumas nebuvo mažinamas. Kova su organizuotu 
nusikalstamumu, ekonominiais nusikaltimais – pagrindinė mūsų darbo kryptis. Įkūrus 
apygardos prokuratūrą, manau, bendradarbiavimas bus dar glaudesnis.“100  

VRM OTV vyriausiasis komisaras V. Telyčėnas kalbėjo, kad nusikalstamumo 
dinamika susijusi su šalies ekonominiais ir socialiniais procesais. Pasak jo, vien vidaus 
reikalų organai jiems įtakos daryti negali. 1994 metais kriminogeninė situacija atitiko 
1993 metų pabaigoje darytas prognozes. V. Telyčėnas pastebėjo, kad du kartus padaugėjo 
nusikaltimų panaudojant šaunamuosius ginklus, ir priminė apie pagrindines darbo 
kryptis: kovą su organizuotu nusikalstamumu, ekonominiais nusikaltimais, ryšių su 
visuomene stiprinimą. Jis sakė, kad ruošiamasi atgaivinti jaunų darbuotojų globėjų 
institutą. Komisaras V. Telyčėnas patvirtino, kad VRM biudžetą sudaro 14,7 proc. viso 
šalies biudžeto, kad prioritetinė kryptis – ryšių ir informatikos priemonių įsigijimas ir 
kad Šiaulių m. VPK 1994 metais dirbo tikrai neblogai.101  

Šiaulių m. VPK vyriausiasis komisaras A. Songaila apibendrino, kad pagrindinės 
Šiaulių m. VPK funkcijos liko tos pačios: nusikaltimų prevencija, jų išsiaiškinimas, 
viešosios tvarkos palaikymas. „1995 metais turtingi nebūsim, tačiau pragyvenimui pinigų 
turėsim, kadangi mokos fondas yra skirtas. Spec. priemones, automobilius įsigyti bus 
sunku. Nesam visiški vargšai, turime ir vidinių rezervų: tarnybų sąveika, darbuotojų 
kompetencijos pasiskirstymas ir t. t. Sieksime, kad būtų kuo mažiau darbuotojų su 
neapibrėžtomis funkcijomis. Jei kalbėsime apie etatų didinimą, tai bus šneka tik apie 
konkretų darbą dirbančius žmones, bet ne apie valdymo grandį“, – kalbėjo A. Songaila.102  

1995 m. sausio 1 d. įsigaliojus įstatymui dėl Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso 
kodeksų pakeitimų ir papildymų103, Baudžiamajame kodekse numatytos tik keturios 
pagrindinės bausmės: mirties bausmė, laisvės atėmimas, pataisos darbai ir bauda, bei trys 
papildomosios bausmės: turto konfiskavimas, bauda ir atėmimas teisės dirbti tam tikrą 

darbą, eiti tam tikras pareigas arba užsiimti tam tikra veikla. Išnyko tokios bausmės kaip 
viešasis papeikimas, nutrėmimas, ištrėmimas bei atleidimas iš pareigų, lygtinis nuteisimas 
laisvės atėmimu privalomai įdarbinant, nes neatitiko bausmei keliamų reikalavimų ir 
nebegalėjo daryti poveikio nusikaltimą padariusiam asmeniui. Be to, buvo susiaurinta 
galimybė ta ikyti  bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu: pataisos darbai  galėjo būti 
skiriami tik pagal darbo sutartį  dirbančiam asmeniui.   

1995 m. kovo 30 d. įvyko susitikimas su Šiaulių apylinkės teismo teisėjais ir teismo 
pirmininku104, buvo aptarti abiem pusėms aktualūs klausimai ir spręstinos problemos.  

Šiaulių miesto sukarintos priešgaisrinės apsaugos dalinio (Šiaulių m. SPAD) viršininko 
1995 m. gegužės 30 d. įsakymu105 buvo patvirtinta Šiaulių m. SPAD ir Šiaulių m. VPK 

A. Rimšos išleistuvės. Iš kairės: 
A. Vilbikas, A. Tručinskas, 
A. Songaila, A. Rimša, A. 
Milašauskas  

A. Rimšos išleistuvės. Komisariato vadovai ir Kelių policijos pareigūnai
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bendradarbiavimo instrukcija. Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1995 m. birželio 2 d. 
įsakymu106 patvirtinta nauja Šiaulių m. VPK ir Šiaulių m. SPAD bendradarbiavimo instrukcija.  

Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1995 m. gegužės 12 d. įsakymu107 premijuotas 
į pensiją išeinantis pareigūnas, ilgametis darbuotojas, vyriausiojo komisaro pavaduotojas 
vidaus tarnybai Augustinas Rimša.  

Pirmojo PK darbuotojai, išsikeldami į naujas patalpas, VPK paliko nemažai laisvų 
kabinetų, o tai leido kitoms tarnyboms pagerinti darbo sąlygas. Deja, dėl lėšų trūkumo 
liko nebaigtas suremontuoti VPK pastato antrasis aukštas, nebaigtos įrengti naujos 
areštinės patalpos, neįrengtas vandentiekis ETAS patalpose. Pavyko tik pertvarkyti du 
garažų boksus į dirbtuves.108   

Nuo 1995 metų rugpjūčio mėnesio Šiaulių policijoje ėmė veikti pasitikėjimo 
telefonas.109 Miesto gyventojai galėjo pranešti apie įvairius nusikaltimus, netinkamą 
policijos pareigūnų elgesį ir kt.  

Šiaulių m. VPK vyriausiasis komisaras Algimantas Songaila, paklaustas, ar atostogų 
metu sumažėjus pareigūnų neatsiranda papildomų problemų, atsakė: „Ypatingų problemų 
nėra. Man netgi naudinga pavaduoti savo pavaduotojus: labiau įsigilinu į jų vadovaujamų 
tarnybų veiklą, daugiau tiesiogiai pabendrauju su pareigūnais.“110    

1995 m. rugsėjo 4 d. operatyviniame pasitarime111 vyriausiasis komisaras A. Songaila 
informavo, kad iš VRM atėjo teletaipograma, kurioje rašoma apie uniformuotosios 
policijos sukūrimą ir kad reikalingas vadovas, todėl pasitarimo dalyvių buvo prašoma 
pateikti kandidatūras į vadovo vietą.  

Vyriausiojo policijos komisariato tarnybų kompleksinis patikrinimas. 1995 
metų rugsėjo mėnesį buvo atliktas Šiaulių m. VPK tarnybų kompleksinis patikrinimas.112 
Išvadas aptarti komisariato pareigūnai susirinko 1995 m. rugsėjo 22 d. Dalyvavo VRM 
sekretorius J. Kraujelis, VRM Policijos departamento savivaldybių policijos komisaras 
R. Senovaitis, Operatyvinės tarnybos valdybos vyriausiasis komisaras V. Telyčėnas, 
Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiasis komisaras V. Trinkūnas, Kriminalinės policijos 

valdybos Analitinio-metodinio poskyrio komisaras inspektorius Č. Pesliakas, Štabo 
Valdymo organizavimo skyriaus vyriausiasis inspektorius J. Vižinis, VPK operatyvinio 
pasitarimo nariai. Supažindindamas su kompleksinio patikrinimo pažyma, pasisakė 
kiekvienas Ekspertų komisijos narys. J. Vižinis kalbėjo: „Tikrinau VPK štabo veiklą. 
Ji vykdoma pagal VPK štabo nuostatus. Dėl padalinių vadovų darbo koordinavimo 
Štabui priekaištų neturiu. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tarp tarnybų nėra 
tinkamo bendradarbiavimo. <...> Štabui reikėtų <...> parengti dokumentą dėl tarnybų 
bendradarbiavimo. Turiu pastabų dėl operatyvinių pasitarimų pas komisarą: nėra 
konkrečių pavedimų, nenumatyti vykdymo terminai, nėra reziumuojamųjų išvadų. <...> 
Abiejų PK kolektyvai pajėgūs spręsti jiems patikėtus uždavinius. <...> Atkreipiame dėmesį 
į nusikaltimų išaiškinamumo rodiklius: jie nėra patenkinami abiejuose komisariatuose. 
<...> Operatyvinė veikla taip pat nėra gero lygio. <...> Reikia nuolat galvoti apie pareigūnų 
profesinį parengimą.“113 

Č. Pesliakas sakė: „Pagrindiniai KP darbo rodikliai yra žemo lygio. Jis žemesnis už 
Respublikos vidurkį. KP tarnybinės veiklos efektyvumas neatitinka galimybių: vienas KP 
pareigūnas teišaiškino 3,7 nusikaltimo, kai Respublikos vidurkis – 5. Jaunus darbuotojus 
reikia mokyti profesionalumo. Rimtos spragos planuojant darbą. <...> Įvykio vietų 
apžiūros įformintos paviršutiniškai. Daugumos bylų paieškos priemonės vykdomos 
silpnai, o sustabdžius bylą, paieška beveik ir nebevykdoma. Profesinis parengimas 
vykdomas, tačiau dažniausiai apsiribojama naujų įsakymų, instrukcijų studijavimu. 
<...> Nemažai trūkumų ieškant pasislėpusių nusikaltėlių, dingusių be žinios asmenų. 
<...> Kvotos inspektoriai daugiausia dirba tik kabinetuose. Jie turi vykti pakartotinai į 
įvykio vietas, apklausti liudytojus. Žemas operatyvinio darbo lygis. Retai ir nesėkmingai 
taikomas Asmenų prevencinio sulaikymo įstatymas. <...> KP tarnybinė veikla vertinama 
patenkinamai. Komisariatų indėlis, atskleidžiant nusikaltimus, turėtų būti didesnis, 
kadangi jiems tenka tirti lengvesnius nusikaltimus.“114

R. Senovaitis kalbėjo: „Viešosios policijos ir Savivaldybės policijos darbas įvertintas 
patenkinamai. Atkreipiu dėmesį į tą faktą, kad 60 procentų sociologinės apklausos metu 
apklaustų šiauliečių pareiškė, jog nepažįsta savo apylinkės inspektorių. Savivaldybės ir 
Viešosios policijos darbą kontroliuoja tik tos policijos rūšies vadovai. <...> Nuovados 
neinformuotos apie nusikaltimus. <...> Paskutinis akcentas – mandagumas ir kultūra.“115

V. Trinkūnas išsakė tokią nuomonę: „Policijos nuovadų, teritorinių komisariatų, VPK 
budėtojų tarnybų darbą vertinu gerai. Šiaulių budėtojų tarnybos galėtų būti kompiuterizavimo 
pavyzdys kitiems rajonams. Komendanto tarnybos darbas vertinamas gerai.“116

J. Kraujelis kalbėjo: „Tardymo skyriaus darbas vertinamas gerai. Kelių policijos 
veikla vertinama patenkinamai. Migracijos tarnybos veikla vertinama patenkinamai. 
Šios tarnybos vadovams siūlau priimti pažymoje nurodytus trūkumus. <...> Kadrų 
tarnybos veikla vertinama gerai, Apsaugos policijos skyriaus – patenkinamai. <...> Jūsų 
komisariatui reikėtų pagalvoti apie tai, kad viešosiose vietose būtų daugiau policijos, kad 

Išklausoma informacija apie 
įvykius. Pirmojoje eilėje iš kairės: 
vyresnieji komisarai B. Poškus, 
A. Vilbikas, A. Milašauskas 
ir vyriausiasis komisaras A. 
Songaila
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ji būtų daugiau matoma. Reikėtų pagalvoti apie kai kurių budėtojų tarnybų panaudojimą 
patruliavimui, kad jie turėtų savo maršrutus, būtų karštuose savo rajono taškuose. Didelis 
potencinės jūsų kolektyvo galimybės glūdi kvalifikacijos kėlime. Kadrų tarnybą kviečiu 
palaikyti pačius glaudžiausius ryšius su policijos mokyklomis. Reikia planuoti taip, kad 
pasiųsti mokytis žmonės po to visi būtų įdarbinti. Ateina toks periodas, kai darbe atsiranda 
konkurencija ir kiekvienas pareigūnas turi rodyti rezultatus. Itin žymaus materialinio 
aprūpinimo pagerėjimo nesitikime, tačiau nuo kitų metų vidurio didžiuosius miestus 
aprūpinsime „Motorolos“ ryšio sistema.“117 

Vyriausiojo policijos komisariato 1995 metų veiklos analizė.  Pagrindinis 
Šiaulių m. VPK darbo įvertinimas 1995 metais buvo VPK ir teritorinių policijos 
komisariatų tarnybinės veiklos kompleksinis patikrinimas, kurį atliko VRM. Komisariatų 
darbas buvo įvertintas patenkinamai.118  

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1994 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 724 „Dėl 
Tardymo, Kriminalinės policijos ir kitų kvotos bei kriminalinių ekspertizių padalinių 
sąveikos instrukcijos“ ir Kolegijos 1995 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 7k/2 bei siekiant 
suaktyvinti bendradarbiavimą tarp tarnybų, Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 
1995 m. lapkričio 29 d. įsakymu119 numatytas informacijos teikimo ir VPK tarnybų 
sąveikos gerinimas: įkurtas Tarnybinės informacijos ir duomenų bankas, patvirtintos 
VPK padalinių tarnybinės informacijos ir duomenų kaupimo, saugojimo ir naudojimo 
taisyklės, patvirtintos informacinės kortelės, informacinės kortelės apie įvykį, informacinės 
kortelės apie pavogtus daiktus formos ir paskirti už tai atsakingi padaliniai ir pareigūnai.  

Šiaulių m. VPK vadovai aktyviai teikė pasiūlymus dėl policijos reformos. Šiaulių m. 
VPK Pirmojo PK Savivaldybės policija pateikė savo pasiūlymus dėl policijos reformos 
projekto ir nurodė, kad pirmiausia būtina per masinės informacijos priemones apklausti 
gyventojus, kokią jie norėtų matyti policiją, ką būtų galima pagerinti policijos veikloje 
visuomenės atžvilgiu; dirbant pagal nusikalstamumo prevencijos programas būtina 
pasitelkti visuomenines organizacijas, visuomenės atstovus ir kt. suinteresuotas 
institucijas; būtina ugdyti policijos darbuotojus, sugebančius univer saliau atlikti savo 
funkcijas, galinčius dirbti ne tik siauroje tam tikros tarnybos srityje.

Siekiant užtikrinti pagrindinių policijos funkcijų kokybišką vykdymą, buvo siūloma 
pagerinti kai kurias turimas technines priemones, tai yra kokybiškai peržiūrėti naudojamas 
transporto priemones ir jų paskirstymą įvairioms policijos tarnyboms. Minėta, kad taip pat 
būtina visuose policijos padaliniuose sukurti bendrą informacinę sistemą. 

Šiaulių m. VPK vadovų nuomone, policija turėtų tapti savarankiškai valdoma 
institucija, taip pat policiją reikėtų labiau demilitarizuoti. Atskiriant struktūras, turėtų 
būti specialiosios struktūros, kurios kovotų su organizuotu nusikalstamumu, vagystėmis, 
plėšimais ir kt. sunkiais nusikaltimais, ir struktūra, besirūpinanti mokesčių mokėjimo 
politikos užtikrinimu. Taip pat buvo siūloma atskirti universaliąsias funkcijas, tai yra 
viešosios tvarkos palaikymą, ir labiau orientuotis į socialinės pagalbos  teikimą gyventojams.

Buvo teigiama, kad, siekiant objektyviai įvertinti policijos darbo rezultatus, būtina 
išplėsti vertinimo kriterijus, nes policijos reitingas aptarnaujamojoje teritorijoje bei 
finansinių ir materialinių sąnaudų palyginimas su policijos veiklos rezultatais yra 
nepakankamas objektyviam vertinimui.120  

Aptariant Šiaulių m. VPK padalinių tarnybinę veiklą per 1995 metus, dalyvavo VRM 
sekretorius J. Kraujelis, VRM Operatyvinės tarnybos valdybos vyriausiasis komisaras 
V. Telyčėnas, Šiaulių miesto meras A. Lankauskas, Šiaulių miesto vicemeras A. Sėjūnas, 
Valstybės saugumo departamento Šiaulių skyriaus viršininkas S. Keserauskas, Transporto 
PK komisaras V. Zuokas, Pasienio policijos departamento Šiaulių rinktinės vyriausiasis 
komisaras S. Jaras, Tardymo izoliatoriaus viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas A. 
Kolesnikovas, Sukarintos priešgaisrinės apsaugos departamento viršininko pavaduotojas 
vidaus tarnybos majoras J. Misiūnas, Šiaulių r. PK Kriminalinės policijos komisaras 
inspektorius A. Songaila, Šiaulių miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas 
A. Oseckis, Šiaulių m. VPK, Pirmojo ir Antrojo PK, policijos nuovadų pareigūnai. 
Pranešimą  skaitė Šiaulių m. VPK vyriausiasis komisaras A. Songaila, pasisakė Šiaulių m. 
VPK vyriausiasis komisaras kadrų ir socialiniams klausimams B. Poškus, Šiaulių m. VPK 
Viešosios policijos Postinės patrulinės mobiliosios kuopos vyriausiasis inspektorius K. 
Stulpinas, Šiaulių m. VPK KP Kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras A. Tručinskas, 
Šiaulių m. VPK Savivaldybės policijos komisarė inspektorė J. Keserauskienė, VRM 
sekretorius J. Kraujelis, VRM Operatyvinės tarnybos valdybos vyriausiasis komisaras V. 
Telyčėnas, Šiaulių miesto meras A. Lankauskas ir Šiaulių miesto apylinkės vyriausiojo 
prokuroro pavaduotojas A. Oseckis.121

Tą pačią dieną 15 val. Šiaulių m. VPK 216 kab. įvyko spaudos konferencija122, kurioje 
dalyvavo VRM sekretorius J. Kraujelis, VRM OTV vyriausiasis komisaras V. Telyčėnas, 
Šiaulių miesto meras A. Lankauskas, Šiaulių miesto vicemeras A. Sėjūnas, Šiaulių m. VPK 
vyriausiasis komisaras A. Songaila, Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos vyriausiasis 
komisaras A. Tručinskas, Šiaulių m. VPK štabo vyriausiasis komisaras A. Milašauskas, 
Šiaulių m. VPK Savivaldybės policijos vyriausiasis komisaras A. Vilbikas, Šiaulių m. 
VPK Viešosios policijos vyriausiasis komisaras V. Janavičius, Šiaulių m. VPK vyriausiasis 
komisaras kadrų ir socialiniams klausimams B. Poškus, Pirmojo ir Antrojo PK komisarai 
V. Komas ir A. Zakrasas, Šiaulių mieste akredituoti VIP atstovai – žurnalistai, Lietuvos 
televizijos, Šiaulių televizijos ir Šiaulių radijo atstovai.  

Pirmasis policijos komisariatas. Vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 7 d.123 
įsakymu Šiaulių miesto policijos komisariatas reorganizuotas į Vyriausiąjį policijos 
komisariatą. Šiaulių miesto pirmasis policijos komisariatas taip pat įkurtas 1994 m. kovo 
7 d., reorganizavus Šiaulių miesto policijos komisariatą. 

Vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 173124 patvirtinti Pirmojo PK 
etatai: 92 valdininkų, 70 policininkų, 32 laisvai samdomi pareigūnų. 

Savivaldybės policijos valdininkų etatų buvo 52, policininkų – 54, laisvai samdomų 
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– 23. Gubernijos policijos nuovadoje 
valdininkų buvo 21, po1icininkų – 22, 
iš viso – 43 etatai. Prūdelio policijos 
nuovadoje valdininkų buvo 20, policininkų 
– 16, iš viso – 36 etatai. Zoknių policijos 
nuovadoje valdininkų buvo 9, policininkų 
– 16, iš viso – 25 etatai.  

Kriminalinės policijos valdininkų 
etatų buvo 18, policininkų – 4. Kvotos 
valdininkų etatų buvo 10. Budėtojų 
dalyje buvo 5 valdininkų ir 6 policininkų 
etatai. Kitose komisariato tarnybose 
buvo patvirtintas 1 komisaro, 1 kadrų 
inspektoriaus, 1 informatikos jaunesniojo 
inspektoriaus, 1 ūkio dalies policininko 
etatas. 

Vidaus reikalų ministro 1994 m. 
balandžio 11 d. įsakymu Nr. 163t/e125 
Pirmojo PK komisaru nuo balandžio 8 d. 
paskirtas V. Komas, iki tol dirbęs Šiaulių 
m. PK Kriminalinės policijos Kriminalinės 

paieškos nusikaltimų prieš asmenį tyrimo skyriaus komisaru inspektoriumi. Pirmojo 
PK Kriminalinės paieškos komisaru inspektoriumi nuo balandžio 8 dienos paskirtas A. 
Augas, iki tol dirbęs Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos Turtinių nusikaltimų tyrimo 
skyriaus 1-ojo poskyrio vyresniuoju inspektoriumi. 

V. Komas prisimena, kad, 1993 metų pabaigoje kuriant VPK, Pirmąjį ir Antrąjį 
komisariatus, Šiaulių m. PK vyriausiasis komisaras A. Songaila pasiūlė jam vadovauti 
Pirmajam PK. Pradžioje komisariato pareigūnai dirbo VPK Aušros al. 19 pastato 
kabinetuose. Paskyrus Pirmajam PK pastatą A. Mickevičiaus g. 11, buvo siūloma įsikurti 
viename pastate su ,,Šiaulių krašto“ redakcija, tačiau nuspręsta, kad geriausias variantas 
būtų visą pastatą atiduoti komisariatui. Įsikuriant ir atliekant kapitalinį remontą, daug 
pastangų įdėjo Savivaldybės policijos komisaras inspektorius P. Pastoraitis.126   

P. Pastoraitis turėjo patirties pastatų remonto ir statybos srityje. Jis, pavyzdingai įrengęs 
Transporto registracijos ir egzaminų poskyrio patalpas bei sutvarkęs aplinką, keletą metų 
rūpinosi VPK priestato statyba, o 1994 metais Pirmojo PK pastato remontu.127   

Komisariatų aptarnaujamųjų teritorijų skiriamoji riba buvo miestą dalijantis 
geležinkelis. Miesto dalį, esančią į šiaurę nuo geležinkelio, aptarnavo Pirmasis PK.

Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1994 m. gegužės 19 d. įsakymu128 Pirmajam 
PK buvo priskirti automobiliai  VAZ-21013, GAZ 31, „Volvo 740“.     

 Vadovaudamasi LR Vyriausybės 1992 
m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 689129, 
Šiaulių miesto valdyba 1994 m. gegužės 
23 d. potvarkiu130 leido Komunalinio 
ūkio skyriui nuo 1994 m. birželio 1 
d. neterminuotai nuomoti Policijos 
komisariatui patalpas Šiauliuose, A. 
Mickevičiaus g. 11 pastato I aukšte (211,17 
kv. m) ir II aukšte (192,44 kv. m).  

Policijos komisariate dirbo Respublikinė ir Savivaldybės policijos bei vidaus tarnybos. 
Savivaldybės policija buvo sudaryta iš nuovadų, vykdančių teisėtvarkos pažeidimų 
prevenciją, saugančių viešąją tvarką ir užtikrinančių visuomeninę rimtį bei piliečių 
teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Šias funkcijas vykdė teritoriniu principu sudarytos 
Savivaldybės policijos nuovados. Nuovadų struktūra buvo sudaryta iš vadovybės, 
Prevencinės, Nepilnamečių reikalų, Informatikos tarnybų, Pataisos darbų inspekcijos ir 
budėtojų dalių. Prevencinė tarnyba nuovadose buvo sudaryta iš apylinkės inspektorių, 
kurie teritoriniu principu aptarnavo jiems priklausančias teritorijas. Nepilnamečių 
reikalų inspektoriai vykdė vaikų teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, dalyvavo tiriant teisės 
pažeidimus ir nusikaltimus, kuriuos įvykdė vaikai. Nepilnamečių reikalų inspektoriai 
taip pat dirbo teritoriniu principu. Pataisos darbų inspektoriai organizavo bausmių, 
nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymą. Budėtojų dalys priėmė, registravo ir pagal 
savo kompetenciją nagrinėjo asmenų, įmonių ir organizacijų pareiškimus, pranešimus 
apie nusikaltimus ir teisėtvarkos pažeidimus, operatyviai reagavo į visus iškvietimus ir 
pranešimus apie nusikaltimus aptarnaujamojoje teritorijoje bet kuriuo paros metu. 

Pirmajam PK priklausė trys policijos nuovados. Gubernijos nuovada buvo įsikūrusi J. 
Basanavičiaus g. 55B. 1994 metais buvo remontuojamos ir įrengiamos J. Basanavičiaus g. 
94 esančios patalpos, kurios anksčiau priklausė Šiauliuose dislokuotam Rusijos kariniam 
daliniui. Į naują pastatą nuovados darbuotojai persikraustė 1995 metų sausį. Prūdelio 
policijos nuovada įsikūrė Paprūdžio g. 2. Zoknių policijos nuovados adresas buvo 
Tamošaičio g. 1.  

Pirmojo  PK Kriminalinė policija dirbo teritoriniu principu pagal nuovadų teritorijas. 
Taip pat buvo įkurta grupė iš trijų pareigūnų, kurie tyrė vagystes iš butų. Įsteigtas Kvotos 
padalinys atliko kvotą ir bylas perduodavo pagal tardymingumą ir teismingumą. 

Pirmojo PK patalpose A. Mickevičiaus g. 11  buvo įsikūręs Pasų poskyris, kuris 
aptarnavo centrinę miesto dalį. Poskyrio darbuotojai išduodavo pasus ir uždėdavo piliečių 
gyvenamosios vietos žymą.   

Toliau pateikiama komisaro V. Komo informacija apie Pirmojo PK įsikūrimo ir 
darbo aktualijas, pateikta Pirmojo PK operatyviniuose pasitarimuose. 1994 m. rugpjūčio 
8 d.: pirmajame PK nėra juristų, kurie galėtų per 15 dienų užbaigti bylą (kalbama apie 

Pirmasis PK

Pirmojo PK komisaras V. Komas

Pirmojo PK iškaba
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sumarinį procesą – aut. pastaba). Viena N. Grubliauskienė turi juridinį išsilavinimą, kiti 
visi turi išsilavinimą, tačiau ne juridinį.131

1995 m. sausio 18 d.: darbo drausmė ir kadrų komplektavimas – vienas pagrindinių 
rezervų darbui gerinti. Manau, mums, valdininkams, dažniau reikėtų išeiti į gatves 
patruliuoti. Jau esame tai išbandę, ir tai davė teigiamų rezultatų.132

1995 m. kovo 20 d.: statybininkai nebenori tęsti Pirmojo policijos komisariato 
remonto, nes susidarė įsiskolinimų už atliktą darbą.133

1995 m. balandžio 10 d.: per 1995 metų 
ketvirtį užregistruotos 28 spalvotojo metalo 
vagystės, iškelta 13 baudžiamųjų bylų.134

1995 m. balandžio 18 d.: 1995 m. ba-
landžio 10–14 d. su visais Pirmojo PK 
darbuotojais buvo aptarti 1-ojo ketvirčio 
rezultatai.135

1995 m. balandžio 18 d.: 1995 m. balan-
džio 19–21 d. Pirmasis policijos komisariatas  
kelsis į naujas patalpas A. Mickevičiaus g. 11, 
Šiauliuose, o nuo gegužės 1 dienos pradės 
funkcionuoti budėtojų dalis.136

1995 m. lapkričio 13 d.: pasinaudo-
damas priemone „Prevencija-95“, aš dėl 
vagysčių iš transporto prevencijos suda-
riau atskirą planą. Patruliuojame pagal jį. 
Vagysčių šiomis dienomis užregistruota 
nebuvo.137

1995 m. gegužės 1 d. operatyviniame 
pasitarime138 Šiaulių m. VPK vyriausia-
sis komisaras A. Songaila informavo, kad 
1995 m. gegužės 1 d. oficialiai pradėjo 
dirbti Pirmasis PK. Oficialus komisariato 
atidarymas įvyks 1995 m. gegužės 19 d. 
kartu su tarptautiniu motoraliu.  

Pastato atidaryme dalyvavo vidaus rei-
kalų ministras R. Vaitekūnas, perkirpęs 
simbolinę juostelę. Šv. Petro ir Povilo baž-
nyčios klebonas monsinjoras K. Jakaitis 
pastatą pašventino. 

Nuo 1995 metų gegužės mėnesio Pirma-
sis PK pradėjo funkcionuoti savarankiškai.139 

 Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1995 m. birželio 9 d. įsakymu140 suteikta 
teisė tvirtinti procesinius dokumentus Pirmojo PK vyriausiajai inspektorei R. Sidabrienei.  

Pirmojo PK Kriminalinėje policijoje 1995 m. rugsėjo 5 d. dirbo 24 policijos pareigūnai, 
iš jų 1 komisaras, 20 inspektorių ir 3 policininkai. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 9 policijos 
pareigūnai, iš jų 1 komisaras ir 8 inspektoriai, iš jų juridinį aukštąjį išsilavinimą turėjo 4 policijos 
pareigūnai, visi inspektoriai. Aukštesnįjį 
išsilavinimą buvo įgiję 10 policijos pareigūnų, 
iš jų 9 inspektoriai ir 1 policininkas, iš jų 
juridinį išsilavinimą buvo įgiję 3 policijos 
pareigūnai, visi inspektoriai. Iki 30 metų 
amžiaus buvo 18 policijos pareigūnų, iš jų 15 
inspektorių ir 3 policininkai. Nuo 31 iki 45 
metų amžiaus buvo 6 policijos pareigūnai, iš jų 
1 komisaras ir 5 inspektoriai. VRM sistemoje 
iki 3 metų išdirbo 15 policijos pareigūnų, iš jų 
13 inspektorių ir 2 policininkai. Iš viso buvo 
21 valdininko ir 4 policininkų etatai.141  

1995 metais Pirmajame PK buvo 2 automobiliai „Volvo“, 2 automobiliai VAZ, 1 
automobilis GAZ 24, 1 automobilis VAZ-21011.

Iš ryšio priemonių buvo 18 nešiojamųjų radijo stočių „Motorola“, 1 automobilinė 
radijo stotis „Motorola“, 1 stacionarinė radijo stotis „Motorola“ budėtojų dalyje ir 2 
automobilinės radijo stotys „Viola“. Informatikos tarnyba turėjo 1 kompiuterį.

Teritorinių policijos komisariatų ir kai kurių nuovadų budėtojų dalys buvo aprūpintos 
universaliaisiais įvykio vietų apžiūrų lagaminais, o darbuotojai išmoky ti savarankiškai apžiūrėti 
nesudėtingų nusikaltimų, tai yra vagystės iš sandėliukų, sodo namelių, įvykio vietas.142

Komisaras inspektorius P. Pastoraitis pastebėjo, kad geriau būtų iš viso be nusikaltė-
lių gyventi. „Bet tokio 
gyvenimo že mėje nėra. 
Būtina nors siekti, kad 
nusikaltimų būtų kuo 
mažiau. Dabar viena iš 
komisaro inspektoriaus 
veiklos sričių kaip tik ir 
yra preven cinis darbas – 
užkirsti kelią nusikalti-
mams. Priklauso Prūde-
lio, Guber nijos, Zoknių 
nuovados. Nepilna-
mečiai, namų chuliga-

Laukiant Pirmojo PK atidarymo

Pirmojo PK atidarymo metu juostelę kerpa vidaus 
reikalų ministras  R. Vaitekūnas, šalia Šiaulių m. 
VPK  vyriausiasis komisaras A. Songaila

Ministro R. Vaitekūno sveikinimai Pirmojo PK 
komisarui V. Komui

Pirmojo PK vadovai: komisaras V. Komas 
– viduryje, Savivaldybės policijos komisaras 
inspektorius K. Škiela ir Kvotos skyriaus komisarė 
inspektorė R. Sidabrienė

Pirmojo PK kolektyvas gamtoje
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nai, girtuok liai. Išvežti alkoholio mėgėją gydy mui tegalima tik triskart baustą. Ne lengva 
to pasiekti, bet tokia jau par eigūno duona“, – sakė P. Pastoraitis.143   

Antrasis policijos komisariatas. Vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 7 d. 
įsakymu Šiaulių miesto policijos komisariatas reorganizuotas į Vyriausiąjį policijos 
komisariatą.144 Šiaulių miesto antrasis policijos komisariatas taip pat įkurtas 1994 m. 
kovo 7 d. reorganizavus Šiaulių miesto policijos komisariatą. 

Vidaus reikalų ministro 1994 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 163t/e145Antrojo PK 
komisaru nuo 1994 m. balandžio 8 d. paskirtas V. Skaburskas, iki tol dirbęs Savivaldybės 
policijos Dainų policijos nuovados komisaru inspektoriumi. Antrajam PK komisarui 
tiesiogiai buvo pavaldūs  Kriminalinės ir Savivaldybės policijų komisarai inspektoriai. 
Vidaus reikalų ministro 1994 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 678t/e146 nuo 1994  m. 
gruodžio 28 d. atleistas Antrojo PK komisaras V. Skaburskas paties prašymu. Jo ištarnautas 
laikas sudarė 22 metus 6 mėnesius 18 dienų.  

Vidaus reikalų ministro 1994 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 181t/e147 Antrojo PK 
Kriminalinės paieškos komisaru inspektoriumi nuo balandžio 25 dienos paskirtas D. 
Petrauskas, iki tol ėjęs Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus 
organizuoto nusikalstamumo tyrimui pareigas. Vidaus reikalų ministro 1994 m. lapkričio 
22 d. įsakymu Nr. 613t/e148 Antrojo PK Kriminalinės paieškos komisaras inspektorius 
D. Petrauskas nuo 1994  m. gruodžio 1  d. buvo atleistas suėjus nustatytam amžiui. Jo 
ištarnautas laikas sudarė 26 metus 5 mėnesius 23 dienas.  

1994 metų gegužės pradžioje Lieporių 
policijos nuovada Antrajam PK parengė 6 
kabinetus.149  

Antrojo PK komisaras V. Skaburskas 
1994 m. gegužės 9 d. vykusiame 
operatyviniame pasitarime150 informavo, 
kad Antrasis PK turi 17 darbuotojų. Šis 
komisariatas buvo laikinai įsikūręs Lieporių 
nuovadoje, Tilžės g. 54, tačiau iš pradžių 
buvo neįvesti telefonai, todėl komisariatas 
negalėjo normaliai funkcionuoti.  

Antrasis PK aptarnavo pietinį miesto 
mikrorajoną nuo geležinkelio iki miesto pietinės ribos. 

 Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1994 m. gegužės 19 d. įsakymu151 Antrajam 
PK buvo priskirti automobiliai VAZ-21013, UAZ 31512 ir „Volvo 740“.  

Antrajame PK veikė Respublikinė ir Savivaldybės policijos bei vidaus tarnybos. 
Šiaulių m. VPK  Savivaldybės policija buvo sudaryta iš nuovadų, vykdančių teisėtvarkos 
pažeidimų prevenciją, saugančių viešąją tvarką ir užtikrinančių  visuomeninę rimtį  
bei piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.  Šias funkcijas vykdė teritoriniu principu 

sudarytos Savivaldybės policijos nuovados. Nuovadų struktūra buvo sudaryta iš vadovybės, 
Prevencinės, Nepilnamečių reikalų, Informatikos tarnybų, Pataisos darbų inspekcijos ir 
budėtojų dalių. Prevencinė tarnyba nuovadose buvo sudaryta iš apylinkės inspektorių, 
kurie teritoriniu principu aptarnavo jiems priklausančias teritorijas. Nepilnamečių 
reikalų inspektoriai vykdė vaikų teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, dalyvavo tiriant teisės 
pažeidimus ir nusikaltimus, kuriuos įvykdė vaikai. Nepilnamečių reikalų inspektoriai 
taip pat dirbo teritoriniu principu. Pataisos darbų inspektoriai organizavo bausmių, 
nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymą. Budėtojų dalys priėmė, registravo ir pagal 
savo kompetenciją nagrinėjo asmenų, įmonių bei organizacijų pareiškimus, pranešimus 
apie nusikaltimus ir teisėtvarkos pažeidimus, operatyviai reagavo į visus iškvietimus ir 
pranešimus apie nusikaltimus aptarnaujamojoje teritorijoje bet kuriuo paros metu. 

Antrajam PK priklausė trys policijos nuovados: Dainų nuovada buvo įsikūrusi 
Dainų g. 2, o nuovados budėtojų dalis Lyros g. 13. Ji aptarnavo teritoriją, kurią ribojo 
Tilžės–Gardino–Architektų gatvės ir Gytarių mikrorajonas iki miesto ribų. Didžiąją 
Dainų nuovados teritorijos dalį sudarė gyvenamieji namai, todėl daugiausia nusikaltimų, 
įvykdytų šioje teritorijoje, buvo vagystės iš butų ir automobilių. Dainų nuovados budėtojų 
dalies telefonas 45 77 36 veikė ištisą parą.    

Lieporių nuovada buvo įsikūrusi Tilžės g. 54 (kaip minėta, ji buvo laikinai priėmusi 
Antrąjį PK – aut. pastaba). Lieporių nuovada aptarnavo Lieporių, Pabalių ir Žaliūkių 
mikrorajonus. Lieporių nuovados teritorijoje buvo daug garažų kooperatyvų. Lieporių 
nuovados budėtojų dalies telefonas 45 11 02 taip pat veikė ištisą parą.    

Rėkyvos nuovada įsikūrė Pirties g. 3. Ji aptarnavo Rėkyvos gyvenvietę ir kolektyvinius 
sodus. Paskutiniais metais buvo labai padaugėję vagysčių iš kolektyvinių sodų.  Budėtojų 
dalies telefonas  – 49 27 63.  

Antrojo PK Kriminalinė policija dirbo teritoriniu principu pagal nuovadų teritorijas. 
Taip pat buvo įkurta grupė iš trijų pareigūnų, kurie aiškino vagystes iš butų. Įsteigtas Kvotos 
padalinys, kuris atliko kvotą ir bylas perduodavo pagal tardymingumą  ir teismingumą. 

Antrojo PK Tilžės g. 54 patalpose buvo įsikūręs Pasų poskyris, kuris aptarnavo pietinę 
miesto dalį. Poskyryje dirbo septynios pareigūnės, kurios išduodavo pasus ir uždėdavo 
piliečių gyvenamosios vietos žymą.152   

Vidaus reikalų ministro 1994 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 724t/e153 A. Zakrasas 
nuo 1994 m. gruodžio 28 d. atleistas iš Pirmojo PK Savivaldybės policijos Prūdelio 
policijos nuovados komisaro inspektoriaus pareigų ir paskirtas Antrojo PK komisaru.

A. Zakrasas prisimena, kad jis 1994 metų gruodžio pabaigoje Antrajame PK pakeitė 
V. Skaburską. Savivaldybės policijos komisaru inspektoriumi buvo V. Jeremėja, o 
Kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus pareigas ėjo A. Lideikis. Komisariate buvo 
įkurtas Pasų poskyris.154

Pasitaikydavo ir aplaidumo atvejų. Pavyzdžiui, kai Kriminalinės policijos darbuotoja 
R. Lekaitė tyrė sulaikytojo bylą, sulaikytasis pažadėjo prisipažinti. Pareigūnai 

Numatytas rekonstruoti Antrojo PK pastatas, 
Gytarių g. 1



/ Šiaulių m. VRS, PK, VPK /

/ 579 /

/ Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose /

/ 578 /

atsipalaidavo, palydėjo sulaikytąjį į tualetą ir laukėjo už durų, o sulaikytasis per langą 
pabėgo. Sulaikytasis buvo greitai surastas, o kaltieji pareigūnai nubausti.155  

1995 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame operatyviniame pasitarime156 komisaras 
inspektorius A. Lideikis informavo, kad trūksta finansavimo, todėl komisariatas 
neturi stiklainių kvapams paimti, kad galima būtų atlikti ekspertizę pagal kvapą 
identifikuojant nusikaltėlį. Patys kvotėjai turėjo eiti pirkti stiklainių. 1995 m. rugpjūčio 
28 d. vykusiame operatyviniame pasitarime157 kalbėta, kad reikia Savivaldybės policijos 
kvotėjų atlyginimus sulyginti su Kriminalinės policijos kvotėjų atlyginimu, nes darbas 
atliekamas toks pat.        

Antrojo PK Kriminalinėje policijoje 1995 m. rugsėjo 5 d. dirbo 20 policijos pareigūnų, 
iš jų 1 komisaras, 16 inspektorių ir 3 policininkai. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 5 policijos 
pareigūnai, iš jų 1 komisaras ir 4 inspektoriai, iš jų aukštąjį juridinį išsilavinimą turėjo 2 
policijos pareigūnai, iš jų 1 komisaras ir 1 inspektorius. Aukštesnįjį išsilavinimą buvo įgiję 
12 policijos pareigūnų, visi inspektoriai, iš jų juridinį išsilavinimą buvo įgiję 4 policijos 
pareigūnai, visi inspektoriai. Iki 30 metų amžiaus buvo 12 policijos pareigūnų, iš jų 11 
inspektorių ir 1 policininkas, nuo 31 iki 45 metų amžiaus buvo 8 policijos pareigūnai, iš 
jų 1 komisaras, 5 inspektoriai ir 2 policininkai. Išdirbę VRM sistemoje iki 3 metų buvo 
15 policijos pareigūnų, iš jų 13 inspektorių ir 2 policininkai. Iš viso buvo 17 valdininkų 
ir 4 policininkų etatai.158  

Teritorinių policijos komisariatų ir kai kurių nuovadų budėtojų dalys buvo 
aprūpintos universaliaisiais įvykio vietų apžiūrų lagaminais, o darbuotojai išmokyti 
savarankiškai apžiūrėti nesudėtingų nusikaltimų, tai yra vagystės iš sandėliukų, sodo 
namelių, įvykio vietas.159  

Policijos tradicijų tęstinumas. 1918 metų birželio mėnesį Valstybės Tarybos 
nurodymu Lietuvos visuomenė pradėjo  organizuoti apsaugą. 1918–1924 metais 
Lietuvoje buvo įkurta milicijos organizacija, dirbo milicininkai savanoriai. 1924 m. sausio 
1 d. milicija oficialiai buvo pervardyta į policiją. Jos veiklą reglamentavo to meto įstatymai ir 
statutai. Pagrindiniai iš jų buvo 1920 m. gegužės 14 d. priimtas Milicijos įstatymas, 1935 
m. gegužės 19 d. priimtas Valstybinio saugumo departamento statutas, Policijos aplinkraščių 
sąvadas ir Instrukcija policijos tarnautojams. 1921 metais buvo patvirtinta policijos šventės 
data, sutampanti su katalikiškąja tradicija, tai yra spalio 2-ąja – Angelų sargų diena. 
Profesinė policijos šventė buvo iškilmingai švenčia ma iki 1940 metų. Lietuvos policijos 
tradicijos kūrėsi dešimtmečiais. Per šventę buvo prisimenamas ir pagerbiamas policijos 
darbuotojų, žuvusių vykdant savo pareigas, atminimas, visuose policijos padaliniuose 
organizuojamos iškilmingos rikiuotės, sportinės varžybos ir kiti renginiai policijos 
darbuotojams bei šalies gyventojams.160  

Vidaus reikalų ministro pareigas einantis Policijos departamento generalinis komisaras 
P. Liubertas 1991 m. rugsėjo 6 d. pasirašė įsakymą Nr. 378161, kuriuo buvo pripažintas 
Lietuvos Respublikos policijos tradicijų tęstinumas ir atgaivinta Lietuvos policijos 

tradicinė profesinė šventė spalio 2 dieną, kurią nutarta švęsti kasmet. Nustatyta, kad šią 
šventę švenčia visi VRM sistemos pareigūnai ir įstaigos. VRM departamentų ir vidaus 
tarnybų įstaigų vadovai, policijos komisariatų ir rinktinių komisarai buvo įpareigoti 1991 
m. spalio 2 d. visuose kolektyvuose iškilmingai paminėti Lietuvos policijos dieną.  

Policijos departamento generalinis komisaras P. Liubertas ta proga kalbėjo: „Tikiu, 
kad Lietuvos policija, visi vidaus reikalų ministerijos pareigūnai ir ateityje vadovausis 
aukštais geros valios žmonių ir valstybės interesų gynimo idealais, Pareigūnų garbės 
kodekso reikalavimais,  ištikimai tarnaus Lietuvai ir jos žmonėms, garbingai ir dorai tęs, 
puoselės ir įtvirtins demokratinės valstybės policijos pareigūnų tradicijas.“162  

VRM kolegijos 1991 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 5KM163 buvo sudaryta nuolatinė 
VRM Tradicijų komisija, pirmininku paskirtas ministro pavaduotojas J. Matonis. Šiai 
komisijai buvo pavesta atgaivinti policijos tradicijas, sukurti pareigūnų skatinimo ir 
atminimo tvarką, spręsti kitus klausimus. Kolegijos sprendimu buvo įsteigti VRM 
pasižymėjimo ir atminimo ženklai, kiti apdovanojimai, iš jų svarbiausias – Vardinis garbės 
ginklas, specialiu Kolegijos nutarimu įteikiamas už ypatingus nuopelnus teisėsaugai. 
Įsteigta Lietuvos Respublikos policijos vė liava. Tradicijų komisijai pavesta parengti 
žinybinių pasižymėjimo ir kitų ženklų aprašymus, nuostatus, apdovanojimo tvarką.  

Pirmuoju šalies Vardinio garbės ginklo kavalieriumi tapo vidaus reikalų ministras 
Marijonas Misiukonis, kuriam buvo iškilmingai įteiktas specialiai nukaltas kalavijas.164  

Kolegijoje taip pat buvo priimta deklaracija:
„Stipri, patikima policija – vienas iš pagrindinių valstybės gyvavimo garantų. Visur, 

visada ji privalo vadovautis teisingumo, laisvės, demokratijos, žmonių gerovės idealais ir 
jiems ištikimai tarnauti. Pareigūnams, nešiojantiems Lietuvos valstybinius ženklus, nevalia 
pamiršti, kad žmonių pagarba jiems prasideda nuo savigarbos. Šiandienos policininkas – 
tai jėga ir kilnumas, aukštas intelektas ir dora. 

Išsiugdyti šias savybes, išsaugoti jas – štai svarbiausia užduotis. Policininkas kaip 
niekas kitas turi suprasti kito žmogaus skausmą, priimti jį kaip savąjį. Kas šito nesugeba – 
pasirinko ne tą gyvenimo kelią.

Vieninteliu, nenukrypstamu visų pareigūnų veiklos kriterijumi turi būti žmogaus teisių, 
teisėtų interesų apsauga. Mūsų vėliavoje mums visiems brangūs simboliai ir prasmingi 
žodžiai. Vadovaudamiesi įstatymais, mes dirbsime Lietuvos ir jos žmonių labui.“165  

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. I-1767166 
Lietuvos policijos pareigūnai buvo pirmą kartą apdovanoti nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos ordinais – I, IV, V laipsnio Vyčio kryžiaus ordinais.  

LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1991 m. rugsėjo 30 d. priėmė nutarimą Nr. 
I-l840 „Dėl Lietuvos policijos šventės atgaivinimo“167, atsižvelgdamas į ypatingą policijos 
pareigą visuomenei ir į tai, kad nuo l92l m. spalio 2 d. būdavo švenčiama policijos šventė, 
sutampanti su religine švente – Angelų sargų diena, pritarė LR Vyriausybės pasiūlymui 
atgaivinti Lietuvos policijos šventę, policijos švenčiamą kasmet spalio 2-ąją. LR Vyriausybė 
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l99l m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 396168, atsižvelgdama į policijos tradicijas, nustatė, kad 
spalio 2 diena yra tradicinė profesinė Lietuvos policijos šventė.  

Sveikindamas Lietuvos policiją atkurtos profesinės šventės – Policijos dienos proga, 
LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis atsiuntė sveikinimą:  

„Lietuvos policija buvo su visais Lietuvos žmonėmis pačiomis sunkiausiomis 
išbandymo valandomis. Amžinai prisiminsime vyrus, kritusius Medininkuose, ir 
pareigūnus, budėjusius prie Lietuvos valstybės pastatų pavojaus dienomis. Žinau, 
kad jumis galime pasitikėti, ir linkiu visuomet būti patikima mūsų nepriklausomos 
demokratinės valstybės atrama.“169  

Pirmą kartą, atkūrus nepriklausomybę, 1991 m. spalio 2 d. buvo švenčiama 
policijos profesinė šventė. Vilniaus Arkikatedroje vyskupas Juozas Tunaitis 
iškilmingai pašventino Lietuvos policijos vėliavą. Vienoje vėliavos pusėje buvo 
pavaizduota policijos žvaigždė su devizu „Įstatymas ir teisingumas“, kitoje pusėje 
užrašas „Vardan Lietuvos“ ir Gediminaičių stulpai, o vėliava buvo sidabrinės spalvos.170 
Lietuvos policijai buvo suteiktas apaštališkasis palaiminimas. Šventėje dalyvavo LR 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis su žmona, LR Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojai K. Motieka ir Č. Stankevičius, deputatai V. 
Čepaitis ir J. Laučius, vicepremjeras Z. Vaišvila, monsinjoras K. Vasiliauskas. Taip 
pat atvyko SSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojas V. Turbinas, svečių iš Rusijos, 
Baltarusijos, Estijos, Kaliningrado, Vokietijos nepaprastasis ir įgaliotasis pasiuntinys 
Lietuvoje monsinjoras Gotfridas Albrechtas.171 Prie VRM kultūros ir sporto 
rūmų (Vilniuje, Žirmūnų g.) atidarytas memorialinis skveras Lietuvos policijos 
pareigūnams, atidavusiems savo gyvybę atliekant tarnybines pareigas. Buvo pasodinti 
penki ąžuoliukai. Vienas – visiems Lietuvos vidaus reikalų pareigūnams, žuvusiems 
tarnyboje nuo 1918 metų. Keturi ąžuoliukai – 1991 m. liepos 31 d. Medininkuose 
žuvusiems J. Janoniui, A. Kazlauskui, M. Balavakui, A. Juozakui atminti. Skvere buvo 
atidengtas paminklinis akmuo-aukuras. Akmenyje iškalti žodžiai: „Didvyriais kritę, 
atgimę ąžuolais.“172  

VRM įvyko iškilmingas Kolegijos posėdis tema ,,Tarnauti žmonėms – Lietuvos 
policijos pašaukimas ir pareiga“.173 Policijos šventės iškilmėse dalyvavo LR Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis, ministras pirmininkas G. Vagnorius, vyskupas J. 
Tunaitis, LR Aukščiausiosios Tarybos deputatai, Vyriausybės nariai ir žinybų vadovai, 
visuomeninių, švietimo, kultūros organizacijų atstovai, taip pat užsienio šalių – Latvijos, 
Estijos, Rusijos, Baltarusijos – atstovai. Posėdyje generalinis policijos komisaras, einantis 
ministro pareigas, Petras Liubertas sakė: „1991 metai mums – naujos epochos atskaitos 
taškas. Šiandien įšventinta Lietuvos policijos vėliava, įrašas joje – „Įstatymas ir teisėtumas“ 
– lyg Lietuvos policininkų devizas. Po šia vėliava ir su šiuo devizu nuo šiol Lietuvos 
policija suglaus savo gretas ir žygiuos priekin.“174  

Policijos šventė 1991 m. spalio 1–2 dienomis buvo iškilmingai paminėta ir kituose 
Lietuvos miestuose ir rajonuose, visose policijos įstaigose, taip pat iš Šiaulių m. PK. 

Šiauliuose šventė prasidėjo 1991 m. spalio 1 d. Ta proga buvo surengtos pareigūnų 
rikiuotės apžiūros, organizuojamos sporto varžybos. Šiaulių m. PK darbuotojai ant 
tarnyboje žuvusių draugų kapų, taip pat ir ant Sukilėlių kalnelio padėjo gėlių. Tą pačią 
dieną PK salėje įvyko iškilmingas minėjimas. Per iškilmes į PK priimti nauji pareigūnai 
davė priesaiką, nusipelniusiems PK darbuotojams įteikti apdovanojimai, du žmonės 
išleisti į pensiją. PK organizuota paroda apie prieškario Lietuvos policijos istoriją. 
Renginiai buvo skirti ir policijos darbuotojams, ir gyventojams.175 Sveikinimai Angelų 
sargų šventės proga buvo ir Šiaulių mieste leidžiamuose laikraščiuose.176  

LR Vyriausybė 1992 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 905177 nustatė tarnybinių ir 
vardinių šaunamųjų ginklų laikymo ir nešiojimo tvarką.  

Policijos dienos proga istorinį pranešimą padarė Savivaldybės policijos komisaras 
A. Vilbikas: „<...> 1924 metais policija buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos 
Piliečių apsaugos departamentui, o 1935 m. sausio 1 d. įkurtas Policijos departamentas. 
Jam priklausė šios policijos rūšys: viešoji, geležinkelio, pasienio, privatinė ir vandens. 

Šventinamas 
paminklinis akmuo 
kritusiems policijos 
pareigūnams

Policijos dienos minėjimas.  
Iš kairės: A. Beržinskas, S.  
Banilis, Ž. Strazevičius, R. 
Dūdėnas, P. Misiūnas, Č. 
Marcišauskas
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Kriminalinė policija iš Piliečių apsaugos departamento pavaldumo tapo atskira 
Valstybės saugumo departamento dalimi. 

1919 metais buvo nustatyta milicijos uniforma. Ji nebuvo detaliai reglamentuota. 
Skiriamieji pareiginiai ženklai – žali trikampiai – buvo siuvami ant apykaklės, kepurių 
apvadai – skirtingų spalvų. Tokią uniformą milicija dėvėjo iki 1923 metų. 

<...> Apskrityje bendra milicijos darbo priežiūra priklausė apskrities milicijos, 
o mieste – miesto policijos vadui. Miesto policijos vadas buvo pavaldus miesto 
viršininkui. Apskrities ir miesto policijos vadus ir nuovadų viršininkus skyrė ir atleido 
vidaus reikalų ministeris. Apskrityse ir miestuose buvo pėsti ir raiti vyresnieji ir 
jaunesnieji sargybiniai. Milicijos skaičių nustatydavo apskrities ir miesto viršininkas 
ir tvirtindavo vidaus reikalų ministeris. Milicininkus į tarnybą priimdavo apskrities ir 
miesto viršininkas. Jų amžius galėjo būti 21–32 metai, ūgis ne žemesnis kaip 1 metras 
70 centimetrų. <...> Kiekvienas milicijos tarnautojas, pradėdamas tarnybą, prisiekdavo 
ir pasižadėdavo sąžiningai tarnauti ir nepriklausyti jokiai politinei partijai. Savivaldybės 
įstaigos milicijos tarnautojams  skirdavo butą, kurą, arkliams pašarą, apmokėdavo 
už elektrą pagal nustatytas normas. Milicijos tarnautojai buvo nemokamai gydomi 
savivaldybės įstaigų ir valstybinėse ligoninėse. Šiauliuose tuo metu buvo 1-oji ir 2-oji 
nuovados, Kriminalinės policijos pirmasis rajonas, kurį sudarė Politinis ir Kriminalinis 
skyriai, Pasienio policija, Geležinkelio policijos Šiaulių nuovada, Šiaulių miesto 
policijos valdyba. Apskrityje buvo 9 policijos nuovados: 9 viršininkai, 23 padėjėjai, 
16 vyriausiųjų policininkų ir 127 eiliniai, iš viso 175 darbuotojai. Šiaulių miesto 

plotas buvo 24 kv. kilometrai, šiuo metu 70 kv. kilometrų. Šiauliuose gyveno 22 tūkst. 
gyventojų, šiuo metu 150 tūkst. gyventojų.

Šiaulių mieste ir apskrityje 1930 metais buvo įregistruota 1260 kriminalinių 
atsitikimų (šiuo metu 1826 nusikaltimai), iš jų: 5 žmogžudystės muštynių metu ir 5 kitos 
žmogžudystės, 10 nužudytų pavainikių kūdikių, 5 išžaginimai, 10 plėšimų, 27 vagystės, 
1015 smulkių vagysčių, 37 stambios vagystės, 62 sukčiavimai, 24 stambūs sukčiavimai, 
sulaikyti 3 pinigų padirbinėtojai, 13 dokumentų padirbinėtojų. Išaiškintas 1061 
atsitikimas.

Administracine tvarka nubausta 1930 metais 54 asmenys, iš jų už švarą – 16, 
už gyvenimą be dokumentų – 30, už prekiavimą sekmadieniais – 2, už važinėjimą 
automobiliu be teisių – 1, už darbą sekmadienį – 1.

1931 metais Šiaulių miesto išlaidų sąmatoje buvo numatyta valstybės ir savivaldybės 
policijai 22 tūkst. litų, o tai sudarė 1,9 proc. miesto biudžeto <...>.“178  

1992 m. spalio 1 d. Lietuvos televizijos antroji programa transliavo teležaidimą 
„Taip ir ne“, kuris pirmą kartą buvo skirtas Policijos dienai. Žaidėjai buvo vidaus 
reikalų sistemos pareigūnai. Laidos vedėjas Arūnas Valinskas parinko klausimus, 
susijusius su policija. Finale varžėsi klaipėdietis, varėniškis ir jų kolegos vilniečiai. 
Teležaidimą „Taip ir ne“ po pirmojo rato paliko Vilija Petraškaitė, Antanas Baltušis 
ir šiauliečiai Vytautas Zuokas bei Vladas Janavičius. Jiems atiteko paguodos prizas – 
savaitraščio „Liaudies sargyboje“ 1993 metų prenumerata.179  

1993 metais Policijos dienos išvakarėse sutvarkytas prieškarinės Lietuvos 
kriminalinės policijos valdininko Juozo Smulkevičiaus, kuris buvo nukautas 
plėšiko, kapas. 1993 metais prie kapo Policijos dienos proga prisiekė nauji 
pareigūnai. Žuvusieji buvo pagerbti tylos minute, kaip pagarbos ženklas nuaidėjo 
šūvių salvės. Vakare minėjimas vyko Šiaulių dramos teatre, kur buvo apdovanoti 
pasižymėjusieji pareigūnai, vėliau visi žiūrėjo Šiaulių dramos teatro spektaklį 
„Vienaskaitos absurdo asmuo“.180  

Apsaugos policijos darbuotojai po rikiuotės apžiūros su naujomis lietuviškomis uniformomis 

1994 m. spalio 30 d.  Šiaulių m. 
VPK Policijos dienos minėjimas. 
Pirmojoje eilėje iš kairės: komisaras 
B. Poškus, vyresnieji komisarai 
A. Vilbikas, V. Janavičius, A. 
Milašauskas, veteranai M. 
Mickūnas, J. Nikontas
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1993 m. rugsėjo 28 d. vidaus reikalų 
ministro įsakymu Nr. 713 patvirtinta 
VRM sistemos pareigūnų apdovanojimo 
žinybiniais pasižymėjimo ženklais tvarka 
ir nustatyta apdovanojimų gradacija. 
Aukščiausiasis apdovanojimas – vardinis 
garbės ginklas – kalavijas, toliau – vardinis 
šaunamasis ginklas, pasižymėjimo ženklas 
„Už pavyzdingą tarnybą“, vidaus reikalų 
ministro padėka, vertinga dovana ir 
piniginė premija. Patvirtinti ir Vardinio 
šaunamojo ginklo bei Pasižymėjimo ženklo 
nuostatai. Ženklą sukūrė dailininkas Romas 
Karpavičius. Švenčiant Lietuvos policijos 
75 metų sukaktį, grupei pareigūnų buvo 
įteikti pirmieji žinybiniai apdovanojimai – 
vardiniai šaunamieji ginklai ir ženklai „Už 
pavyzdingą tarnybą“. Ženklą gavo penki 
žymūnai. Padėka buvo skirta ir Šiaulių m. 
PK Savivaldybės policijos komisarui A. 
Vilbikui. Kartu su pasižymėjimo ženklu 
buvo išmokamos trijų mėnesių, o kartu su 
ministro padėka – vieno mėnesio darbo 
užmokesčio dydžio pinigų sumos. Piniginių 
premijų dydis buvo neribojamas.181  

LR Vyriausybė 1994 m. balandžio 14 
d. nutarimu Nr. 282 patvirtino Tarnybinių 
ir vardinių šaunamųjų ginklų laikymo ir 
nešiojimo tvarką. Pripažintas netekusiu 
galios LR   Vyriausybės 1992 m. lapkričio 
26 d. nutarimas Nr. 905 „Dėl tarnybinių 
ir vardinių šaunamųjų ginklų laikymo ir 
nešiojimo“.182  

1995 m. sausio 10 d. VRM kultūros ir 
sporto rūmuose ministras R. Vaitekūnas 
susitiko su 1991 metų sausį nukentėjusiais 
pareigūnais ir su žuvusių Medininkuose 
bei pasienyje pareigūnų artimaisiais. 
Tai vėliau tapo viena iš tradicijų. 1994 

metais vidaus reikalų sistema neteko 
penkiolikos pareigūnų, todėl prie VRM 
kultūros ir sporto rūmų spalio 2-ąją buvo 
sodinami ąžuoliukai tais metais žuvusiems 
pareigūnams.183 

Ąžuolų alėjoje prie VRM kultūros 
ir sporto rūmų pasodintas ąžuoliukas ir 
policijos pareigūnui, žuvusiam poste iki 
šios ceremonijos likus keturioms dienoms, 
atminti.  

1995 m. rugsėjo 26-osios rytą, apie 6 val., 
Šiaulių r. PK Patrulių tarnybos automobilis 
atvyko prie Kryžių kalno paimti Viešosios 
policijos policininko Tomo Naumovo. Nuo 
21 val. vakaro jis budėjo daugiau nei prieš 
metus įrengtame poste. Kolegos T. Naumovą 
rado jau nebegyvą. Policininkas buvo nušautas 
šūviu į nugarą. Šauta buvo iš 12-ojo kalibro 
medžioklinio šautuvo. Kita mažesnė šūvio 
žaizda buvo petyje. Pagrobtas policininko 
automatas ir apkaba su 30 šovinių. T. 
Naumovas buvo nušliaužęs nuo posto apie 50 
metrų kelio link. Šiame poste buvo budima tik 
tamsiu paros metu, jokių ryšio priemonių čia 
nebuvo. Tomas Naumovas policijoje tarnavo 
antrus metus, buvo baigęs Kauno aukštesniąją 
policijos mokyklą. Prieš tris mėnesius buvo 
sukūręs šeimą.184  

1995 m. rugsėjo 30 d. Policijos dienos 
minėjimas įvyko Lietuvos operos ir baleto 
teatre. Minėjimą pradėjo vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas. Po jo į vidaus 
reikalų darbuotojus ir svečius kreipėsi Lietuvos 
Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas: 
„Po 1990 metų kovo 11-osios vidaus sistemos 
padaliniams teko ypač svarbus vaidmuo. Tik ši 
tarnyba įstengė užtikrinti viešąją tvarką, rimtį, 
stabilumą ir valstybės saugumą. Ir tai gerai 
suprato visi. <...> Neperdedant galima teigti, 

LR VRM  I laipsnio apdovanojimas 
„Tėvynės labui“

LR VRM  II laipsnio apdovanojimas

Vertinga dovana – laikrodis

VRM apdovanojimas vardiniu ginklu  „Už 
nuopelnus“ 

T. Naumovo žuvimo vieta prie Kryžių kalno

LR VRM apdovanojimas „Už pavyzdingą tarnybą“
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jog tuo sudėtingu Lietuvos gyvenimo laikotarpiu valstybės likimas daug priklausė nuo 
Vidaus reikalų ministerijos, jos žmonių pozicijos. Ir jie garbingai išlaikė šį egzaminą, ypač 
tragiškomis 1991 metų sausio 11–13 dienomis.“ Vėliau vyko apdovanojimo ceremonija. 
VRM pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“ apdovanotas Šiaulių m. VPK štabo 
vyriausiasis komisaras A. Milašauskas.185  

Policijos pareigūnų sąskrydžiai. 1992 m. birželio 5 d. prie Pašvinio ežero 
įvyko Šiaulių krašto policijos darbuotojų turistinis sąskrydis.186 Dalyvavo visi pakviesti 
komisariatai, išskyrus Kelmės atstovus, tai yra aštuonių rajonų ir Šiaulių miesto komisariatų 
atstovai. Iniciatorius buvo Šiaulių r. policijos komisaras Jonas Kavaliauskas. Visi galėjo pailsėti, 
pasivaržyti: traukė virvę, žaidė futbolą, meškeriojo. Varžybose pirmoji vieta teko Joniškio, 
antroji – Telšių, trečioji – Mažeikių policijos komisariatų rinktinėms. Tai buvo toks pirmas 
susibūrimas Šiaulių krašto istorijoje, tačiau ne visi policijos pareigūnai ilsėjosi ar varžėsi – 
dalis jų iki 5 val. ryto Šiaulių rajono teritorijoje gaudė pažeidėjus.

1992 metais Joniškio pareigūnai užėmė sąskrydyje pirmąją vietą, tad jiems teko 
garbė organizuoti kitą sąskrydį. 1993 metų birželio trečiąjį savaitgalį Šiaulių krašto 
policijos pareigūnų kultūros ir sporto sąskrydis įvyko Joniškio rajone, Elnių slėnyje – 
melioratorių sukurtame rojaus kampelyje. Į Joniškio rajoną atvyko devynios Lietuvos 
komandos ir svečių iš Latvijos bei Estijos – Jelgavos,   Dobelės ir Viru rajonų policininkų. 
Visi sportavo. Virvę stipriausiai ir techniškiausiai traukė Jelgavos policininkai, geriausi 
meškeriotojai buvo Joniškio policininkai, jie ir stovyklavietę įsirengė gražiausiai. 
Komisarų rungtyje labiausiai sekėsi Dobelės pareigūnų vadui. Iš Makarovo pistoleto 
taikliausiai šaudė Akmenės pareigūnai, tačiau tinklinio varžybose, turistinėje estafetėje, 
svarsčių kilnojimo rungtyje stipriausia buvo ir meninę programą geriausiai atliko Šiaulių 
miesto policininkų komanda, kuri ir tapo sąskrydžio nugalėtoja. Antroji buvo Joniškio, 
o trečioji – Radviliškio policijos komisariato komanda. Visus linksmino telšiečių į 
sąskrydį atsivežtas kraštietis Lietuvos anekdotų karalius R. Šilanskas. Nugalėtojams teko 
teisė kitais metais organizuoti Šiaulių zonos sąskrydį. Estafetė buvo perduota Šiaulių 
miesto vyresniajam komisarui A. Songailai. Renginyje dalyvavęs vidaus reikalų ministras 
R. Vaitekūnas išreiškė viltį, kad ateinančiais metais panašūs sąskrydžiai galėtų įvykti ir 
kituose Lietuvos rajonuose, o nugalėtojai vėliau susirinktų į respublikinį sąskrydį. Jau 
buvo tapusi sąskrydžio tradicija, kad kiekvienas rajonas, išskyrus svečius iš užsienio, 
skirdavo policijos ekipažą reidui organizatorių keliuose. Per tokį reidą buvo išaiškinti 38 
pažeidėjai. Kažkodėl po sąskrydžio Rusijos radijo stotis „Majak“ pranešė, kad Joniškyje 
įvyko Baltijos šalių policininkų suvažiavimas.187  

Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro pareigūnų komanda‚ 1993 metais tapusi 
Šiaulių krašto pareigūnų sąskrydžio nugalėtoja, analogišką sąskrydį 1994 metais 
organizavo Kelmės rajone, Šilo Pavėžupyje, „Tauro“ televizorių gamyklos poilsio 
bazėje. Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisaro 1994 m. balandžio 7 d. įsakymu188 
buvo sudaryta komisija 1994 m. birželio 3–4 dienomis Šiaulių zonos policijos turistų 

sąskrydžiui organizuoti. Komisijos pirmininku paskirtas komisaras B. Poškus, už 
sportines varžybas paskirtas atsakingas komisaras A. Vilbikas. Dalyvavo devynios 
komandos iš Šiaulių krašto: Telšių, Kelmės, Šiaulių miesto, Joniškio, Akmenės, 
Radviliškio, Pakruojo, Šiaulių rajonų bei Šiaulių transporto policijos komisariatų 
komandos ir komanda iš kaimyninės Latvijos, Jelgavos rajono. Po sąskrydžio 
atidarymo žiuri vertino, kaip įsikūrusios stovyklavietės, kaip padengti komandų 
stalai. Išradingiausiais buvo pripažinti joniškiečiai. Vėliau buvo bendras laužas, 
saviveiklininkų pasirodymai, diskoteka. Nugalėjo sąskrydžio organizatoriai – šiauliečiai 
saviveiklininkai. Buvo organizuotos šaudymo, mažojo krepšinio, žaibo tinklinio ir 
mažojo futbolo varžybos. Krepšinio komandą sudarė 3 dalyviai, buvo žaidžiama po 
du kėlinius (po 5 minutes). Tinklinio komandos (po 6 žaidėjus) varžėsi, kuri greičiau 
pelnys 10 taškų. Mišrios futbolo komandos (4 vyrai ir moteris) galynėjosi dukart 
po 3 minutes. Susitikimui pasibaigus lygiosiomis, pergalę lemdavo moterų spiriami 
baudiniai. Šaudymo varžybas laimėjo šiaulietė S. Skaburskienė, pelniusi 46 taškus iš 50. 
Ankstų rytą varžėsi žvejai. Apdovanoti buvo pagavusieji didžiausią žuvį, pagavusieji 
daugiausia žuvų ir asmeniškai, ir komandomis. Vėliau vyko turistinė estafetė, dvipūdės 
kilnojimas, virvės traukimas. Kelmės komanda virvės traukimo rungtyje užėmė pirmąją, 
Telšių – antrąją, Šiaulių – trečiąją vietą. Komisarai suko lanką, mušinėjo kamuolį, 
bėgo per rąstą virš vandens ir kartais krito į vandenį. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, 
kad nugalėjo Šiaulių m. VPK pareigūnai. Antrąją vietą laimėjo Kelmės komanda, o 
trečiąją – radviliškiečiai.189 Kadangi Šiaulių m. VPK vėl laimėjo pirmąją vietą, ji 
pagal ankstesnius nuostatus vėl turėjo rengti kitų metų sąskrydį, tačiau visi komisarai 
nusprendė, kad kitąmet sąskrydžio šeimininkais turi tapti Kelmės pareigūnai, užėmę 
antrąją vietą. Tradiciškai buvo padėkota sąskrydžio rėmėjams: „Tauro“ gamyklos 
direktoriui R. Virbickui už skirtą bazę, Šiaulių miesto turistų klubui už palapines. 
Buvo padėkota ir organizatoriams: Šiaulių m. VPK pareigūnams B. Poškui, A. Vilbikui, 
kitiems jų kolegoms.190 Šiaulių krašto sąskrydžio organizavimo komiteto pirmininkas 
komisaras B. Poškus sakė, kad labai teisingi sąskrydyje nuskambėję žodžiai: ,,Žmogus 
dažniau turėtų bendrauti su mišku, kaip jis darydavo žiloje senovėje. Ar nebūtų jis tada 
geresnis, doresnis, sąžiningesnis? Ar ne mažiau jam tada reikėtų viso to balasto, kuris 
sunkia našta gula ant pečių ir ant sąžinės ir tik apsunkina žmogaus gyvenimą?“191  

Šiaulių  m. vyriausiojo policijos komisaro 1994 m. birželio 10 d. įsakymu192 buvo 
paskatinta Šiaulių m. VPK komanda, tarptautiniame policijos sąskrydyje užėmusi 
pirmąją vietą.

1995 metų birželio antrąjį savaitgalį į Šiaulių zonos sąskrydį „Sedulos“ poilsio bazėje 
prie Tytuvėnų susirinko pirmieji šią tradiciją pradėję puoselėti Šiaulių krašto policininkai. 
Dalyvavo dešimt komandų. Nors lijo lietus, tačiau tai neužgesino krepšinio, tinklinio bei 
futbolo aikštelėse varžybų azarto, dalyvių ryžto, puikios dalyvių nuotaikos. Vyko linksma 
estafetė, virvės traukimas, žvejų varžybos, saviveiklininkų pasirodymai. 
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Pirmąją vietą ir teisę rengti kitų metų Šiaulių krašto sąskrydį iškovojo Telšių 
policininkai.193  

1995 m. birželio 23–25 dienomis pirmą kartą įvyko VRM darbuotojų sąskrydis Kau-
no aukštesniosios policijos mokyklos stovykloje „Jūratė“, Prienų rajone. 1995 m. birželio 
23 d. programoje buvo numatyta: 15–17 val. atvykimas, registravimasis ir stovyklaviečių 
įrengimas, 17 val. – komandų vadovų pasitarimas, 17.30 val. – sąskrydžio atidarymas, 
17.50–18.20 val. – VRM 1-ojo pulko Policijos kuopos Specialiosios paskirties būrio 
pasirodymas, 18.30–19.30 val. – stovyklaviečių apžiūros konkursas, turistinio stalo ap-
žiūra ir originaliausio, skaniausio patiekalo įvertinimas, 19.30 val. – komandų vadovų 
pasitarimas, 19.30–21 val. – vakarienė, 21.00 val. – komandų saviveiklininkų pasirody-
mas, 22.30 val. – paparčio ieškojimas. 1995 m. birželio 24 d. dienotvarkė buvo tokia: 
9–10 val. – pusryčiai, 10.00 val. – turistinė taikomoji estafetė, 11.00 val. – vaikų piešinių 
konkursas, 12.00 val. – komisarų varžybos, 13.30–14.30 val. – pietūs, 15.00 val. – krep-

šinio varžybos, 15.00 val. – lauko, 
miško gėlių kompozicijų parodos 
atidarymas, 18.00 val. – virvės 
traukimas, 19.30 val. – komandų 
vadovų pasitarimas, 20.00 val. – 
vakarienė, 21.00 val. – koncertas, 
22.00 val. – draugystės laužas. 
1995 m. birželio 25 d. numatyta 
tokia programa: 9–10 val. – pus-
ryčiai, 10.00 val. – žaismingos 
futbolo varžybos, 12.30 val. – ko-
mandų vadovų pasitarimas, 13.30 
val. – nugalėtojų apdovanojimas, 
sąskrydžio uždarymas, 14.30–16 
val. – komandų išvykimas.194  

Per sąskrydžio atidarymą išsirikiavo dešimt policijos komisariatų komandų, kurios 
zoninėse varžybose buvo užėmusios pirmąsias arba antrąsias vietas. Jas pasveikino vidaus 
reikalų ministras R. Vaitekūnas. 

VRM 1-ojo pulko Policijos kuopos Specialiosios paskirties būrys pademonstravo, 
ko išmokytas. Stovyklaviečių apžiūros konkurse geriausia pripažinta Panevėžio rajono 
komanda. Vaikai dalyvavo piešinių ant asfalto konkurse, kurio tema buvo „Aš, mama ir 
tėtis sąskrydyje“. Nugalėjo vienuolikmetis D. Urbonavičius iš Šiaulių. Susumavus visų 

Šiaulių m. VPK komanda traukė virvę

Šiaulių m. VPK tinklininkai

Šiaulių m. VPK komandos 
apdovanojimas už 2-ąją vietą  
žaibo tinklinio turnyre

Sąskrydžio emblema

Sąskrydžio atidarymas

Šiaulių m. VPK vadovų delegacija 
su Klaipėdos m. VPK vyriausiuoju 

komisaru V. Narmontu

Šiaulių m. VPK komanda
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rungčių rezultatus, pirmąją vietą iškovojo Klaipėdos m. VPK komanda. Antroji buvo 
Šiaulių m. VPK, o trečioji – Kauno m. VPK komanda. Kelmės rajono komanda užėmė 
ketvirtąją vietą.195    

1995 m. birželio 29–31 dienomis prie Rėkyvos ežero buvo organizuotas Savivaldybės 
policijos padalinių sąskrydis.   

Saviveikla. 1979 metų pradžioje Šiaulių m. VRS moterys susibūrė į oktetą, kuriam 
vadovavo muzikos  mokytoja Rima Jurėnienė-Gumuliauskienė. Buvo dalyvaujama Šiaulių 
miesto, respublikinėse meno mėgėjų apžiūrose. 

Šiaulių m. VPK komandos 
apdovanojimas už 1-ąją vietą 
vyrų krepšinio turnyre 

Sporto rungtys ir ežere

Šiaulių m. VRS 
ansamblis

Šiaulių m. priešgaisrinės apsaugos šokių ansamblis. Iš kairės pirmojoje eilėjoje: E. Uselytė, S. Norvaišienė, D. 
Taraškuvienė, D. Pržialgauskienė, O. Risovienė, N. Brasienė, E. Šimkuvienė, L. Bertaškienė, antrojoje eilėje: V. 
Adomaitis, A. Vildžiūnas, S. Čepauskas, V. Vingras, V. Siliukas, A. Bružas, Z. Risovas, R. Barzinskas, S. Norkus

Šiaulių m. VRS ir 
priešgaisrinės apsaugos 
kaimo kapela   

Šiaulių m. VRS 
ansamblis

1982 metais  atėjus naujam meniniam vadovui Sauliui Palioniui, ansamblis 
dalyvavo Marijampolėje „Sidabrinių balsų“ konkurse.  Jo iniciatyva buvo pakviestas 
prisijungti Šiaulių m. priešgaisrinės apsaugos šokių kolektyvas (šokių kolektyvas 
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buvo suburtas tuometinio Šiaulių 
priešgaisrinės apsaugos įgulos vadovo 
A. Vilbiko iniciatyva – aut. pastaba) ir 
kapelijos muzikantai.  

1983 metais tuometinio Šiaulių m. 
VRS viršininko pavaduotojo politiniam 
darbui Stasio Verkulio iniciatyva buvo 
įkurti skyriaus meno kolektyvai. S. 
Verkulis apie tai sakė: „Visi manė, jog 
mes – prievartos įrankio varžteliai, 
nei juoktis, nei dainuoti nemokame. 
Nutarėme įrodyti, kad yra ne taip.“196 
Buvo sukurti du kolektyvai: kaimo 
kapela ir vokalinis ansamblis. 

Nuo 1983 metų jau mišriajam 
vokaliniam ansambliui ir kapelijai ėmė 
vadovauti kompozitorius, žymus miesto 
kolektyvų vadovas Mykolas Žalnieravičius. 

1987 metais Trakuose įvyko pareigūnų 
dainų šventė, kurioje dalyvavo ir Šiaulių m. 
VRS kolektyvai.

1993 m. vasario 5 d. surengtas vakaras, 
skirtas Šiaulių m. PK meno kolektyvų 
dešimtmečiui paminėti.

Dalyvavo ir vidaus reikalų ministras R. 
Vaitekūnas. 

Per dešimtmetį kaimo kapela ir 
vokalinis ansamblis koncertavo visuose 

Šiaulių m. VRS viršininkas R. Vaitekūnas įteikia 
Lietuvos meno saviveiklos žymūno ženklą  M. 
Žalnieravičiui, sėdi pavaduotojas S. Verkulis

Šiaulių m. PK saviveiklininkams 10 metų Kvietimas į Šiaulių m. PK meno kolektyvų de-
šimtmetį

Lietuvos kampeliuose, buvo „Sidabrinių 
balsų“ konkurso laureatai. Miesto mero 
A. Saldos nuomone, geriau matyti 
dainuojantį, o ne žiovaujantį ar piktą 
policininką. Jubiliejaus proga buvo 
dėkojama kolektyvų vadovui Mykolui 
Žalneravičiui, visiems saviveiklininkams: 
tardytojai N. Beniušienei, apylinkės 
inspektoriui P. Šidiškiui, nepilnamečių 
reikalų inspektorei A. Baziulienei, 
Migracijos tarnybos inspektorei D. 
Laurinaitytei, Kelių policijos pareigūnui 
R. Jurkui, budėtojų dalies policininkei 
A. Kalpokienei. Saviveiklininkai buvo 
apsirengę puikiais kostiumais, kurie jiems 
buvo specialiai pasiūti, o ne kasdienine 
policijos uniforma. 

T. Ovčinikova „Sargyboje“ rašė: 
„Šiauliečiams daina ir šokis net sunkiausiais 
laikais – geriausias vaistas nuo visų ligų.“197   

1993 m. kovo 5 d. įvyko miesto 
kolektyvų vadovo Mykolo Žalnieravičiaus 
50-mečiui skirtas meninių kolektyvų 
koncertas, kuriame dalyvavo Šiaulių m. 
VPK liaudiška kapela ir mišrusis vokalinis 
ansamblis.198  

1995 m. vasario 15 d. buvo minimas 
Lietuvos valstybės atkūrimo penkmetis, 
šventė vyko VRM kultūros ir sporto 
rūmuose. Koncertavo ir Šiaulių m. VPK 
meno kolektyvai.199 

Vidaus reikalų ministro 1995 m. vasario 
16 d. įsakymu Nr. 137200 buvo premijuoti 
vidaus reikalų sistemos meno saviveiklos 
kolektyvai. Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga Šiaulių m. VPK kaimo 
kapelai, mišriajam ansambliui, estradiniam 
ansambliui ir agitbrigadai paskirta piniginė 
premija – 6400 Lt.  

VRM sveikinimas Šiaulių m. PK saviveiklininkams 
10 metų veiklos proga 

Šiaulių m. PK vokalinis ansamblis
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1995 m. kovo 8-osios 
proga darbuotojoms kon-
certavo Šiaulių m. VPK 
ansamblis. Kovo 11-ajai 
– Nepriklausomybės at-
kūrimo dienai – paminėti 
buvo parengtas pranešimas 
ir taip pat koncertavo Šiau-
lių m. VPK ansamblis.201  

Vadovaudamasis vidaus 
reikalų ministro 1995 m. 
vasario 8 d. įsakymu Nr. 
137, Šiaulių  m. vyriausiasis 
policijos komisaras 1995 
m. kovo 13 d. įsakymu202 
apdovanojo Šiaulių m. 
VPK meno saviveiklos ko-

lektyvus: estradinį ansamblį (vad. R. Plungė), agitbrigadą (vad. E. Barvainis), kaimo kapelą 
(vad. A. Kalpokienė), mišrųjį ansamblį (vad. G. Jasinavičiūtė) piniginėmis premijomis.  

1995 metais Šiaulių m. VPK reprezentavo ir saviveiklininkai. Jei kituose Šiaulių 
miesto darbo kolektyvuose jie išnyko, tai Šiaulių m. VPK kaimo kapela, mišrusis vokalinis 
ansamblis ir estradinis ansamblis ,,Švyturys“ sėkmingai gyvavo. Įvairiose šventėse 
linksmino 1994 metais susikūrusi nuotaikinga humoro grupė „Mes“.203 Saviveiklininkai 
koncertavo ne tik įvairiuose Šiaulių m. VPK, bet ir VRM renginiuose.  

Šiaulių miesto komisariate kasmet vykdavo Naujųjų metų sutikimo šventė pareigūnų 
vaikams.

Išvados. Praėjus dešimčiai dienų po Nepriklausomybės Atkūrimo Akto paskelbimo, 
buvo paskelbtas LR Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į vidaus reikalų įstaigų darbuotojus. 
Vyraujanti rusų kalba buvo kečiama lietuvių kalba. Po kovo 11-osios vis gilėjo teisinis nihiliz-
mas, nes buvo nacionalinių įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų vakuumas, todėl 
Lietuvoje laikinai įtvirtinta įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų recepcija. Keitėsi politinė 
situacija, nusikaltėliai įžūlėjo, o milicininkai vadovavosi netobulais ir reikalavimų neatitinkan-
čiais įstatymais, dėl to milicininkas Lietuvoje tapo beteisis. Priėmus Policijos įstatymą, prasidė-
jo perėjimas iš milicijos į policiją. Vidaus reikalų skyriai tapo policijos komisariatais. Šiaulių m. 
policijos vyresniuoju komisaru tapo Romasis Vaitekūnas. Jam tapus vidaus reikalų ministru, 
vyresniuoju komisaru paskirtas Algimantas Songaila. Šiauliuose kaip ir visoje Lietuvoje buvo 
sukurtos penkios naujos policijos rūšys, nauji struktūriniai padaliniai ir tarnybos. 1994 m. 
kovo 7 d. Šiaulių miesto policijos komisariatas reorganizuotas į Vyriausiąjį policijos komisari-
atą ir du teritorinius policijos komisariatus, paskirti jų komisarai. Policijos darbuotojų skaičius 
Šiauliuose išaugo iki 775, tai yra nuo reorganizavimo pradžios padidėjo daugiau nei du kartus. 
Šiauliuose buvo tęsiamos tarpukario policijos tradicijos, tapo populiarūs Šiaulių krašto polici-
jos pareigūnų sąskrydžiai, sportiniai renginiai, saviveikla.

Kvietimas-programa

Šiaulių m. PK vokalinis   
ansamblis. Iš kairės: R. 
Navickienė, A. Baziulienė, G. 
Jasinavičiūtė, N. Beniušienė, A. 
Urbonienė, D. Laurinaitytė, 
R. Jurkus, vadovas M. 
Žalnieravičius

Humoro grupė „Mes“

1992 m. gruodį įvyko 
Naujųjų metų sutikimo šventė 
pareigūnų vaikams
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XIV. 1991–1992 METŲ 
EKONOMINĖ   
BLOKADA IR PUČAS

1. 1991–1992 metų ekonominė blokada
1991 metais LR Aukščiausioji Taryba buvo pasiruošusi naujai blokadai ir tam buvo 

parengti keli projektai.1

Maskva ir jos pagalbininkai buvo parengę Lietuvos ekonomikos destabilizavimo 
planą. 1991  m. birželio 18 d. Šalčininkuose įvyko ūkinio ir LKP (SSKP platforma) 
aktyvo pasitarimas. Jame buvo konstatuota, kad pasmaugti Lietuvą valdžios struktūromis 
nėra galimybės, nes savo žinioje LKP (SSKP platforma) turėjo tik Prokuratūrą, 
todėl buvo nuspręsta Lietuvos nepriklausomybės siekimą pasmaugti ekonominėmis 
priemonėmis. Buvo rekomenduojama atsiskaityti su Lietuva tik pasaulinėmis kainomis ir 
konvertuojamąja valiuta. Sąjunginio pavaldumo įmones nuspręsta išmontuoti ir jų įrangą 
išvežti į SSRS, Lietuvos atžvilgiu vykdyti ekonominę blokadą. Buvo siūloma boikotuoti 
privatizaciją, netiekti valstybei mėsos, o viską vežti į SSRS, taip pat nevykdyti Lietuvos 
įstatymų. Planuota įkurti Vilniaus krašto universitetą ir jam perduoti partinės mokyklos 
patalpas bei garantuoti jo finansavimą. Ekonominės blokados metu Vilniaus kraštui, 
kaip ir per 1990 metų blokadą, buvo žadama per Baltarusiją tiekti visas prekes, žaliavas, 
importo prekes, maisto priedus, grūdus, automobilius, techniką ir degalus.2  

Nuo 1991 metų ekonominė blokada Lietuvai buvo dar sunkesnė, nes tada ji jau 
buvo realiai atsiskyrusi nuo SSRS biudžeto, mokesčių, Centrinis bankas buvo galutinai 
perėmęs  Lietuvos teritorijoje esančias SSRS pavaldumo valstybines įmones ir objektus, o 
Lietuvai tiekimas buvo daug labiau sumažintas nei per 1990 metų blokadą. Net ir po pučo 
Maskva tęsė totalinę ekonominę ir energetinę blokadą prieš Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, 
buvo blokuojamas ne tik prekių tiekimas, bet ir tarpbankiniai atsiskaitymai su Lietuva. 
1991 metais pradėta ekonominė blokada raštiškai buvo įforminta 1991 m. gruodžio 15 d. 
Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimu Nr. 47 „Dėl prekybos su Pabaltijo valstybėmis“3, 
kuriuo buvo uždrausta į Lietuvą įvežti žaliavas ir plataus vartojimo prekes. Šis nutarimas 
oficialiai nebuvo paviešintas. Blokados nutraukimo sąlyga buvo stojimas į Nepriklausomų 
valstybių sandraugą (NVS).  

LR Vyriausybė  į Rusijos Vyriausybės nutarimą atsakė 1992 m. vasario 24 d. nutarimu4, 
kuriuo uždraudė tiekti Rusijai autokompresorius, kreipiamąsias sistemas, kuro siurblius ir 
elektros variklius, gaminamus tik Lietuvoje. Per vyriausybinį vizitą Maskvoje ministras 

pirmininkas G. Vagnorius Rusijos Vyriausybės vadovui Jegorui Gaidarui pasakė: „Jei 
šiandien neatšauksite totalinės blokados, grįžęs į Lietuvą pirmiausia atjungsiu elektros 
energijos tiekimą ir užsuksiu dujų vamzdžius į Kaliningradą, antra, atjungsiu elektros 
tiekimą į karinius miestelius, trečia, apjuosime gyva tvora visus karinius dalinius ir 
neleisime įvežti nei vandens, nei duonos.“5 Į tai Rusijos ministras pirmininkas J. Gaidaras 
spaudos konferencijoje pasakė, kad Rusija nutraukia ekonominę blokadą, kaip kenkiančią 
dvišalių santykių ateičiai.6   

2. Maskvoje valdžia užgrobta pučistų
Įvesta nepaprastoji padėtis. 1991 m. rugpjūčio 19 d. Maskvoje prasidėjo 

valstybinis perversmas – pučas, apie tai rytą pranešė Maskvos radijas. M. Gorbačiovas, 
atostogavęs Kryme, buvo nušalintas. Pranešta, kad jis dėl sveikatos būklės negali eiti savo 
pareigų, ir jo pareigos perėjo viceprezidentui G. Janajevui, o valdžią perėmė Valstybinis 
ypatingosios padėties komitetas (rus. sutrumpinimas GKČP – aut. pastaba),  sudarytas 
ta proga.  Pučistai planavo visoje buvusioje SSRS teritorijoje šešiems mėnesiams paskelbti 
ypatingąją padėtį ir įvesti komendanto valandą, jų tikslas – sustabdyti demokratijos plėtrą 
ir viską grąžinti į ankstesnę centralizuotą padėtį.7   

1991 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto karo komendantu buvo paskirtas pulkininkas 
G. Belousovas. Karinio dalinio vadas Kalvarijoje nuo 9 val. vakaro iki 5 val. ryto taip pat 
įvedė komendanto valandą ir pasiskelbė miesto komendantu.8 

1991 m. rugpjūčio 19 d. žmonės Maskvoje žygiuoja Rusijos Baltųjų rūmų link. Iš AFP/„Scanpix“ 
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SSRS televizija per pučą veikė taip kaip ir anksčiau, mirus SSKP generaliniam 
sekretoriui, didžiąją dalį eterio buvo transliuojamas Piotro Čaikovskio baletas „Gulbių 
ežeras“, kurį pertraukdavo trumpi žinių intarpai. Per žinių laidas akivaizdžiai matėsi, kaip 
viceprezidentui Genadijui Janajevui, perversmininkų ir jėgos struktūrų vardu skelbiant 
pranešimus, drebėjo rankos.9  

 1991 m. rugpjūčio 19 d. LKP CK iš Vilniaus išsiuntė į Maskvą, Kremlių, SSRS 
Aukščiausiajai Tarybai ir SSKP CK slaptą dokumentą Nr. 198. Tai buvo telegrama 
Nr. 697, kurioje sakoma: „Remiame Valstybinį ypatingosios padėties SSRS komitetą, 
SSRS Konsti tucijos veikimo atstatymą visoje Tarybų Sąjungos teritorijoje. Lietuvos ir 
Vilniaus vyskupijos tikinčiųjų pavedimu Todorovič.“10 LKP (SSKP platforma) vadovai 
taip pat paskelbė, kad palaiko SSRS perversmininkus Maskvoje. Tuoj pat nuginkluoti 
Krašto apsaugos departamento darbuotojus pareikalavo Pabaltijo karinės apygardos 
vadovai. Todėl omonininkai tikrindavo Krašto apsaugos departamento darbuotojus, juos 
mušdavo, tardydavo, vėliau paleisdavo, bet pagrobdavo automobilius.11

Pučistams ryžtingai pasipriešino Rusijos TFSR prezidentas Borisas Jelcinas.12   
1991 m. rugpjūčio 22 d. demokratinės jėgos Maskvoje laimėjo lemtingą mūšį prieš 
perversmininkus ir pučas baigėsi. M. Gorbačiovas, išėjęs į viešumą, pasakojo, kad jis, 
būdamas savo viloje Forose,  Kryme, buvo izoliuotas, o jį išvadavo septynių žmonių grupė, 
kuriai vadovavo Rusijos viceprezidentas Aleksandras Ruckojus.13 Jau kitą dieną Michailas 
Gorbačiovas buvo priverstas pasirašyti įsaką dėl SSKP paleidimo.14  

Įvykiai Lietuvoje. Valdžią paėmus pučistams, Lietuvos žmones apėmė nerimas dėl 
šalies likimo. Lietuvos laukė nauja okupacija, karinės padėties įvedimas ir nepriklausomos 
valstybės institucijų sunaikinimas.

1991 m. rugpjūčio 19 d. buvo atšaukti visi Lietuvos sienų apsau gos ir muitinės 
tarnautojai ir uždaryti pasienio postai.15

1991 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvoje vyko intensyvus SSRS kariuomenės judėjimas. 
Kaune tą pačią naktį nuo 22 val. iki 5 val. ryto prasidėjo kariškių patruliavimas. Šarvuočiai 
blokavo tiltus ir pagrindinius miesto kelius. Kariškiai stabdė automobilius ir tikrino 
vairuotojų dokumentus bei automobilius.16 

Jau 1991 m. rugpjūčio 19 d. 9 val. ryto SSRS kariškiai, atvykę šarvuočiais, užėmė radijo 
stotį Sitkūnuose, televizijos stotį Juragiuose, Kauno radijo relinį punktą Žaliakalnyje ir 
nepriklausomos Lietuvos televizijos Kauno programų direkcijos pastatą, 15 val. 30 min. 
užėmė Vilniaus valstybinę telefono ir telegrafo stotį, o apie 16 val. užėmė Kauno telefono 
ir telegrafo patalpas, visiems darbuotojams buvo įsakyta palikti savo darbo vietas. Lietuva 
jau nebegirdėjo ir Lietuvos radijo, todėl jo bangomis ėmė dirbti nepriklausoma radijo 
stotis „R-l“, esanti Vilniuje. Ginkluoti omonininkai užgrobė respublikinę telefono stotį, 
o apie 19 val., įsiveržę į Vilniaus taksi parką, blokavo vartus, neišleido vairuotojų. Jie 
pasitraukė rugpjūčio 20 dieną apie 6 val. ryto.17  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 19 d. į pasaulio demokratinių valstybių 

parlamentus ir vyriausybes priėmė kreipimąsi, kuriame rašoma: „SSR Sąjungoje prasidėjęs 
perversmas ir plečiama agresija prieš Lietuvą gresia nauja Lietuvos Respublikos aneksija ir 
taikių žmonių kraujo praliejimu. Mes laukiame Jūsų skubių sprendimų – visiškai oficialiai 
pripažinti Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir atnaujinti ar užmegzti diplomatinius 
santykius su Lietuvos Respublika. Atėjo lemiamas metas, kai Jūsų ryžtingi, konkretūs 
veiksmai gali apginti žmonių gyvybes, apsaugoti Lietuvos valstybingumą, demokratiją 
Europoje ir pasaulyje.“18

LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis kreipėsi į Lietuvos žmones: 
„Lietuvos vienintelė teisėta valdžia yra ta, kurią jūs išrinkote. Tačiau šiandien gali būti 
įvesta karinė diktatūra ne tik Tarybų Sąjungoje, bet ir Lietuvoje. Visi žinome, kad 

Sąjūdžio ir LLL mitingas prie 
OMONO Vilniuje. 
Aut. R. Struoga

OMONAS pasitiko 
įspėjimu rusų ir 

lietuvių (su klaidomis – 
aut. pastaba) 

kalbomis apie tai, kad 
draudžiama eiti ir bus 

panaudotas ginklas. 
Aut. R. Struoga
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nepripažinsime ir nebendrausime su jokia neteisėta marionetine valdžia, kuri vėl gali 
apsiskelbti valdanti Lietuvą. Tokia yra mūsų pilietinė pareiga, toks mūsų būdas – ginti 
Lietuvą ir nepriklausomybę.“19  

LR Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos pirmininkas G. Vagnorius paskelbtame 
pareiškime sakė: „Gali atsitikti, kad kaimyninės šalies kariškiai paskirs Respublikoje, 
miestuose ir rajonuose savo įgaliotus asmenis. Tačiau Lietuvoje veikia Lietuvos 
Respublikos įstatymai. Kaip besivystytų įvykiai, mes tikime, kad Lietuvos žmonės 
nuosekliai ir pasiaukojamai vykdys Lietuvos Respublikos įstatymus ir Vyriausybės 
nurodymus, kiekvienas dirbs savo vietoje, išlaikydamas rimtį, orumą ir susitelkimą. <...> 
Raginame nepasiduoti jokioms provokacijoms <...>.“20   

LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis kreipėsi į vilniečius 
kviesdamas ateiti prie LR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės rūmų, taip savo 

veiksmais suvaržyti perversmininkams 
galimybę įvesti Lietuvoje neteisėtą 
okupacinę valdžią. Vilniečiai atsiliepė 
į kvietimą ir rinkosi Nepriklausomybės 
aikštėje. Žmonių nuotaika buvo tokia 
kaip po sausio įvykių. Apie 16 val. LR  
Aukščiausiosios Tarybos rūmus ėmė supti 
SSRS kariškiai, tačiau vėliau pasitraukė. 
Susirinkę žmonės prie parlamento tvirtino 
ten įrengtas barikadas. 1991 m. rugpjūčio 
20 d. LR Aukščiausiosios Tarybos rūmus 
vėl ėmė supti iš trijų pusių kariškiai, 
atvažiavo 80 šarvuočių. Atrodė, kad jie 
yra pasiruošę pulti, tačiau po 20 minučių 
vėl pasitraukė. 1991 m. rugpjūčio 21 d. 
prie LR Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
įvyko susišaudymas su vienu automobiliu 
atvykusiais SSRS kariškiais. Žuvo LR 
Aukščiausiosios Tarybos apsaugos poste 
dirbęs Artūras Saka lauskas, kiti darbuotojai 
buvo sužeisti.21   

LR Vyriausybė 1991 m. rugpjūčio 
19 d. priėmė nutarimą Nr. 337 „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos 
ypatingosiomis sąlygomis“, kuriame 
sakoma: „Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
nenutrauks savo veiklos, iki jai jėga nebus 

Organizuota LR Aukščiausiosios Tarybos apsauga, 
numatyta jos apsaugos schema ir  maršrutai. Iš A. 
Medelio asmeninio archyvo 

atimta galimybė vykdyti suteiktus įgaliojimus. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
dėl agresijos ar kitų išorinių jėgų negalės vykdyti savo funkcijų, tai nustoja funkcionuoti 
Lietuvos ministerijos, departamentai ir kitos valstybinės tarnybos; miestų ir rajonų 
valdybos pristabdo savo veiklą iki atskiro teisėtos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos ar teisėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo. Lieka funkcionuoti 
tik sveikatos apsaugos įstaigos, maisto pramonės įmonės, energetikos ir kiti gyvybiškai 
svarbūs objektai.“22

„Tiesos“ laikraščio redakcija 1991 m. rugpjūčio 19 d. išleido ekstra laidos numerį, 
kuriame kreipėsi į Lietuvos gyventojus: „Brangūs skaitytojai! Nelaimės debesys vėl pakibo 
virš Lietuvos. Mūsų tautos siekiams gali būti suduotas skaudus smūgis. Nepasiduokime 
panikai, būkime vieningi, susikaupę, saugokimės provokatorių. Šis „Tiesos“ numeris 
gali būti ir paskutinis... Kas beatsitiktų, laikraščio žurnalistai liks ištikimi Lietuvos 
nepriklausomybei ir demokratijai, ieškos būdų, kad tiesos žodis Jus pasiektų.“23  

1991 m. rugpjūčio 20 d. per automobilių garsiakalbius buvo skelbiama, kad Lietuvoje 
įvedama karinė padėtis. Vilniuje, Šiaurės kariniame miestelyje, buvo išardyta apie 10–15 
metrų tvoros ir ji užmaskuota tinklu. Taip buvo padarytas papildomas daug platesnis 
išvažiavimas ir prie jo sustatyti kovinei parengčiai paruošti šarvuočiai. Tuo metu buvo 
stebimas padidėjęs iš Šiaurės miestelio į miestą išvykstančios karinės technikos skaičius. 
SSRS kariškiai patruliavo Vilniaus–Kauno–Ukmergės keliuose. Molėtų plente stovėjo du 
šarvuočiai. Karinė technika stovėjo ir ties įvažiavimais į Alytų. Netoli tilto per Nemuną 
ties Šilutės užkarda stovėjo tankai. Netoli Šilalės buvo pastatytas pontoninis tiltas ir prie 
jo stovėjo tankai. Kariškiai stabdė ir tikrino automobilius bei vairuotojų dokumentus. 
Vakare Tauragės kryptimi nuvažiavo 58 desantininkų automobiliai.24     

LR Vyriausybė 1991 m. rugpjūčio 20 d. priėmė nutarimą „Dėl perversmo Tarybų 
Sąjungoje padarinių Lietuvos Respublikai“, kuriame konstatuota, kad „Sovietų Sąjungos 
įstatymai ir kiti normatyviniai aktai Lietuvos Respublikos teritorijoje negalioja ir neturi 
būti vykdomi, nors būtų naudojama prievarta.“25 

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 20 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos 
Respublikos savivaldybių veiklos ypatingomis sąlygomis“, kuriame buvo sakoma, 
kad savivaldybių ir jų pareigūnų veikla pristabdoma, jei LR Aukščiausioji Taryba dėl 
perversmo negalėtų vykdyti savo įgaliojimų. Bendradarbiavimas su kolaborantais, kitos 
valstybės jėgos struktūromis, kurios bandytų perimti valdžią, būtų kvalifikuojamas kaip 
nusikalstama veikla prieš Lietuvą.26   

SSRS kariškiai ir rugpjūčio 21 dieną tęsė Lietuvoje pastatų užėmimą: Viešintų 
televizijos ir radijo retransliacijos stoties, Panevėžio ryšių centro – telefono ir telegrafo 
stoties, televizijos retransliatoriaus, geležinkelio stoties. Apie 13 val. V. Landsbergiui 
ir G. Vagnoriui buvo perduotas generolo leitenanto V. Ovčiarovo raštas, kuriame 
pareikalauta atsisakyti Molotovo–Ribentropo pakto metinėms skirtų renginių, taip pat 
nuginkluoti KADĄ, SKATĄ, šaulius. Tuomet LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
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V. Landsbergis kreipėsi į Lietuvos piliečius, prašydamas, kad jie, SSRS kareiviams ir 
karininkams, kurie nevykdo prieš Lietuvą nukreiptų priešiškų veiksmų ir nepakluso 
pučistų nurodymams, būtų geranoriški. Tačiau tą pačią dieną situacija ėmė keistis ir pro 
Kauno radijo ir televizijos redakcijos langą kariškiai išmetė lapelį su žodžiais: „Mes už 
Lietuvą, už Jelciną.“ Vakare, po SSRS gynybos ministerijos kolegijos sprendimo išvesti 
karinius dalinius iš ten, kur buvo įvesta nepaprastoji padėtis, į nuolatinio dislokavimo 
punktus, SSRS kariuomenė apleido užgrobtus Kauno radijo ir televizijos pastatus, 
Sitkūnų, Juragių, Marijampolės, Alytaus, Šiaulių, Panevėžio, Viešintų radijo ir televizijos 
retransliatorius, o nuo Televizijos ir radijo komiteto pastato Vilniuje apie 18 val. nuėmė 
raudoną vėliavą.27   

LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 15 val. paskelbė potvarkį, 
kuriame nurodė neįsileisti iš Maskvos atskridusių lėktuvų, kuriais gali bėgti Rusijos TFSR 
valstybei nusikaltę žlugusio perversmo vadovai. Taip pat LR Aukščiausioji Taryba priėmė 
nutarimą „Dėl teisi nio persekiojimo už veiksmus, nukreiptus prieš teisėtą Rusijos valdžią“.28   

Apie 18 val. SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas perversmą pripažino 
antikonstituciniu ir pareikalavo išlaisvinti prezidentą M. Gorbačiovą. CNN 20 val. 30 
min. pranešė, kad SSRS prezidentas M. Gorbačiovas išlaisvintas ir kontroliuoja padėtį.29  

1991 m. rugpjūčio 22 d. 14 val. 30 min. Iš Lietuvos radijo ir televizijos pastato 
teritorijos išvažiavo paskutiniai septyni sunkvežimiai su SSRS kariškiais. Žlugus GKČP 
pučui, iš SSRS kariškių buvo atsiimti rugpjūčio 19–21 dienomis ir sausio mėnesį visi 
užgrobti pastatai.30  Šiauliai žmonių aukų nepatyrė. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pozicija. LR Vyriausybė, 
atsižvelgusi į SSRS antikonstitucinės vadovybės 1991 m. rugpjūčio 19 d. pareiškimą 
„Dėl nepaprastosios padėties SSR Sąjungoje paskelbimo ir galimos agresijos Lietuvos 
Respublikoje“, priėmė nutarimą Nr. 339 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos veiklos ypatingosiomis sąlygomis“, kuriame pripažintas Lietuvos Respublikos 
policijos ir vidaus tarnybų funkcionavimas kaip gyvybiškai svarbus ir nurodyta: „Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnai vadovaujasi tik Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais. Vidaus reikalų 
ir policijos organams vadovauja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioti Vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnai. Lietuvos Respublikos Vyriausybei negalint vykdyti savo 
funkcijų, policijos bei vidaus tarnybų pareigūnus įpareigoti atsistatydinti ir nutraukti veiklą, 
jeigu jiems bus keliami reikalavimai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos įstatymams ar 
pažeidžiantys Lietuvos Respublikos piliečių teises bei interesus, ir SSRS armijos dalinių 
užpuolimo atveju imtis priemonių pareigūnų gyvybėms ir ginklams išsaugoti.“31 

Tą pačią dieną, tai yra 1991 m. rugpjūčio 19 d., LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 
340 „Dėl policijos komisarų skyrimo ir atleidimo tvarkos“, kuriame, atsižvelgdama į 
susiklosčiusią situaciją, nustatė, kad laikinai miestų ir rajonų policijos komisarus skiria 

pareigoms ir atleidžia iš pareigų LR Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu. Taip 
buvo laikinai pakeista komisarų skyrimo tvarka.32 Tą pačią dieną LR Vyriausybė priėmė 
potvarkį Nr. 531p, kuriuo pavedė eiti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
pareigas Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento generaliniam komisarui, 
vidaus reikalų ministro pirmajam pavaduotojui Petrui Liubertui.33  

1991 m. rugpjūčio 19 d. vidaus reikalų ministro pareigas einantis policijos generalinis 
komisaras P. Liubertas sušaukė VRM kolegijos posėdį34, kuriame dar kartą buvo 
patvirtinta, kad visi vidaus reikalų sistemos pareigūnai ir  policija toliau vykdo savo 
pareigas besąlygiškai vadovaudamiesi tik Lietuvos Respublikos įstatymais, įstatymų 
įgyvendinamaisiais teisės aktais ir klauso tik VRM vadovų nurodymų. Nesiliaujant SSRS 
kariuomenės užpuolimams ir provokacijoms, policija turėjo priešintis ginklu, saugodama 
LR Vyriausybės patvirtintus objektus, tai yra valdžios ir valdymo įstaigas, ministerijas, 
savivaldybes, prokuratūrą, policijos komisariatus ir kt. Tuo atveju, jei būtų užimtas VRM 
pastatas ir nutrauktas jos darbas, tolesnį vadovavimą policijai turėjo perimti Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos vyriausieji policijos komisariatai. Buvo numatytos priemonės dėl 
policijoje esamų ginklų ir duomenų bazių išsaugojimo, kad jų negalėtų konfiskuoti 
SSRS kariškiai. Visiems policijos komisariatams nurodyta ginklus išdalyti policijos 
pareigūnams, o ginklų rezervus   išslapstyti.  

Kur kas kritiškiau tas dienas vertino Liutauras Vasiliauskas: „Kas dėl tos kolegijos, 
prisimenu, kad kalbėjau apie aiškesnę, ryžtingesnę poziciją, bet tai buvo balsas tyruose. 
Apskritai nevertėtų turėti iliuzijų, esą tose kolegijose sprendžiama kažkas rimta. Paprastai 
sprendimai gimsta kuluaruose, kolegija tik įgarsina juos arba truputėlį paredaguoja.“35  

 Žlugus perversmui SSRS, Spaudos kontrolės valdyba prie Lietuvos VRM laikinai 
sustabdė Lietuvoje 16 laikraščių spausdinimą ir platinimą, tarp jų buvo „Trud“, „Rabočiaja 
tribūna“, taip pat „Tarybų Lietuva“ (gyventojų vadinta „Kaspervizija“ – aut. pastaba), 
televizijos programų redakcija „Ojczyzna“,  radijo stotis „Za rodinu“.36    

1991 m. rugpjūčio 22-osios vakare Generalinės prokuratūros pastato, kuriame buvo 
įsikūrusi SSRS prokuratūra, apsaugą perėmė Lietuvos policija.37    

Įvykiai Šiauliuose pučo laikotarpiu. Lietuvos ateitis dar nebuvo galutinai 
nulemta. Vėl užgrobta televizija, vyriausybiniai pastatai. Žmonės skatinami visuotinai 
nebendrauti, nepaklusti kolaborantams, laikytis tik Lietuvos įstatymų. Lietuvos žmonės 
vėl važiavo ginti parlamento. Šiaulių savivaldybėje ir svarbiausiuose miesto objektuose 
buvo atnaujintas budėjimas visą parą. Žmonės rinkosi prie Savivaldybės.38  

Prasidėjus įvykiams, buvo skubiai sušauktas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
prezidiumo ir valdybos posėdis, kuriame pakoreguota dar 1991 metų sausį sudaryta 
operatyvinė grupė. Operatyvinė valdymo grupė užmezgė ryšius su svarbiausiomis 
miesto ryšių, transporto bei kitomis organizacijomis ir koordinavo veiksmus, 
atsižvelgdama į besikeičiančią situaciją.39
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1991 m. rugpjūčio 19 d. 17 val. įvyko Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis, 
kuriam pirmininkavo pirmininko pavaduotojas M. Končius. Dalyvavo Tarybos deputatai: 
J. Bartkus, V. Ladietienė, P. Ivoškus, V. Vingras, R. Struoga, J. Ragulskis, J. Zolubas, J. 
Genys, S. Krugiškis, A. Vasiliauskas, E. Civilka, R. Jonaitis, Z. Sabalys, A. Šleinienė, V. 
Rimkus, V. Greičiūnas, J. Šilenskis, V. Tričys, A. Vilbikas, V. Mazuronis, M. Dromantas, 
A. Žigunis, A. Martinaitis, J. Vaitiekūnas ir kiti, iš viso 36 deputatai. Tarybos deputatai 
susirinko į pasitarimą, kuriame svarstė, kaip veikti karinio komunistinio pu čo sąlygomis, 
aptarė realią padėtį mieste. Tai buvo atsakas į antivyriausybinį pučą Maskvoje. Pasitarimui 
pirmininkavo Tarybos pirmininko pavaduotojas M. Končius (Tarybos pirmininkas J. 
Tručinskas tuo metu buvo Olandijoje – aut. pastaba). Jis supažindino deputatus su LR 
Vyriausybės nutarimu, kuriame pabrėžta, kad LR Vyriausybei nustojus eiti savo pareigas, iš 
karto nustoja vykdyti savąsias ir savivaldybės, tačiau lieka veikti jų tarnybos, kurios būtinos 

Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 
darbinis posėdis  

kasdien: aprūpinimo maistu, energetikos, sveikatos apsaugos, policijos ir t. t. Taip pat M. 
Končius informavo deputatus apie visų Lietuvos miestų ir rajonų vadovų radijo sąšauką 
(ją pučo dienomis įvedė LR Vyriau sybė – aut. pastaba), kurią vedė ministras pirmininkas 
G. Vagnorius, apie palaikomą nuolatinį ryšį su Vilniumi ir bendrų veiksmų derinimą, apie 
tai, kad reikia paklusti tik Lietuvos Respublikos įstatymams, nebendrauti su priešiškomis 
jėgomis, be smurto joms priešintis. Sudaryta laikinoji miesto valdymo koordinavimo grupė, 
kuriai vadovauti paskirtas Tarybos pirmininko pavaduotojas M. Končius. Buvo atšauktas iš 
atostogų Druskininkuose meras K. Šavinis, kuris grįžo į Šiaulius jau kitą naktį. 

M. Končius informavo apie sudarytą komisiją ir deputatų budėjimą. Miestas 
telefoninius ryšius tebeturėjo. Karinio judėjimo nebuvo, palaikytas kontaktas su karinės 
įgulos vadu. Policija ypatingesnės informacijos neturėjo.  Deputatas A. Pniauskas 
koordinavo šiauliečių vykimą autobusais į Vilnių 17 ir 19 val. ginti parlamento. Buvo 
gauta informacija, kad 19 val. prie Savivaldybės įvyks mitingas. Rugpjūčio 23 dieną 
buvo planuojama autobusais vykti į  Liepsnojantį Baltijos kelią. Visi renginiai, numatyti 
mieste, turėjo vykti, jei leis aplinkybės. Buvo numatytas atsarginis variantas, jei neveiktų 
miesto telefonai. Taip pat buvo montuojama televizijos stotis, kaip atsarginis variantas, jei 
neveiks Lietuvos televizija. Deputatas K. Butkus pasiūlė per Šiaulių televiziją apie pučą 
informuoti Šiaulių žmones.40  

Mero pavaduotojas A. Salda informavo41, kad įvyko miesto valdybos pasitarimas dėl 
ūkio funkcionavimo. Jame dalyvavo maisto pramonės ir sveikatos apsaugos įstaigų vadovai. 
Numatytos  priemones, kurių buvo imtasi susidarius eks tremaliai situacijai, tai yra kalbėta su 
energetikais, maisto pramonės įmonių vadovais, medikais apie tai, kaip elgtis krizės atveju. 
Buvo nuspręsta budėti, kad operatyviai galima būtų priimti sprendimus vietoje. Suderintos 
ryšių schemos, organizuotas ryšininkų budėjimas. Nu matyti ryšių atkūrimo būdai.  
Policija buvo kovinės parengties. Taip pat nutarta budėti visą parą Savivaldybėje ir kai 
kuriose miesto įstaigose, organizacijose. Pradėtas saugoti Savivaldybės pastatas, tikrinami 
asmenys, norintys patekti į ją, todėl būtinai reikėjo su savimi turėti asmens dokumentus. 
Organizuota telefono ir radijo pastato apsauga. Buvo palaikomi ryšiai su Krašto apsaugos 
departamentu. Buvo imtasi priemonių archyvams ir aparatūrai apsaugoti.  Šiauliuose nei 
rugpjūčio 19, nei 20 dieną jokio kariuomenės judėjimo nebuvo, policija, be įprastų 
kasdieninių darbų, didesnių rūpesčių neturėjo.    

Deputatas Z. Sabalys siūlė deputatams rinktis kasdien 17 valandą. Buvo sudarytas 
deputatų budėjimo grafikas. Budėtojai turėjo palaikyti ryšį, priimti informaciją, ją perduoti, 
patys įvertinti, ar informacija teiktina visoms informacijos priemonėms. Deputatas A. 
Pniauskas informavo, kad 17 val.  į Vilnių išleido autobusą, kuriuo išvyko apie 20 žmonių.42  

A. Pniauskas pasakojo, kad 1991 m. rugpjūčio 19 d., kaip ir sausio 12 dieną, jis 
organizavo šiauliečių išvykimą į Vilnių ginti Lietuvos nepriklausomybės. Iš Šiaulių 
važiavo du autobusai. Nustebino tai, kad nebuvo tiek norinčių žmonių vykti į Vilnių kaip 
sausio 13-ąją, nebuvo kam važiuoti į Vilnių ginti parlamento. A. Pniauskas surašinėjo 
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vykti pageidaujančius šiauliečius ir garbaus 
amžiaus moters paklausė, ar ji nebijo vykti. 
Moteris atsakė: „Jei aš važiuoju ginti 
parlamento, negali būti tokių klausimų.“43   

1991 m. rugpjūčio 19 d. 19 val. 
prie Šiaulių savi valdybės įvyko Sąjū džio 
organizuotas mitingas, kuriame šiauliečiai 
patvirtino savo atsidavimą nepriklausomai 
Lietuvai, pritarė LR Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės šioje kritinėje 
situacijoje vykdomiems veiksmams.44  

1991 m. rugpjūčio 21 d. apie 4 val. 30 
min. ryto SSRS kariuomenės desantininkai 
užėmė Šiaulių magistralinį bokštą ir Bubių 
televizijos bei radijo retransliavimo stotį. 
Bubiuose kariškiai pasirodė 4 val. 20 min. 
ir, išlaužę vartus, įvažia vo į kiemą, o šiek 
tiek vėliau įėjo ir į pastato vidų. Budinčius 
darbuotojus sustatė prie sie nos, pareikalavo 
ginklų. Ginklų neradę, apsi ramino, liepė 
išjungti aparatūrą. Leido palikti tik Maskvos 
pirmą ją programą ir ,,Majako“ stotį. 

Miesto  radiorelinėje sto tyje dirbęs 
inžinierius R. Markevičius pa matė, kad 
kareiviai turi kirvį ir laužtuvą,  todėl juos 
įleido. Jį pastatė prie sienos, pareikalavo 
ginklo, prisakė išjungti visą aparatūrą, o 
paskui liepė eiti namo.

Buvo nutraukta Lietuvos televizijos pro-
gramos transliacija, tačiau Klaipėdos pro-
grama liko. Transliacija radijo trumposiomis 

bangomis buvo nutraukta, bet buvo galima naudotis radijo taškais. Telefonai mieste veikė, 
tarpmiestinis ryšys buvo. Televizijos darbuotojai ruošėsi kariškių įsiveržimui, paslėpė visą 
buitinę techniką, nes kariškiai ją tiesiog medžiojo: apsidžiaugdavo radę filmavimo kamerą, 
kasečių, o ką jau kalbėti apie palydovinį imtuvą. Kariškiai užgrobė televizijos ir radijo stotis 
Panevėžyje ir Viešintose (Anykščių r.), Panevėžio telefono ir telegrafo stotį.45   

V. Maskolenka prisimena46, kad jis su S. Babajevu ir A. Ežerskiu tą naktį automobiliu 
,,Žiguli“ patruliavo pietiniame Šiaulių miesto rajone. Ginkluotas buvo tik V. Maskolenka. 
Jie pamatė kariškių automobilį UAZ, sukantį ratus po pietinį miesto rajoną, ir pradėjo 

Bubių televizijos ir radijo retransliavimo stotis

Šiaulių magistralinis bokštas

jį sekti. Patruliai privažiavo prie statomų kultūros namų (dabartinė ,,Maxima“ – aut. 
pastaba), šalia kurių pamatė dengtą sunkvežimį ,,Ural“. Po kiek laiko ,,Ural“ pajudėjo ir 
įsuko į Aido g. kiemą prie televizijos bokšto. Atsidarė automobilio galas ir iš ten iššoko 
apie 20 desantininkų. Jie per 3–4 min. išlaužė televizijos bokšto pastato duris, tuoj po to 
dingo radijo transliacija.   

A. Songaila prisimena televizijos bokštų užėmimą pučo metu.47 Tada jis buvo Šiaulių 
m. PK vyresniojo komisaro pavaduotojas, o per pučą komisariato vadovams reikėjo 
budėti Policijos komisariate visą parą. Su juo budėjo ir Gytis Skripkauskas. Kai prasidėjo 
televizijos bokštų užėmimas, buvo nurodyta stengtis išvengti konfrontacijos tarp policijos 
ir SSRS kariškių, todėl buvo draudžiama panaudoti ginklą. Tuo laiku miesto pietiniame 
rajone prie senojo televizijos bokšto patruliavo policijos patrulis A. Lopatovas, kuris per 
radijo stotį prašė leisti šaudyti, bet buvo atsakyta: ,,Kategoriškai draudžiu šaudyti.“  

V. Janavičius prisimena48, kad 1991 m. rugpjūčio 21 d. apie 4 val. ryto jis matė, kaip  
kariškiai su rąstu daužė senojo televizijos bokšto pastato duris ir naudojosi kitomis 
specialiomis priemonėmis, kad patektų į vidų ir užimtų bokštą. L. Eidinto teigimu49, 
desantininkai supainiojo bokštus ir pradžioje užėmė senąjį televizijos bokštą, o kai vėliau 
išsiaiškino, užėmė ir  Bubių retransliavimo stotį. 

Buvęs Prūdelio policijos nuovados komisaras inspektorius A. Zakrasas prisimena50, 
kad per 1991 metų rugpjūčio pučą pas jį iš Bratsko miesto Irkutsko srities atvyko tėvo 
brolio dukra, kurią atsiuntė tėvo brolis, norėdamas jį įspėti, kad nesikištų į politiką ir 
būtų atsargus, nes pas juos jau pastatyti nauji lageriai su barakais, kurie buvo laikomi 
tušti, tačiau kaliniams pasiteiravus, kada juos perkels iš senų barakų į naujus, jiems buvo 
pasakyta, kad jų gyventojai bus atvežti iš Vakarų. Todėl buvo manoma, kad barakai skirti 
SSRS valdžiai neįtinkantiems Pabaltijo gyventojams. Žlugus pučui, vietiniai nuteistieji iš 
senų barakų, statytų po Antrojo pasaulinio karo, buvo perkelti į naujuosius.  

1991 m. rugpjūčio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatai P. Vaitkus 
ir R. Jonaitis buvo nuvažiavę pasikalbėti su televizijos bokštus užėmusiais kariškiais. 
Pokalbis vyko korektiškai. Deputatas P. Vaitkus sugrįžęs papasakojo, kad, nuvykę 
prie bokšto, pamatė, jog retransliatoriaus teritorija apsupta kariškių desantininkų 
uniforma, stovėjo du automobiliai žmonėms vežti. Desantininkų buvo apie 50. 
Prie įvažiavimo į teritoriją juos sustabdė, pareikalavo dokumentų. Susitiko su 
papulkininkio laipsnį turinčiu desanti ninkų grupės vadu. Jis patikino, kad jokios 
prievartos prieš retransliavimo stotyje budėjusius darbuotojus nebus imtasi, jokios 
konfrontacijos su civiliniais žmonėmis jie nenori. P. Vaitkus sakė, kad pavyko sužinoti, 
jog retransliavimo stotyje išmontuota (ar blokuota) aparatūra Lietuvos televizijos 
programoms retransliuoti. Jis su desantininkų grupės vadu pasikeitė telefonais 
ryšiui palaikyti. Papulkininkis tik iš atvykusių miesto deputatų sužinojo apie B. Jelcino 
kreipimąsi. Vienam iš telefono ir telegrafo stoties vadovų rugpjūčio 21 dieną apie 15 val. 
paskambinus į Šiaulių televizijos bokštą ir paaiškinus, kad jie tapo pučo rėmėjais, esantieji 
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bokšte sutriko, nes iš tikrųjų nieko nežinojo, kas vyksta Maskvoje. Žlugus pučui, 1991 m. 
rugpjūčio 21 d. apie 17 val. SSRS kariuomenės desantininkai paliko televizijos ir radijo 
retransliavimo stotį Bubiuose ir Šiaulių magistralinį bokštą, taip pat pasitraukė iš Kauno 
ir Marijampolės.51  

Tarybos pirmininko pavaduotojas M. Končius ir meras K. Šavinis, kalbėdami ryte per 
miesto radiją, kuris kariškių nebuvo išjungtas, informavo šiauliečius, kad miestas gyvena 
įprastą gyvenimą, jei šias sąlygas galima pavadinti normaliu darbu ir gyvenimu. Miesto 
valdybos skyriai ir tarnybos dirba savo darbą, sprendžia kasdieninius neatidėliotinus 
klausimus.52 Su LR Vyriausybe palaikomas nuolatinis ryšys, su kitais miestais keičiamasi 
informacija. Su mieste dislokuotais kariniais daliniais taip pat palaikomas ryšys, o kariškiai 
informuoja apie tranzitinį karinių dalinių judėjimą. 

Kariškiai išsikraustė vakare, apie 17 valandą. Buvo pasirašytas aktas dėl turto 
perdavimo. Dėl dingusio palydovinės antenos priimtuvo karininkai tik skėsčiojo 
rankomis ir sakė nežinantys, kas jį išsivežė. Jo vertė buvo 700 dolerių, arba apie 25 000 
Rb. Šiaulių televizijos direktorius Vytautas Juškus rūpinosi, kad palydovinis  imtuvas būtų 
sugrąžintas, todėl kreipėsi į operacijai vadovavusį papulkininkį Ignatenką, bet iš jo atgavo 
tik iš televizijos bokšto pavogtą pultą.  

Ignatenka pasakojo, kad juos pakėlė naktį, įsakė užimti Bubių televizijos bokštą, nieko 
neliesti, vengti konfliktų. Bubiuose Ignatenka padavė V. Juškui raštą, kuriame nurodė, 
kad nieko nelietė. 

Mieste prie magistralinio bokšto buvo atvažiavusi šiukšlių mašina, o susirinkusi minia 
žmonių iš bokšto nieko neišleido. Kariškiai skundėsi, kad jų neišleidžia, nors aktas apie 
perdavimą ir buvo pasirašytas. Kariškiai teisinosi, kad palydovinio imtuvo neėmė. V. Juškus 
pareikalavo, kad būtų išaiškinta palydovinį imtuvą paėmusio asmens pavardė. Ignatenka 
susisiekė su divizija. Divizijos vadovai surado pulkininką, ir kariškiai buvo išleisti. Tik kitą 
dieną per pulko vadą Kaune pavyko surasti asmenį, paėmusį palydovinį imtuvą. Kariškiai   
pareikalavo parašyti imtuvo perdavimo aktą, pasiimti įgaliojimą ir atvažiuoti į Vilnių, 
bet dar palaukti, kol paskambins. Tačiau niekas nepaskambino. Telefonu pavyko surasti 
pulkininką karinėje mokykloje ir susisiekti su jo vadovybe. Tada sulaukta skambučio iš 
Jonavos – galima atvažiuoti ir atsiimti palydovinį imtuvą. Jis buvo grąžintas. Oficialus 
atsiprašymas buvo išdėstytas raštu ir perduotas V. Juškui.53 

Be to, Bubių retransliacijos stotyje ir Šiaulių televizijos bokšte buvo išdaužti durų 
stiklai, išlaužytos spynos.54

Šiaulių miesto savivaldybės taryba kaip įprasta 1991 m. rugpjūčio 21 d. 17 val. 
susirinko į posėdį. Dalyvavo 18 deputatų. Pirmininko pavaduotojas M. Končius pristatė 
sprendimo projektą dėl vėliavos iškėlimo virš vandentiekio bokšto. Projektui buvo 
vienbalsiai pritarta. Taip pat pritarta pasiūlymui pasveikinti Pernu ir Jelgavos miestus 
Estijos ir Latvijos nepriklausomybės atkūrimo proga. Deputatai buvo informuoti, kad yra 
dar rengiamas pareiškimas dėl elgesio aktyviosios okupacijos sąlygomis, o Šiaulių karinės 

įgulos atstovas paprašė dokumentų, garantuojančių kariškių ir jų šeimų socialines teises. 
Dieną per miestą pervažiavo karinė kolona, apie kurią Savivaldybė buvo informuota. Be 
to, mieste pasirodė LKP proklamacija apie gyvenimo blogėjimą, raginimus versti LR 
Vyriausybę. Tarybos pirmininkas J. Tručinskas LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
V. Landsbergio prašymu buvo paskirtas informacijos atstovu Olandijoje.

Meras K. Šavinis deputatus informavo, kad, gavus informaciją apie autobusų parko 
naktinį blokavimą, tam buvo pasiruošta ir autobusai buvo išsklaidyti po visą miestą. 
Plano vykdymas kol kas sustabdytas, nes nieko neįvyko, tačiau neatšauktas. Deputatų 
pasiūlymu autobusai palikti įvairiose miesto vietose.

Deputatas J. Vaitiekūnas informavo, kad jie 1991 m. rugpjūčio 21 d. iš Šiaulių miesto 
palydėjo SSRS kariškius, kurie perėjo į B. Jelcino pusę.55 

Tos pačios dienos, kai išsikraustė kariškiai, vakare Šiaulių regione jau visos televizijos 
programos buvo matomos, išskyrus programą, transliuojamą palydoviniu kanalu, nes be 
pagrobto palydovinės antenos priimtuvo jos retransliuoti nebuvo galima.56   

Per SSRS vykusį rugpjūčio pučą prie KGB pastato Šiauliuose buvo organizuotas 
šiauliečių protesto mitingas, kuriame pasisakė meras K. Šavinis,  Sąjūdžio, partijų 
atstovai.57  

Šiauliai ir pučo metu nebuvo vieniši, juos palaikė kitų šalių, taip pat ir SSRS, 
gyventojai. Deputatą J. Vaitiekūną pasiekė Krasnojarsko liaudies fronto vykdomojo 
komiteto kreipimasis į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, prezidentą, Vyriausybę, kad būtų 
suteikta Lietuvai laisvė ir nepriklausomybė 
be jokios aneksijos ir kontribucijos.58  

Kaip ir sausio mėnesį, žmonės vėl 
budėjo prie Savivaldybės, o deputatai 
ir miesto valdybos darbuotojai – 
Savivaldybėje. Budima buvo ir įstaigose bei 
įmonėse. Sąjūdžio kvietimu pagal  grafiką 
šiauliečiai, kaip ir kiti Lietuvos žmonės, 
budėjo prie objektų Vilniuje.59  

Naujos grėsmės akivaizdoje Šiauliai 
užėmė aiškią poziciją: laikytis tik Lietuvos 
įstatymų, vykdyti tik LR Vyriausybės 
nurodymus.60 Aptarta, kaip reikės elgtis ir 
ypatingomis sąlygomis, jei Lietuvos valdžia 
bus nuversta.    

Šiaulių miesto meras K. Šavinis 
prisimena, kad, sužinojęs apie 1991 m. 
rugpjūčio 19 d. pučą, grįžo į Šiaulius. „Nuo 
Kelmės pusės Šiaulių link buvo sutelkta 

Krasnojarsko liaudies fronto vykdomojo komiteto 
kreipimasis į Šiaulių miesto savivaldybės deputatus 
ir miesto gyventojus dėl laisvės suteikimo Lietuvai 
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daug kariuomenės, Tilžės gatvėje eismą reguliavo rusų kareiviai – jie čia laukė savo vilkstinių 
<...>. Mums buvo žinoma, jog pirmiausia bus užimta Savivaldybė, Policijos komisariatas 
ir paštas. Kadangi tai buvo atviras išpuolis prieš valstybę, susijęs su mūsų nepriklausomybe 
ir rusais, jau orientavomės, kaip elgtis. Jei atimtų paštą, būtume naudojęsi Elektros tinklų 
ar geležinkelio stoties ryšiais. Žinoma, jeigu apskritai būtų pavykę išlikti. Lemtingą naktį, 
regis, rugpjūčio 21-osios, rusų kariškiai užėmė Bubių ir pietinio rajono TV ryšio stotis. 
Sargai buvo perspėti nesipriešinti <...>. Kai Maskvoje žlugo brandinti sumanymai, jie 
žlugo ir čia. Po paros vėl pradėjo veikti TV ryšio perdavimo stotys. Paskambino rusų 
majoras ir man pasakė, jog nori mums perduoti stotį. Sakau: „O kas jums ją perdavė?“ 
Pranešiau Šiaulių TV stočiai – tuo metu jai vadovavo Vytautas Juškus. Jis vijosi rusus, prie 
Šeduvos iš jų atsiėmė dalį aparatūros. Grėsmė atslūgo.“61  

Pirmosios kadencijos deputatas A. Lankauskas  prisimena: „Maskvos pučo metu man 
teko organizuoti ,‚greitąją pagalbą“. Kai pučistai užėmė visos Lietuvos radijo ir TV stotis, 
į miesto Tarybą kreipėsi Aukščiausioji Taryba. Aiškinosi, ar Šiauliuose nėra galimybių 
organizuoti radijo stotį, kuri šalies gyventojams galėtų paskleisti informaciją. Mane 
pasikvietė miesto Tarybos pirmininkas Jonas Tručinskas ir sako: ,,Tu esi technokratas, 
gal gali ką nors padaryti?“ Tuomet dar funkcionavo Meškuičių civilinis oro uostas. 
Pasiūliau ieškoti galimybių pasinaudoti šio oro uosto radijo švyturiu, jį perderinti į 
Vilniaus dažnį. Meškuičiuose inžinieriumi dirbo Algis Daubaras. Kreipiausi. Nuvykome 
į Meškuičius. Ir rusas inžinierius mus įleido į pastatą perderinti dažnį. Prijungėm 
mikrofoną, paskambinom į miesto Tarybą – darom eksperimentą – ir kuo puikiausiai 
išgirdome atsakymus. Buvo pranešta Aukščiausiajai Tarybai. Ilgai gaišti negalėjome, kad 
nebūtume ,,užpelenguoti“. Užsidarėme pagrindinius vartus, užsibarikadavome. Aš savo 
„Žigulius“ paslėpiau krūmuose. Tekstas jau buvo vežamas iš Vilniaus, mes ieškojome 
diktoriaus. Belaukiant automobilių, per raciją buvo pranešta, jog pučas baigėsi. Dabar 
kartais pajuokauju, jog pučas baigėsi per anksti, Šiauliai nespėjo patekti į istoriją.“62  

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos deputatai 1991 m. sausio 22 d. priėmė Lietuvos 
Respublikos miestų ir rajonų tarybų kreipimąsi į LR Aukščiausiąją Tarybą, SSRS 
Aukščiausiąją Tarybą, RTFSR Aukščiausiąją Tarybą, Jungtinių Tautų Organizaciją, 
Europarlamentą. Kreipimesi sakoma:  „Mes, demokratiškai išrinkti Lietuvos Respublikos 
miestų ir rajonų tarybų deputatai, išreikšdami savo rinkėjų valią ir vykdydami 1990 m. 
kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtus teisinius aktus 
ir politinius nutarimus, įtvirtinančius nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą, 
pareiškiame:

1. Visiškai pasitikime ir remiame teisėtai išrinktą Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

2. Griežtai smerkiame intervencinės TSRS kariuomenės ir pavienių kolaborantų 
siekius destabilizuoti padėtį Respublikoje ir trukdyti jos teisėtų valstybinių organų 
funkcionavimui.

3. Protestuojame prieš TSRS prezidento ir jo Vyriausybės vykdomą politiką ir 
antikonstitucines priemones, nukreiptas prieš Lietuvos parlamentą, lietuvių tautą ir jos 
apsisprendimą.

4. Konstatuojame, kad mūsų miestuose ir rajonuose padėtis stabili ir kontroliuojama 
teisėtai išrinktų vietinės valdžios organų.

5. Reikalaujame, kad TSRS nedelsdama nutrauktų propagandinį karą, šlykščią 
dezinformaciją, kurios tikslas įtikinti pasaulį apie neva esamą visoje Lietuvoje dvivaldystę.

6. Pabrėžiame, kad didžiausią pavojų viešajai tvarkai ir piliečių saugumui kelia SSRS 
okupacinės kariuomenės savivaliavimas. Mes tikime Dievo globa, laisvojo pasaulio 
parlamentų ir vyriausybių bei TSRS demokratinių jėgų parama sulaikant totalitarinį 
blogį.“ 

Visų deputatų vardu pasirašė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininkas J. 
Tručinskas.

Pažymoje LR Vyriausybei apie įvykius Šiauliuose 1991 m. rugpjūčio 19–21 dienomis 
Šiaulių miesto meras rašė: „Situacija mieste visą laiką buvo stabili, kriminogeninė 
situacija netgi žymiai geresnė negu įprasta. Nesijautė jokios įtampos ir tarp kitataučių 
miesto gyventojų, kurios galima buvo tikėtis, įvertinant padėtį sausio mėnesį. Negauta 
jokių nusiskundimų nei dėl užpuolimų, nei dėl grasinimų.

 Kontaktai su miesto karine įgula buvo normalūs, iš kariškių pusės buvo jaučiamas 
geranoriškas noras bendrauti. Tiek, kiek jiems buvo žinoma, buvo teikiama informacija 
apie karinių dalinių judėjimą, kuri pasitvirtindavo.

  Pažymime darnų miesto policijos darbą. Visai neveiksmingas yra miesto Civilinės 
gynybos štabas, nesuprantama Krašto apsaugos komendantūros bei Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos veikla.“63  

Tas trijų dienų laikotarpis buvo per trumpas pasireikšti kažkokiai didesnei visuomenės 
reakcijai.   

Šiaulių miesto vidaus reikalų skyrius pučo laikotarpiu. Pučo išvakarėse 1991 
m. rugpjūčio 18 d. prie Aušros al. 19 pastato prasidėjo ilgalaikis piketas, nes Šiaulių 
m. VRS pastato antrąjį aukštą užėmė Šiaulių KGB skyrius. Plevėsavo plakatai. Ant 
cementinio tvoros stulpo padėtos degė žvakės. Ant šaligatvio geltonais dažais 
buvo užrašyti žodžiai: ,,SS ir KGB – broliai-galvažudžiai“, „KGB nereikalin ga 
Lietuvai ir Šiaulių miestui“. Piketo dalyviai prisimena, kai Aušros al. įsikūrusioje 
KGB būstinėje teko ištverti ne vieną nepagrįstą pokalbį, kaulų laužymą ir būti 
ne tik antrajame pastato aukšte, bet ir rūsyje. Į piketo dalyvius kreipėsi LLL, 
Krikščionių demokratų partijos, Ūkininkų sąjungos, Sąjūdžio lyderiai. Buvo 
kaltinama tuometinė miesto valdžia, daugelis aukštas pareigas einančių asmenų. 
Kada jie nusiims KGB karininko antpečius? Kada teiksis viešai atgailauti? Jeigu 
šitame pastate yra nors vienas pusiau doras lietuvis, kodėl jis neišeina pasakyti tiesos? 
Tai tik kai kurie per piketą pateikti klausimai.64 
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Paskelbus apie pučą, visi Šiaulių m. PK darbuotojai buvo  pakelti, iškviesti į darbo 
vietas, mieste nustatyti postai, maršrutai, dirbo eismo reguliuotojai. J. Keserauskienė 
prisimena65, kad 1991 m. rugpjūčio 19 d. buvo pakelta ne telefonu, o pareigūnai atvažiavo 
į namus, bet, supainioję butus, pasibeldė pas kaimynus, kurie išsigando, nes nieko 
nesuprato. Tada ji atidarė savo buto duris ir prisistatė. K. Škiela pasakojo66, kad visi pakelti 
komisariato darbuotojai buvo apginkluoti ir pasiųsti į miestą patruliuoti.   

Pučą prisimena Romasis Vaitekūnas: „Išgirdau apie pučą per radiją automobilyje 
rugpjūčio 19 d. apie 7 val. ryto. Tuomet atostogavau, važiavau asmeniniais reikalais į 
Pakruojo rajoną. Iš karto supratau, kad atostogos baigėsi, jokio įsakymo man nereikėjo, 
mano vieta buvo kolektyve. Grįžęs į komisariatą, surinkau vadovus ir sužinojau, kad 
Vilniuje yra kažkokio nerimo dėl Šiaulių komisariato, konkrečiai, dėl Vaitekūno 
pozicijos. Pasirodo, kažkas pasistengė informuoti patį V. Landsbergį, esą R. Vaitekūnas 
neišduoda ginklų norintiems ginti Lietuvą, o ginkluoja palaikančius pučą pareigūnus. Iš 
VRM paskambino generalinio komisaro pavaduotojas L. Vasiliauskas, atseit, kas ten pas 
tave darosi? Sakau: „Atsitokėkite, kolegos, apie ką kalbama? Atvažiuokite į Šiaulius, savo 
akimis pamatysite, kad visos tos kalbos – gryna dezinformacija.“

Bet ir nekreipti dėmesio į tokius kaltinimus negalėjau, todėl iškart nuvykau pas 
tuometinį Šiaulių miesto merą K. Šavinį, paprašiau skubiai sukviesti miesto valdžią ir 
išsiaiškinti dėl tos dezinformacijos. Tyrimas parodė, kad informacija Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui buvo pateikta iš SKAT Šiaulių štabo, kuriame buvo įsidarbinęs toks 
Daunoravičius, anksčiau dirbęs policijoje Patrulių tarnybos inspektoriumi. Buvome jį 
pagavę, kai naktį patruliuodamas jis pasisavino vogtas odas iš „Stumbro“ gamyklos. Iš 
tarnybos Daunoravičių atleidome, jį, turintį aukštąjį išsilavinimą ir šiaip nekvailą žmogų, 
mielai priėmė į savo gretas savanoriai. Taigi tą pačią dieną išsiaiškinome, kad buvęs kolega 
ar tai keršydamas, ar dėl kitų priežasčių pamėtėjo šią informaciją Štabo vadui, o tas perdavė 
ją toliau. Štabo vadas patvirtino tai miesto vadovams.

Šiaip tomis dienomis dirbome derindami visus veiksmus su Vidaus reikalų ministerijoje 
įsteigtu Štabu. Beje, man tada labai padėjo du rusų kariškiai, su kuriais buvo nusistovėję 
geri asmeniniai kontaktai ir kurie operatyviai informuodavo, kokių veiksmų bus imtasi 
iš kariuomenės pusės, pavyzdžiui, perspėjo, kad desantininkai užims Šiaulių televizijos 
bokštą, bet patarė neprovokuoti situacijos, esą, po dviejų trijų valandų kariškiai pasitrauks. 
Iš tikrųjų, desantininkai užėmė tą bokštą (net ne pagrindinį, o atsarginį, greičiausiai tik 
suvaidindami „aktyvią“ veiklą – aut. pastaba), o po kelių valandų pasitraukė.

Tuomet Lietuvoje dislokuotoje SSRS kariuomenėje iš tiesų buvo didžiulis chaosas. 
Padėtis buvo nuolat kaitinama, kariškiai dažnai kreipdavosi į mus dėl grasinimų susidoroti 
su jais, jų šeimomis, prašė sustiprinti patruliavimą, įvykių kontrolę. Susitikdavome su jais, 
vykdavome į susirinkimus, kaip galėjome, raminome, kad tas fonas iš tikrųjų nėra toks 
pavojingas, kaip jiems atrodė. Be abejo, būta tam tikrų kariškių užpuolimo faktų, tačiau 
maksimaliai stengėmės valdyti situaciją. 

Šiaulių karinė įgula buvo viena didžiausių Lietuvoje, aplink miestą sukoncentruotos 
rimtos pajėgos, pačiame mieste gyveno daug kariškių šeimų. Tad teko nemažai laviruoti, 
palaikyti ryšius su įgulos vadovybe, kad galėtume spręsti gana aštrius klausimus, pavyzdžiui, 
kai buvo ketinama, žlugus pučui, sulaikyti einantį įgulos vado pareigas pulkininką Iliuchiną 
(Klaipėdoje jau buvo sulaikytas įgulos vadas Černychas – aut. pastaba). 

Prisimindamas tuos laikus galiu tvirtai pareikšti, kad Šiaulių policijoje tuomet nebuvo 
jokio dvilypumo, su vadovais – A. Songaila, B. Lazutka, A. Vilbiku ir kitais, puikiai 
sutardavome, apskritai, visas kolektyvas buvo darbštus, vieningas. Kartais ir mane gindavo 
miesto Savivaldybėje – toji, kaip ir visa valdžia, buvo dešiniosios pakraipos, o mane laikė 
kairuoliškų pažiūrų, nors tikrai buvome ir jautėmės depolitizuoti, tik neteisybės niekada 
netoleruodavau. O iš esmės su miesto valdžia sutardavome gerai, turbūt daugiausia 
tuometinio mero K. Šavinio dėka. Mat, nepaisant jo politinės orientacijos, jis niekada 
neprarado padorumo, buvo racionalus, dalykiškas, stengėsi visus klausimus spręsti 
nešališkai, be emocijų. Atitinkamai elgėsi ir mero aplinka.“67  

A. Vilbikas prisimena68, kad rugpjūčio 19-ąją, kaip ir sausio 13-ąją, buvo atsakingas 
už Šiaulių m. PK tarnybų darbą (turėjo laimės – aut. pastaba). Komisariato vadovas tuo 
metu atostogavo, todėl reikėjo priimti sprendimą. Komisariato darbuotojai iš ryto buvo 
pakelti, iškviesti į darbo vietas, jiems išduoti ginklai ir išsiųsti dirbti į miestą. Išgirdęs apie 
pučą, iš atostogų grįžo Šiaulių m. PK vadovas R. Vaitekūnas ir, sukvietęs vadovus, perėmė 
vadovavimą komisariato pajėgoms.  

R. Kazarianas pasakojo69, kad apie pučą sužinojo būdamas Savivaldybėje, todėl 
nuvyko į nuovadą Tilžės g. 54, persirengė civiliškai ir vadovų nurodymu be ginklų 
(ginklai buvo paslėpti – aut. pastaba)  išėjo į miestą stebėti kariškių judėjimo. Ne visada 
pasiekusi informacija buvo teisinga, pavyzdžiui, tokia, kad Rasos gatve važinėja kareiviški 
automobiliai ir gali būti užpulta policijos nuovada.  

V. Skaburskui, Dainų nuovados vadovui, kai buvo užimtas senasis Šiaulių televizijos 
bokštas, teko bendrauti su kariškiais, tačiau incidentų su jais nebuvo.70

R. Šlekys prisimena71, kad pučo metu jie visi apsiginklavo, vyko į savo apylinkes, o prie 
Šiaulių rajono policijos komisariato liko tik nedidelė apsauga. Jis į namus iš PK parsinešė 
automatą ir pistoletą apsaugai.

Šiaulių miesto policijos komisaras B. Lazutka informavo visuomenę, kad savaitės 
pradžioje jokių rimtų incidentų mieste nebuvo, kriminogeninė situacija nepablogėjo. 
1991 m. rugpjūčio 19 d. iš Lietuvos Respublikos muitinių atšaukti policijos, Krašto 
apsaugos departamento ir Muitinių departamento darbuotojai.72  

A. Milašauskas prisimena73, kad jis atostogavo, kai per televizorių pamatė iš Maskvos kalban-
čius B. Pugo, G. Janajevą ir kitus. M. Gorbačiovo nebuvo. Suprato, kad SSRS įvyko perversmas. 
A. Milašauskas buvo iškviestas į darbą, gavo užduotį saugoti Taupomąjį banką (šiuo metu „Swed-
bankas“ Vilniaus g. – aut. pastaba) su Vytautu Beniušiu, Arūnu Zaura, Ovidijumi Burkausku ir 
dar vienu pareigūnu. Apsiginklavę sėdėjo parą, o iš viso saugojo 3 dienas. Buvo viskas ramu. 
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A. Kvietkauskas pasakojo74, kad pučo metu jis dirbo Palangoje (kiekvieną vasarą 
į kurortus padėti vietiniams policininkams iš visų šalies policijos komisariatų buvo 
komandiruojami įvairių policijos rūšių darbuotojai – aut. pastaba) ir patruliavo, padėjo 
apylinkės inspektoriams, kriminalistams (dirbo civiliškai apsirengęs – aut. pastaba), 
taip pat dirbo viename ekipaže su Eriku Kaliačiumi (būsimu Vilniaus m. VPK vadovu 
– aut. pastaba).  

Įdomūs A. Venskaičio prisiminimai apie pučo laikotarpį. A. Venskaitis, prieš 
pradėdamas dirbti PK, dirbo institute. Jo bendradarbis gavo paskyrą ,,Žiguli“ automobiliui, 
kurį reikėjo parvairuoti iš Maskvos, tačiau jis neturėjo teisių, o A. Venskaitis turėjo, todėl 
jo paprašė padėti. A. Venskaitis pasakojo, kaip jie pučo metu nuvažiavo į Rygą, o išvykti 
nebegalėjo – nei iš Rygos į Maskvą, nei iš Rygos į Lietuvą. Ryga buvo uždaryta – stovėjo 
tankai ir kita technika.  Rygoj jie išbuvo apie parą ir grįžo į Šiaulius. Po pučo nuvyko į 
Maskvą pirkti automobilio. Parduotuvėje jiems pildant dokumentus pardavėjas pasakė: 
,,Jūs atsiskiriate, o mes jums automobilį duodame.“75

S. Dovidovskij prisimena76, kad, dirbdamas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, gavo 
atostogų ir nusipirko bilietą skristi į Sevastopolį pas gerą pažįstamą. Prieš prasidedant 
pučui vos pavyko įsėsti Rygoje į lėktuvą, nes jau aplinkui stovėjo karinė technika ir 
kariškiai nenorėjo leisti išskristi. Bet S. Dovidovskiui parodžius pažymėjimą, kariškiai 
jį praleido. Nuskridęs  į Sevastopolį, jis su draugais nuvyko į kempingą. Visai netoli 
buvo ,,Buchta Omega“, kur atostogavo M. Gorbačiovas ir jo žmona. Netoli jų pliaže S. 
Dovidovskij ilsėjosi apie 3 val. Jį stebino tai, kad netoliese stovėjo daug laivų, taip pat ir 
povandeninių, išmetusių inkarus, tarp jų buvo ir lėktuvnešis „Maskva“. S. Dovidovskij su 
draugais išsinuomoję laivą dar paplaukiojo.

Rimtas išbandymas Lietuvos policijai, taip pat ir Šiaulių m. PK vadovams bei 
darbuotojams buvo 1991 m. rugpjūčio 19–22 dienų įvykiai. Policijos apsisprendimas 
tarnauti nepriklausomai Lietuvai subrendo ne per vieną dieną, o per gana ilgą laiką ir jis 
buvo tvirtas. Tai parodė Lietuvos policijos veikla, jos elgesys 1991 metų rugpjūtį vykusio 
antivyriausybinio pučo Maskvoje metu.77 Visas tas dienas Šiaulių miesto policija dirbo 
ypatingu režimu, visus slėgė nežinomybė dėl tolimesnės įvykių eigos. Tačiau šį egzaminą 
Šiaulių miesto policija išlaikė. Pučas praėjo žymiai lengviau ir greičiau nei sausio 13-osios. 
Visas pasaulis apie įvykius SSRS jau žinojo ir sekė juos.  Pučo metu iš Savivaldybės vadovų 
lūpų per Tarybos posėdžius vis buvo sakoma, kad reikėtų pagirti miesto policijos darbą. 

Pripažintas atkurtas Lietuvos valstybingumas. 1991 m. rugpjūčio 19–22 dienų 
įvykiai turėjo pasekmių ne tik Lietuvai, SSRS, bet ir visam pasauliui. Jie pagreitino 
lietuvių tautos išsiveržimą iš sovietinės imperijos gniaužtų. Prasidėjo Lietuvos tarptautinis 
pripažinimas. Dar 1991 m. vasario 11 d. Islandijos Respublikos užsienio reikalų 
ministerija vėlai vakare telegrama LR Aukščiausiajai Tarybai pranešė, kad pripažįsta 
Lietuvos Respubliką ir jos Vyriausybę. Islandija pirmoji iš Vakarų valstybių oficialiai 
pripažino Lietuvą nepriklausoma valstybe, tai yra de jure. 1991 m. vasario 14 d. SSRS, 

reaguodama į tai, kad Islandija pripažino nepriklausomą Lietuvos Respubliką, atšaukė 
savo ambasadorių iš Islandijos ir pareikalavo Islandiją pasiaiškinti.  

1991 m. kovo 2 d. Danijos Vyriausybė pasirašė tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
protokolą su LR Vyriausybe ir  pripažino ją de facto.78  

Vėliau iki pučo Maskvoje Lietuvą pripažino Zimbabvė, Moldova ir Kroatija. Tiktai po 
pučo, 1991 metų rugpjūčio mėnesį Lietuvą pripažino Vokietija, Austrija, Anglija‚ Prancūzija‚ 
Italija‚ Ispanija, Belgija, Danija, Švedija‚ Norvegija‚ Lenkija‚ Kanada‚ Argentina, Australija, 
Vengrija ir kitos šalys. 1991 m. rugpjūčio 27 d. M. Gorbačiovas, komentuodamas vis didėjantį 
Baltijos valstybių pripažinimą, sakė, kad yra per daug skubama, o respublikos, norinčios 
atsiskirti nuo SSRS, turi tai daryti pagal SSRS įstatymus. Po rugpjūčio įvykių Lietuva tapo 
pasaulio bendrijos dalimi. JAV užmezgė diplomatinius santykius su Lietuva, Latvija ir Estija 
tik tada, kai M. Gorbačiovas pasakė, kad Pabaltijo respublikos gali pačios pasirinkti savo kelią.79  

1991 m. rugsėjo 7 d. Kremliuje SSRS Valstybės Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės pripažinimo“. Ši informacija LR Aukščiausiąją Tarybą 
pasiekė 10 val. 30 min. Į posėdį buvo kviečiamas atvykti ir LR Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis, bet jis pareiškė, kad svetimos valstybės posėdyje dalyvauti 
negali. Tame pačiame Valstybės Tarybos posėdyje buvo priimti nutarimai ir dėl Latvijos 
bei Estijos respublikų nepri klausomybės pripažinimo. SSRS pripažinus Lietuvą, kova 
už nepriklausomybę iš esmės baigėsi. Liko kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos 
problema, kurios sprendimas užtruko iki 1993 metų rudens.80     

Lietuva, Latvija ir Estija 1991 m. rugsėjo 3 d. pateikė prašymus įstoti į Jungtines Tautas.   
Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos 46-ojoje sesijoje, įvykusioje 1991 
m. rugsėjo 17 d., dalyvavo daugiau kaip 150 valstybių. Lietuva, Latvija ir Estija tapo 
Jungtinių  Tautų  Organizacijos narėmis ir Niujorke buvo pakeltos jų vėliavos. Tuomet  
Prancūzijos Vyriausybė pranešė, kad jos žinioje yra daugiau kaip dvi tonos Lietuvos aukso 
ir jis bus perduotas LR Vyriausybei.81  

1991 m. vasario 11 d. Islandijos parlamento rezoliucija
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OMONAS paliko Lietuvą. 1991 m. rugpjūčio 22-osios rytą dar ne visi užgrobti 
pastatai buvo grąžinti, todėl LDDP pirmininkas A. Brazauskas telegramomis SSRS 
prezidentui M. Gorbačiovui, SSRS vidaus reikalų ministerijai ir SSRS saugumo tarybos 
nariui V. Bakatinui informavo, kad vidaus kariuomenė dar nepaliko visų Lietuvoje 
užgrobtų pastatų. 

Žlugus rugpjūčio pučui, 1991 m. rugpjūčio 24 d. OMONAS persikėlė į Šiaurės 
miestelį Vilniuje, nes užgrobtoje Policijos akademijoje jiems tapo nesaugu. Rusijos vadovas 
B. Jelcinas per rugpjūčio 25 dieną vykusį pokalbį informavo V. Landsbergį, kad priimtas 
sprendimas iš Lietuvos išvesti OMONĄ. SSRS vidaus reikalų ministrui buvo nusiųsta 
telegrama, kurioje ministras pirmininkas G. Vagnorius prašė kuo greičiau sureguliuoti 
SSRS VRM OMONO, esančio Lietuvoje, klausimą. 1991 m. rugpjūčio 27 d. atvykęs iš 

Maskvos SSRS vidaus reikalų ministerijos atstovas siūlė omonininkų nepersekioti, kai jie 
savanoriškai sudės ginklus ir ateityje nekovos prieš Lietuvos Respubliką. Atstovui buvo 
pasiūlyta tuo klausimu kreiptis į LR Aukščiausiąją Tarybą. Kartu buvo duotas nurodymas 
išvesti OMONO padalinius iš Lietuvos teritorijos.82  

SSRS VRM vadovybės nurodymu 47 OMONO nariai iš Vilniaus į SSRS išskrido 
1991 m. rugpjūčio 31 d., apie 40 (kitais šaltiniais – 33 – aut. pastaba) jų atsisakė išvykti 
ir liko Šiaurės miestelyje, o 50 omonininkų likimas nežinomas. Visi jie buvo nuginkluoti. 
Iš Rygos išskrido 109 omonininkai į Tiumenės sritį Vakarų Sibire, 30 pasiliko Latvijoje.83 

SSRS  valstybės saugumo komiteto Lietuvos skyrius. 1991 metais po tragiškų 
sausio įvykių dalis SSRS valstybės saugumo komiteto Lietuvos skyriaus karininkų 
paskelbė pareiškimą: „Smerkiame jėgos panaudojimą prieš nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką, sukėlusį nekalto kraujo praliejimą, ir pareiškiame, kad tolesnis mūsų buvimas 

M. Makutinovičiaus kreipimasis 
dėl OMONO

šioje įstaigoje nebeįmanomas. Mes būsime su Lietuva.“84

LR Aukščiausioji Taryba  1991 m. rugpjūčio 22 d. priėmė nutarimą  nutraukti  nuo 
1991   m. rugpjūčio   23 d.   represinio SSRS valstybės saugumo komiteto padalinio  
Lietuvoje veiklą.  Pareikalauta nutraukti KGB veiklą ir išvesti jų karines struktūras, 
perduoti Lietuvai jos teritorijoje veikusių NKVD, MGB, KGB archyvus. Lietuvos  
Respublikos prokuratūrai pavesta pradėti jų nusikaltimų tyrimą.85  

LR Vyriausybė 1991 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu sudarė komisiją KGB turtui perimti. 
Be LR Vyriausybės leidimo KGB agentų sąrašus spausdinti buvo uždrausta. 

LR Aukščiausioji Taryba sudarė laikinąją komisiją SSRS KGB veiklai Lietuvoje ištirti, 
kurios pirmininku buvo paskirtas B. Gajauskas, pavaduotoju – K. Motieka, nariais – A. 
Endriukaitis, E. Jarašiūnas, J. Jurgelis, A. Kumža, C. Okinčicas, Z. Sličytė, V. Žiemelis.  

Dėl Lietuvos KGB struktūrų likvidavimo bei turto ir pastatų perdavimo į Vilnių 
atvyko SSRS KGB pirmininko pavaduotojas generolas leitenantas Fedosejevas. SSRS 
valstybės saugumo komiteto Lietuvoje pirmininko pavaduotojas A. Armonas buvo 
įpareigotas iki 1991 m. rugpjūčio 30 d. visus išduotus tarnybinius ginklus ir šaudmenis 
perduoti į saugyklą.86 

Padėka. „Už nepriekaištingą pareigų vykdymą, už drąsą ir ryžtą ginant Lietuvos Nepri-
klausomybę bei saugant viešąją tvarką šių metų rugpjūčio 19–22 dienomis nuoširdžiai 
dėkojame visiems vidaus reikalų organų pareigūnams“, – buvo rašoma LR Vyriausybės ir 
VRM kolegijos padėkoje.87 

G. Vagnorius, prisiminęs 1991 metus, rašė: „Reikia tik nusiimti kepurę ir nuoširdžiai 
dėkoti žmonėms, kurie buvo muitininkai, savanoriai, <...> į Lietuvos pusę perėjusiems 
milicininkams, tapusiems policininkais. Ištverti mėnesius trukusias provokacijas, 
patyčias, fizinį smurtą ir nesigriebti provokuojamo atsako – visa tai žygdarbis.“88   

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 26 d. priėmė kreipimąsi į Lietuvos 
žmones, dėkodama už išsaugotą atgimimo viltį, už paramą Lietuvos nepriklausomybei 
įtvirtinti.89 

LR Aukščiausioji Taryba rugpjūčio 28 dieną nutarė vėl įteisinti ordinus ir medalius, 
buvusius iki 1940 m. birželio 15 d.90  

Perduotos muitinės ir pradėtos išdavinėti lietuviškos vizos. Nuo 1991 m. 
rugpjūčio 22 d. Lietuvoje buvo atnaujinta visų muitinių postų veikla. LR Vyriausybė 
priėmė nutarimą „Dėl SSRS muitinės veiklos Lietuvos Respublikoje nutraukimo“.91  

Nuo 1991 m. rugpjūčio 26 d. pagal pasirašytą tarpvalstybinį susitarimą su Rusija 
buvo nutraukta SSRS muitinės veikla ir jos visos buvo perduotos Lietuvos Respublikai, 
pradėtos išdavinėti lietuviškos vizos.92  

Pučo pasekmės LKP (SSKP platforma)  „Naktinei“ partijai. Kariuomenė 
atsitraukė iš Lietuvoje užgrobtų pastatų, kuriuos saugojo kaip LKP (SSKP platforma) 
nuosavybę. LR Vyriausybės nutarimu LKP (SSKP platforma), nelegaliai veikiančios 
Lietuvos Respublikos teritorijoje, valdomas turtas neatlygintinai perimtas Lietuvos 
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Respublikos nuosavybėn. Tuo tikslu buvo sudaryta komisija, vadovaujama vidaus 
reikalų ministro pavaduotojo A. Svetulevičiaus. Nebeliko ant buvusių užimtų objektų 
besiplaikstančių okupantų vėliavų, jas pakeitė lietuviška trispalvė.93 

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu „Dėl Lietuvos KP (TSKP) 
struktūrų veiklos Lietuvoje“ uždraudė LKP (SSKP platforma) organizacijos veiklą.94   

1991 m. rugpjūčio 22-osios į 23-iąją naktį iš LKP (SSKP platforma) CK rūmų 
keturiais šarvuočiais SSRS kariškiai išvežė į karinį Šiaurės miestelį LKP (SSKP platforma) 
vadovus – M. Burokevičių, J. Naudžiūną ir J. Jermalavičių, kurie aktyviai palaikė SSRS 
perversmininkus. LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis pareikalavo, 
kad juos Vilniaus karinės įgulos viršininkas V. Frolovas išduotų kaip karo nusikaltėlius, 
tačiau jis atsakė, kad nežino, kur jie yra. Dalis LKP (SSKP platforma) dokumentų buvo 
sudeginti, kita dalis išvežta. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras A. Paulauskas 
SSRS gynybos ministrui nusiuntė laišką, kuriame buvo sakoma, kad Vilniaus karinės 
įgulos viršininkas padėjo pasislėpti pavojingiems valstybiniams nusikaltėliams, o 
daiktinius įrodymus, pagrindžiančius jų nusikaltimų įvykdymą,  atsisakė išduoti. 

Ministras pirmininkas G. Vagnorius 1991 m. rugsėjo 30 d. informavo Maskvą, kad 
Lietuvos teisėsaugos organai taip pat tiria SSRS padalinių veiklą Lietuvoje perversmo 
SSRS  laikotarpiu ir yra pasiruošę toliau padėti SSRS teisėsaugos organams. Taip pat LR 
Vyriausybė prašė padėti suimti asmenis, įtariamus sunkiais valstybiniais nusikaltimais ir 
besislapstančius SSRS teritorijoje.95  

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 22 d. priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos 
KP (TSKP platforma) turto paėmimo“. Tą pačią dieną sudaryta vyriausybinė komisija 
pradėjo perimti LKP (SSKP platforma) turtą, o pastatų apsaugą perėmė policija.96    

LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 24 d. paragino pasaulinę visuomenę 
sudaryti tarptautinį tribunolą, kuris įvertintų bolševizmo padarytus nusikaltimus.97    

Po pučo buvo uždrausta LKP (SSKP platforma), todėl Šiaulių miesto prokuratūra 
buvo įgaliota paimti ir perduoti jų turtą valstybės nuosavybėn. Į Šiaulių miesto 
savivaldybės kiemą buvo atvežta LKP (SSKP platforma) funkcionieriams priklausiusi 
juoda „Volga“, kuri iki tol buvo kariniame dalinyje. Miesto prokuroras A. Mirnyj pranešė 
Šiaulių miesto „platformininkų“ pirmajam sekretoriui Vaidučiui Kardeliui, kad LKP 
(SSKP platforma) partijos vei kla uždrausta ir turi būti valstybei sugrąžintas turėtas 
turtas. Sekretorius V. Kardelis Prokuratūros tardytojui Zenonui Alysui perdavė ,,Volgą“. 
Komisija, vadovaujama Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės tar nybos viršininko Jono 
Zolubo, LKP (SSKP platforma) būstinėje rado du seifus, tris stalus, šešias kėdes, naktines 
užuo laidas ir kito turto. Vadinamoji ,,Naktinė“ partija Šiauliuose turėjo apie 700 narių, 
kurių didžiąją dalį sudarė kariškiai, o kitą dalį – pensininkai. Jų leidinys ,,Naš put“, 
parduodamas kariniame knygyne, neturėjo populiarumo tarp skaitytojų. Lietuvišką vardą 
ir pavardę turintis sekretorius buvo atsargos karininkas ir vienas iš nedaugelio narių – 
lietuvis, todėl ir tapo pirmuoju sekretoriumi.98

LKP (SSKP platforma) Šalčininkų rajono sekretorius L. Jankelevičius 1991 m. 
rugpjūčio 22 d. sukvietė rajono Lietuvos KP (SSKP) narius ir pranešė, kad partija 
paleidžiama, o pučo dienomis plevėsavusi raudona vėliava buvo nuleista.99     

1991 metų pabaigoje pučistų rėmėjai Maskvoje vis dar nerimo. Jie du sekmadienius 
rinkosi Maskvoje prie Latvijos Respublikos atstovybės ir rengė mitingus. Atstovybę 
saugojo specialusis milicijos būrys, nes mitinguotojai buvo neprognozuojami. Buvo 
kviečiama kilti į kovą su M. Gorbačiovu ir B. Jelcinu. Įžeidžiamų replikų ir kaltinimų 
teko ir Lietuvos, ir Latvijos vyriausybėms. A. Nevzorovą mitinguotojai vadino tautos 
didvyriu. Buvo aukštinamas Rygos ir Vilniaus OMONAS, užjaučiama, kad  juos ištiko 
ne pats geriausias likimas. Šalia suaugusių mitinguotojų buvo ir vaikų, kurie taip pat laikė 
atsineštus plakatus. Buvo siūloma kovoti iki galo ir susidoroti su visais jų priešais. Per 
mitingus buvo renkamos aukos OMONUI, jas rinko berniukas su stiklainiu rankose.100  

SSRS išnykimas. SSRS prezidentas M. Gorbačiovas 1991 m. lapkričio 25 d. 
pasitraukė iš SSRS vadovo posto. Kitą dieną SSRS Aukščiausioji Taryba įteisino SSRS 
išnykimą. SSRS nustojo egzistavusi. Vietoj jos susikūrė Nepriklausomų valstybių 
sandrauga.101 

Išvados. 1991 m. rugpjūčio 19–21 dienomis įvykęs pučas – tai SSRS iširimo lūžis, 
per kurį dar jėga buvo mėginama užgniaužti nepriklausomybės judėjimą, kartu ir Baltijos 
respublikose, kurių lyderė buvo Lietuva.  

Lietuvos milicijos (policijos) pareigūnams ir 1991 metų įvykiai tapo išbandymu, kurie 
jį garbingai išlaikė ilgą laiką dirbdami sustiprintu režimu, nes didėjo nusikalstamumas, 
buvo ekstremalios politinės ir psichologinės sąlygos.  

SSRS nepavyko įgyvendinti efektyvios valdžios Lietuvos teritorijoje. Lietuvos 
Respublikos įstatymų leidyba, vykdomoji ir teisminės valdžios tapo nepriklausomos 
Lietuvos institucijoms ir SSRS nesugebėjo jų pakeisti tarybinėmis. Vienintele tarybine 
teisine institucija Lietuvoje tapo alternatyvi SSRS prokuratūra, kuri buvo ignoruojama 
ne tik Lietuvos Respublikos įstaigų, bet ir vietinių gyventojų. SSRS ginkluotosios pajėgos 
Lietuvos teritorijoje sugebėjo  kontroliuoti tik savo dislokavimo vietas, nors ir buvo 
mėginama jų jėgomis destabilizuoti padėtį Lietuvoje, bet tai nepavyko, ir  1993  metais 
paskutinis svetimos šalies kareivis paliko Lietuvą. 

Šiauliuose gyvenimas po pučo normalizavosi. Deputatų ir val dybos darbuotojų 
budėjimas buvo nutrauktas. Pučo dieno mis Šiaulių miesto savivaldybėje visada buvo pilna 
žmo nių, nes ten koncentravosi visas miesto gyvenimas. Prie įėjimo į Savivaldybę išnyko 
polici jos postas, niekas neregistravo įeinančiųjų ir nereikėjo rodyti asmens dokumento.  

Tik prasidėjus demokratiniams ir nepriklausomybės siekimo procesams Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė M. Thatcher, vadinamoji 
Geležine ledi, prisiminimuose apie tai rašė: „Jos taps laisvos, vienintelis neaiškumas – 
kada tai nutiks.“102  
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XV. PRIEDAI

1. Šiaulių apskrities policijos komisariatų reorganizavimas
Šiaulių apskrities policijos komisariatų pertvarkos chronologija:
2007 m. spalio 30 d. įvyko Šiaulių m. VPK komisijos, sprendžiančios klausimą 

dėl Šiaulių apskrities policijos komisariatų pertvarkos, posėdis, kuriame aptartas 
Šiaulių apskrities policijos komisariatų pertvarkos vykdymas, pateikti pasiūlymai 
dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymo projekto „Dėl teritorinių 
policijos įstaigų veiklos optimizavimo“. Po posėdžio, komisijai pateikus savo 
siūlymus, Šiaulių m. VPK viršininkas parengė raštą Policijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos VRM štabo Veiklos strategijos skyriui, kuriame išdėstė visus 
komisijos pasiūlymus. 

2008 m. sausio 23 d. įvyko kitas komisijos posėdis, kuriame buvo nutarta pasiūlyti 
suvienodinti organizacinių padalinių vykdomas funkcijas.

2008 m. vasario 4 d. Policijos departamentas pateikė siūlymus perduoti personalo 
valdymą apskričių centrams.

2008 m. vasario 15 d. Policijos departamento tarybos posėdyje buvo svarstytas 
Policijos įstaigų veiklos optimizavimo koncepcijos projektas ir Pareigybių skaičiaus 
nustatymo teritorinių  policijos įstaigų metodikos projektas.

2008 m. vasario 20 d. Šiaulių m. VPK komisija svarstė Policijos departamento, 
policijos įstaigų valdymo ir veiklos optimizavimo koncepcijos projektą.

2008 m. vasario 25 d. Šiaulių m. VPK Vidaus audito skyrius įvertino vidaus audito 
Šiaulių apskrities teritorinėse policijos įstaigose poreikį.

2008 m. vasario 27 d. Šiaulių m. VPK išsiuntė Policijos departamentui siūlymus „Dėl 
Pareigybių skaičiaus teritorinėse policijos įstaigose nustatymo metodikos“ projekto.

2008 m. vasario 29 d. buvo pasirašytas Lietuvos policijos generalinio komisaro 
įsakymas „Dėl teritorinių policijos įstaigų veiklos optimizavimo“.

2008 m. kovo 7 d., vykdant Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymą „Dėl 
teritorinių policijos įstaigų veiklos optimizavimo“, pasirašytas Šiaulių m. VPK viršininko 
įsakymas „Dėl darbo grupės sudarymo“.

2008 m. kovo 17 d., siekiant sklandžiai įgyvendinti Lietuvos policijos generalinio 
komisaro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 5-V-106 nuostatas, policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas 2008 m. kovo 13 d. kartu su raštu Nr. 5-S-1944 „Dėl teritorinių 
policijos įstaigų veiklos optimizavimo“ atsiuntė VPK ir (ar) PK nuostatų, VPK ir PK 
viršininko pareigybės aprašymų ir VPK struktūros projektus. 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. kovo 18 d. įsakymu patvirtinta 
Pareigybių skaičiaus teritorinėse policijos įstaigose nustatymo metodika.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-136 
patvirtintas Pareigybių skaičiaus teritorinėse policijos įstaigose nustatymo metodikos 
įgyvendinimo 2008 m. planas. Šiaulių apskrityje numatyta, kad iš viso pareigybių 
skaičiaus skirtumas – 57,42; pareigybių skaičiaus skirtumas, įvertinus finansuojamų 
pareigybių skaičių, – 15,17, pareigybių skaičiaus mažinimas –15,00. 

2008 m. kovo 28 d. gautas Policijos departamento 2008 m. kovo 21 d. raštas Nr. 
5-S-2128 „Dėl pasitarimo protokolo“. Jame siūloma aptarti teritorinių policijos įstaigų 
veiklos optimizavimo klausimus ir su šiuo raštu atsiųstą Policijos departamento komisijos 
protokolą (2008 m. kovo 26 d. Nr. 5-IL-116).

2008 m. balandžio 1 d. pasirašytas Šiaulių apskrities visų policijos komisariatų 
vadovų įsakymas Nr. 40-V-94/51-V-45/62-V-30/67-V-37/75-V-33/81-V-20/96-V-39 
„Dėl Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų policijos 
komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Šiaulių miesto vyriausiojo 
policijos komisariato sąlygų paskelbimo“. Įsakymas parengtas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95–2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 
ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 12 
straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 
straipsniu, Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta 
LR Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554, ir įgyvendinant Lietuvos 
policijos sistemos plėtros programą, patvirtintą LR Seimo 2006 m. gruodžio 21 
d. nutarimu Nr. X-1010 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos 
patvirtinimo“. Šiuo įsakymu patvirtintose sąlygose išvardytos reorganizuojamos 
biudžetinės įstaigos, reorganizavimo tikslas ir būdas, etapai ir laikas, perskirstymo 
pagrindimas, turto įvertinimas, turto paskirstymas ir prievolių perėmimas, apskaitos 
ir finansinės atskaitomybės dokumentų perėmimas saugoti. Minėto įsakymo 2 
punkte nurodyta, kad reorganizuojant dalyvaujanti ir reorganizavus veiklą tęsianti, 
visas reorganizuojamųjų įstaigų teises ir pareigas perimanti įstaiga yra Šiaulių miesto 
vyriausiasis policijos komisariatas, kurio pakeistas pavadinimas bus Šiaulių apskrities 
vyriausiasis policijos komisariatas. Šis įsakymas paskelbtas 2008 m. balandžio 3 d. 
„Valstybės žinių“ 38 numeryje (dokumento eilės Nr. 1421).

2008 m. balandžio 17 d. gautas Policijos departamento 2008 m. balandžio 16 d. raštas 
Nr. 5-S-2667 „Dėl administravimo padalinių pertvarkymo ir pareigybių perskirstymo 
teritorinėse policijos įstaigose nuo 2008 m. spalio 1 d.“, kuriame informuojama, kad iki 
2008 m. balandžio 21 d. aukštesnės pakopos policijos komisariatuose turi būti parengti ir 
Policijos departamentui pateikti vertinti nuo 2008 m. spalio 1 d. įsigaliosiantys policijos 
įstaigų pareigybių naikinimo, perkėlimo ir steigimo sąrašų projektai kartu su metodikoje 
numatytu pareigybių skaičiaus mažinimu ar didinimu.
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2008 m. balandžio 23 d. gautas Policijos departamento raštas Nr. 5-S-2667 „Dėl 
administravimo padalinių pertvarkymo ir pareigybių perskirstymo teritorinėse policijos 
įstaigose nuo 2008 m. spalio 1 d.“. Jame išaiškinta apie naikinamas, perkeliamas ar naujai 
steigiamas pareigybes, jų finansavimą ir patvirtintą metodiką.

2008 m. balandžio 25 d. gautas Policijos departamento raštas Nr. 5-S-2786 „Dėl 
policijos tarybos posėdžio protokolo“, kuriame nurodoma vykdyti priimtus nutarimus 
pagal kompetenciją. Prie rašto pridėta koreguota lentelė „Siūlymai dėl policijos pareigūnų 
pareigybių priskyrimo „finansiškai remiamoms“ kategorijoms nuo 2008 m. spalio 1 d.“.

2008 m. gegužės 19 d. Šiaulių m. VPK parengė Šiaulių apskrities VPK nuostatų 
projektą ir išsiuntė Lietuvos policijos generaliniam komisarui tvirtinti.

2008 m. gegužės 20 d. Lietuvos policijos generalinis komisaras atsiuntė įsakymo 
projektą „Dėl pavyzdinių apskričių VPK struktūrinių policijos komisariatų struktūros 
schemų patvirtinimo“. Įsakymo projekte buvo pateiktos pavyzdinė apskrities VPK 
struktūrinio policijos komisariato (pradėsiančio veikti nuo 2008 m. spalio 1 d.), kuriame 
yra daugiau nei 40 pareigybių, ir pavyzdinė apskrities VPK struktūrinio policijos 
komisariato (pradėsiančio veikti nuo 2008 m. spalio 1 d.), kuriame yra mažiau nei 40 
pareigybių, struktūros schemos. Šiuo įsakymo projektu taip pat buvo rengiamasi įpareigoti 
teritorinių policijos įstaigų viršininkus vadovautis įsakymo nuostatomis tvirtinant nuo 
2008 m. spalio 1 d. pradėsiančių veikti apskrities VPK struktūrinių policijos komisariatų 
struktūros schemas. Prie minėto įsakymo projekto buvo pridėti pareigybių, numatytų 
perkelti į Šiaulių apskrities VPK, sąrašai.

2008 m. birželio 6 d. gautas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 
29 d. įsakymas Nr. 5-V-300 „Dėl žemesnės pakopos policijos komisariatų reorganizavimo 
prijungimo būdu prie atitinkamo aukštesnės pakopos policijos komisariato sprendimo 
priėmimo, reorganizavimo sąlygų, apskrities vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų, 
struktūros schemų patvirtinimo“.

2008 m. birželio 20 d. gautas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. birželio 
17 d. įsakymas Nr. 5-V-345 „Dėl įpareigojimų aukštesnės pakopos policijos komisariatų 
viršininkams ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pakeitimo“. 
Šiuo įsakymu Lietuvos policijos generalinis komisaras įpareigojo:

„1. Aukštesnės pakopos PK viršininkus:
1.1. iki 2008 m. liepos 10 d. aukštesnės pakopos PK viršininkus patvirtinti nuo 

2008 m. spalio 1 d. pradėsiančių veikti apskričių VPK struktūrinių padalinių nuostatus 
ir struktūros schemas bei pateikti dėl lygių ir kategorijų nustatymo įsteigtoms valstybės 
tarnautojų pareigybėms projektus;

1.2. iki 2008 m. rugpjūčio 18 d. nustatyti nuo 2008 m. spalio 1 d. pradėsiančių 
veikti apskričių VPK įsteigtoms valstybės tarnautojų pareigybėms lygius ir kategorijas, 
perkeltoms ir pervardintoms pareigybėms patvirtinti tuos pačius pareigybių lygius 
ir kategorijas, nustatytus šioms pareigybėms iki jų perkėlimo, bei patvirtinti įsteigtų, 

perkeltų ir pervardintų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus;
1.3. iki 2008 m. rugpjūčio 30 d. siūlyti eiti pareigas nuo 2008 m. spalio 1 d. 

pradėsiančiuose veikti apskričių VPK atitinkamo aukštesnės pakopos PK ir atitinkamų 
apskrities žemesnės pakopos PK darbuotojams, kurių pareigybės panaikintos.

2. Komisiją iki 2008 m. liepos 25 d. išnagrinėti pateiktus įsakymų projektus ir parengti 
siūlymus ir pastabas aukštesnės pakopos PK dėl kategorijų nustatymo nuo 2008 m. spalio 
1 d.

3. Pradėsiančių veikti apskričių VPK viršininkus iki 2008 m. spalio 6 d. pateikti 
komisijai nuo 2008 m. spalio 1 d. derinti įsakymų dėl perkeltų ir pervardintų policijos 
pareigūnų pareigybių priskyrimo lygiams ir kategorijoms projektus.“

Šiaulių m. VPK viršininkas 2008 m. liepos 2 d.  įsakymu Nr. 40-V-174 įpareigojo:
„1. Iki 2008 m. liepos 22 d. Šiaulių aps. PK viršininkus parengti perkeltų ir pervardintų 

pareigybių aprašymų ir įsakymų projektus ir pateikti juos Personalo skyriui.
2. Iki 2008 m. liepos 9 d. Šiaulių miesto VPK padalinių vadovus pateikti Personalo 

skyriui nuo 2008 m. spalio 1 d. pradėsiančių veikti vadovaujamų padalinių nuostatus ir 
iki 2008 m. liepos 22 d. vadovaujamų padalinių pareigybių aprašymus.“

Lietuvos policijos generalinis komisaras 2008  m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 
5-V-484 „Dėl teritorinių policijos įstaigų veiklos optimizavimo vykdymo“ patvirtino 
Pavyzdinį teritorinės policijos įstaigos policijos komisariato viršininko pareigybės 
aprašymą, viršininko pavaduotojo, statutinio valstybės tarnautojo, teritorinės policijos 
įstaigos viršininko pavaduotojo, karjeros valstybės tarnautojo pareigybėms nustatomus 
specialiuosius reikalavimus. Taip pat įpareigojo aukštesnės pakopos policijos komisariatų 
viršininkus, vadovaujantis šiuo įsakymu, patvirtinti nuo 2008 m. spalio 1 d. pradėsiančiose 
veikti teritorinėse policijos įstaigose įsteigtų šių įstaigų viršininko pavaduotojų, policijos 
komisariatų viršininkų ir jų pavaduotojų bei valstybės tarnautojų, kuriems nebus siūlomos 
teritorinių policijos įstaigų policijos komisariatų viršininkų pavaduotojų pareigos, 
pareigybių aprašymus ir  iki 2008 m. spalio 1 d. siūlyti kitas jų kvalifikacijas ir kitus 
reikalavimus atitinkančias pareigas apskrities policijos įstaigose. Šiuo įsakymu nuo 2008 
m. spalio 1 d. pareigūnai, laikinai einantys teritorinių policijos įstaigų viršininkų pareigas, 
paskirti į teritorinių policijos įstaigų policijos komisariatų viršininkų pavaduotojų ir kitų 
pavaldžių darbuotojų pareigas.

Lietuvos policijos generalinis komisaras 2008 m. rugsėjo 4 d. nurodymu Nr. 5-N-9 
„Dėl informavimo ir konsultavimo procedūrų“ įpareigojo:

„1. Iki 2008 m. rugsėjo 15 d. aukštesnės pakopos PK viršininkus surengti konsultacijas 
atitinkamoje teritorijoje veikiančių teritorinių policijos įstaigų darbuotojams ir jų 
atstovams, užtikrinti, kad konsultacijose dalyvautų atitinkamos apskrities aukštesnės ir 
žemesnės pakopų PK KP, VP ir administravimo padalinių atstovai.

2. Per konsultacijas informuoti darbuotojus ir jų atstovus apie:
2.1. reorganizacijos tikslus, eigą ir supažindinti su Lietuvos policijos generalinio 
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komisaro ir atitinkamo aukštesnės pakopos PK viršininko įsakymais, susijusiais su 
teritorinių policijos įstaigų reorganizacija prijungimo būdu, atsakyti į darbuotojų 
klausimus;

2.2. sprendimus, susijusius su policijos pareigūnų (valstybės tarnautojų) darbo 
užmokesčio reglamentavimu po 2008 m. spalio 1 d.;

2.3. apskričių VPK ir PK vadovų atrankos procedūras, keliamus pareigybėms 
reikalavimus ir galimybes dalyvauti atrankose, kitus karjeros policijoje ypatumus;

2.4. procedūras, kurios bus taikomos perkeliant (paskiriant) į pareigas darbuotojus, 
kurių pareigybės yra perkeltos ir pervardintos bei naujai įsteigtos, tokių procedūrų 
vykdymo terminus.“

Lietuvos policijos generalinis komisaras 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-TE-404 
pavedė nuo 2008 m. spalio 1 d. įstatymo nustatyta tvarka paskirti teritorinių policijos 
įstaigų ir PK viršininkus laikinai eiti savo pareigas.

Šiaulių apskrities VPK viršininkas 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 40-V-266 „Dėl 
Šiaulių m. VPK filialų veiklos nutraukimo“ nutraukė Šiaulių m. pirmojo, Šiaulių m. 
antrojo, Šiaulių m. transporto policijos komisariatų veiklą.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. rugsėjo 5 d. rašte Nr. 5-S-6029 
„Dėl dalyvavimo atrankose“ pranešta, kad po 2008 m. spalio 1 d. teisės aktų nustatyta 
tvarka numatoma organizuoti atrankas į teritorinių policijos įstaigų viršininkų pareigas, 
o iki 2009 m. vasario 1 d. – į   policijos komisariatų viršininkų pareigas. Minėtame rašte 
Lietuvos policijos generalinis komisaras pakvietė atrankose dalyvauti ne tik viršininkus, 
bet ir kitus statutinius valstybės tarnautojus, turinčius atitinkamą minėtoms pareigoms 
reikalingą kvalifikaciją ir kitus specialiuosius reikalavimus.

Lietuvos policijos generalinis komisaras 2008 m. rugsėjo 8 d. rašte Nr. 5-S-6068 „Dėl 
teritorinių policijos įstaigų veiklos optimizavimo vykdymo“ patikslino Lietuvos policijos 
generalinio komisaro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 5-V-484 „Dėl teritorinių 
policijos įstaigų veiklos optimizavimo vykdymo“ ir paaiškino įsakymų nuostatas, nes 
buvo iškilę nemažai klausimų dėl kai kurių įpareigojimų vykdymo. Prie rašto buvo 
pridėti siūlymai dėl policijos pareigūnų pareigybių nuo 2008 m. spalio 1 d. priskyrimo 
„finansiškai remiamoms“ kategorijoms.

Policijos departamento štabas 2008 m. rugsėjo 11 d. atsiuntė pasitarimo protokolą 
Nr. 5-IL-369 teritorinių policijos įstaigų veiklos optimizavimo klausimais susipažinti ir 
vykdyti. Nutariamojoje dalyje pavesta:

„1. Aukštesnės pakopos PK vadovams:
1.1. perduoti žemesnės pakopos PK informaciją, susijusią su personalo, finansų 

valdymu bei pasikeitimais viešųjų pirkimų reglamentavime, ir vadovautis ja atliekant su 
pertvarkymu susijusius darbus;

1.2. kontroliuoti, kad laiku ir visa apimtimi būtų vykdomi LP generalinio komisaro 
įsakymai;

1.3. 2008 m. rugsėjo 9 d. 9 val. deleguoti atstovus į seminarą „Viešųjų pirkimų įstatymo 
pakeitimo ir papildymo įstatymo ypatumai. Supaprastintų pirkimų vykdymas“.

2. LP Logistikos centrui parengti ir pateikti tvirtinti bendrą visoms policijos įstaigoms 
viešųjų pirkimų vykdymo tvarką.

5. LP Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybai parengti ir pateikti tvirtinti 
centralizuotai vykdomų pirkimų sąrašą.“

2008 m. rugsėjo 16 d. buvo priimtas Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas 
Nr. 5-V-529 „Dėl LP generalinio komisaro 2002 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 570 „Dėl 
tipinių aukštesnės ir žemesnės pakopos PK struktūrų schemų patvirtinimo pripažinimo 
netekusiu galios“, įsigaliojęs nuo 2008 m. spalio 1 d.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 5-V-538 
„Dėl policijos įstaigų iškabų pavyzdžių patvirtinimo“ patvirtintos pavyzdinės policijos 
įstaigų iškabos.

Lietuvos policijos generalinis komisaras 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-555 
„Dėl įgaliojimų teritorinių policijos įstaigų viršininkams suteikimo“ pavedė teritorinių 
policijos įstaigų vadovams pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui 
disponuojamu antspaudu patvirtintų nuostatų kopijas.

Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas 2008 m. rugsėjo 25 d. rašte 
Nr. 5-S-6488 „Dėl filialų išregistravimo Juridinių asmenų registre“ išaiškino teritorinių 
policijos įstaigų išregistravimo ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų įregistravimo 
Juridinių asmenų registre tvarką, nurodė, kokius dokumentus reikia pateikti registro 
tvarkytojui.

2009 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija išdavė 
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimą Nr. 20103019, PVM 
mokėtojo kodas LT 905216412.

2008 m. spalio 1 d. Juridinių asmenų registre kaip juridinis asmuo įregistruotas 
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Jam suteiktas kodas 190521648, 
teisinė forma –  valstybės biudžetinė įstaiga.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. pradėta įgyvendinti policijos sistemos reforma turėjo įtakos 
policijos užduotims įvykdyti. Nauja policijos struktūra lėmė funkcijų perskirstymą, 
vidaus norminių aktų pakeitimus. Šiaulių apskrities rajonų policijos komisariatai neteko 
juridinio asmens statuso ir tapo Šiaulių apskrities VPK padaliniais. Rajonų policijos 
komisariatų administravimo funkcijos buvo perduotos Šiaulių apskrities VPK.
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2. Šiaulių apskrities policijos vadovaujantys darbuotojai
Laikas nenumaldomai bėga ir užmaršties dulkės padengia praėjusius įvykius ir žmo-

nes, todėl, manau, ateities kartoms reikia palikti Šiaulių apskrities policijos vadovaujan-
čiųjų darbuotojų nuotraukas ir trumpą aprašymą apie juos.

Kęstutis Andrijonas (g. 1965-01-25 
Kelmės r.) – Šiaulių aps. VPK Pakruojo r. 
PK viršininko pavaduotojas.

Žmona Viliunia (g. 1964 m.) – Lietu-
vos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro 
gynybos bataliono štabo aprūpinimo ba-
terijos specialistė. Sūnūs: Arūnas (g. 1986 
m.) – studentas, Artūras (g. 1988 m.) – 
studentas.

Mokymosi įstaigos (M): 1972–1980 m. 
mokėsi Radviliškio r. Baisogalos vid. m-kloje, 
1980–1986 m. – Kauno Antano Kvedaro miš-
kų technikume (nuo 2002 m. Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegija), 1988–1991 m. 
– Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio 
fakulteto neakivaizdiniame skyriuje, 1998–

2002 m. – Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto neakivaizdiniame skyriuje, 2002–2007 
m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto neakivaizdiniame skyriuje.

Pareigos (P): 1983–1985 m. – tarnyba armijoje, vyresnysis seržantas, 1986–1986 
m. – Radviliškio miško pramonės ūkio miško ruošos baro meistras, 1986–1991 m. – Ra-
dviliškio miško pramonės ūkio (Radviliškio miškų urėdijos) galutinio miško medžiagos 
sandėlio viršininkas, 1991 m. – Radviliškio miškų urėdijos Pašušvio girininkijos girinin-
kas, Grinkiškio girininkijos girininkas, 1991–1993 m. Radviliškio r. PK kvotos jaunesny-
sis inspektorius, 1993–1997 m. – Radviliškio r. PK Kriminalinės policijos inspektorius, 
1997–1998 m. – Tardymo poskyrio prie Radviliškio r. PK tardytojas, 1998–1999 m. 
– Tardymo poskyrio prie Radviliškio r. policijos vyresnysis tardytojas, 1999–1999 m. – 
Tardymo poskyrio prie Telšių r. PK viršininkas, 1999–2003 m. – Tardymo poskyrio prie 
Telšių r. PK viršininkas, vyresniojo komisaro pavaduotojas, 2003 m. – Telšių r. PK Kri-
minalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras, 2004–2005 m. – Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM Šiaulių aps. skyriaus viršininko pavaduotojas, 
2005–2006 m. – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM Šiaulių aps. skyriaus 
vyresnysis tyrėjas, 2006–2008 m. – Pakruojo r. PK viršininko pavaduotojas, nuo 2008-
10-01 iki šiol – Šiaulių aps. VPK Pakruojo r. PK viršininko pavaduotojas.
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Skatinimas (S): apdovanotas 1995 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvy-
nės labui“, 2002 m. – Telšių aps. viršininko padėkos raštu, 2008 m. – 1-ojo laipsnio VRM 
atminimo ženklu „Tėvynės labui“.

Laisvalaikis, pomėgiai (LP): medžioklė, žvejyba.
Darbo adresas (DA): Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis, tel. (8 421) 46 320, žinyb. 

tel. 61 620, mob. 8 686 45 502, el. p. kestutis.andrijonas@policija.lt.
Namų adresas (NA): Šiaulių g. 39-1, Radviliškis.

Arvydas Augas (g. 1951-10-16, Kėdai-
niuose) – Šiaulių aps. VPK  Nusikaltimų 
tyrimo biuro viršininkas.

Žmona Henrika (g. 1953 m.) – P. Avi-
žonio regos centro metodininkė. Dukros: 
Erika gyvena ir dirba JAV, Eglė – Vilniuje.

M: 1957 m. pradėjo lankyti Kėdainių 
r. Naujųjų Bakainių pradžios m-klą, vėliau 
mokėsi Šlapaberžės aštuonmetėje ir Do-
tnuvos vid. m-klose, 1968–1969 m. – Šla-
paberžės k. profesinėje technikos m-kloje, 
1970–1976 m. – Kauno Antano Kvedaro 
Miškų technikume (nuo 2002 m. Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija), 1976–1984 m. – Kauno politechnikos institu-
to (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas) Šiaulių vakariniame fakultete, nuo 
2008 m. – Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto ma-
gistratūros ištęstinėse studijose (iki 2009 m. vadinosi neakivaizdinės).

P: 1989–1991 m. – Šiaulių m. VRS Kriminalinės paieškos poskyrio operatyvinis įga-
liotinis, vyriausiasis operatyvinis įgaliotinis, 1991–1993 m. – Šiaulių m. policijos komisa-
riato Kriminalinės paieškos turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresny-
sis inspektorius, 1994–1997 m. – Šiaulių m. pirmojo PK kriminalinės paieškos komisaras 
inspektorius, 1997–1998 m. – Šiaulių m. pirmojo  PK KNTS komisaras inspektorius, 
1998–2000 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Kriminalinių nusikaltimų ty-
rimo tarnybos komisaras, pakeitus pavadinimą, paskirtas Nusikaltimų tyrimo tarnybos 
viršininku, nuo 2008 m. – Šaulių aps. VPK  Nusikaltimų tyrimo biuro viršininkas, vyres-
nysis komisaras. 

S: apdovanotas 1999 m. VRM pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“, 1999 
m. – 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2001 m. – Policijos depar-
tamento prie VRM 1-ojo laipsnio policijos ženklu „Angelas Sargas“, 2003 m. – vidaus 
reikalų ministro ginklu ČZ 75C, 2005 m. – pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą 
tarnybą“, 2005 ir 2008 m. – Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus preziden-

to padėkos raštais, 2005–2006 m. – žurnalo redakcijos „Policija“ padėkomis už aktyvų 
dalyvavimą konkurse „Metų seklys“, 2008 m. – 3-iojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už 
nuopelnus“, 2009 m. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu apdovanotas pasi-
žymėjimo ženklu „Už atliktą pareigą 1991 m.“.

LP: rašo kriminalines istorijas ir apie tuos nusikaltimus tyrusius seklius, kuria pasa-
kojimus konkursui „Metų seklys“, „Geriausi Kriminalinės policijos pareigūnai“. Palaiko 
ryšius su kolegomis ir bendraminčiais užsienio šalyse. Domisi policijos atributika, senais 
dokumentais, daiktais, meno kūriniais, gamtos reiškiniais ir kt.

Visuomeninė veikla (V): nuo 1995 m. – Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos 
skyriaus Šiaulių poskyrio narys, 2004–2008 m. – Šiaulių m. poskyrio pirmininkas.

DA: Aušros al. 19, tel. (8 41)  397 351, el. p. arvydas.augas@vrm.lt.
NA: Talšos g. 4-4, Šiauliai, el. p. augasarvydas@yahoo.com.
PS: 2003 m. stažavosi Tarptautinėje teisėsaugos akademijoje JAV, 2004–2006 m. 

dalyvavo projekte leidžiant Enciklopedijos apie pasaulio policijos pajėgas ir pataisos 
sistemas (Wolrd Enciklopedija of Police Forces and Correctional Systems) antrąjį leidi-
mą. Enciklopedija dviem tomais buvo išleista 2007 m. JAV, Thomson Gale leidykloje 
ir išplatinta  visame pasaulyje (pirmajame leidime, išleistame 1989 m., visai nebuvo 
paminėta Lietuvos teisėsauga, nes Lietuva tuomet buvo SSRS sudėtyje). Naujajame lei-
dime pateikta A. Augo parengta informacija apie Lietuvos policijos, pataisos sistemos, 
policijos istoriją.

 
Kęstutis Babičas (g. 1963-02-25 Šiau-

liuose) – Šiaulių aps. VPK Operatyvinės 
veiklos biuro viršininkas.

M: 1970–1981 m. mokėsi Šiaulių 7-ojoje 
vid. m-kloje, 1981–1987 m. – Vilniaus inži-
nerinio statybos instituto Statybos fakultete.

P: 1992–1994 m. – Šiaulių m. PK 
Kriminalinės policijos Ekonominių nusi-
kaltimų tyrimo skyriaus jaunesnysis ins-
pektorius, 1994–1996 m. – Šiaulių m. PK 
Kriminalinės policijos Ekonominių nusi-

kaltimų tyrimo skyriaus inspektorius, 1996 m. – Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos 
Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnysis inspektorius, 1996–2003 m. – Šiau-
lių m. VPK Kriminalinės policijos Operatyvinės veiklos skyriaus 3-iojo poskyrio komisa-
ras inspektorius, 2003–2008 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Operatyvinės 
veiklos tarnybos viršininkas, nuo 2008 m. spalio 1 d. – Šiaulių aps. VPK Operatyvinės 
veiklos biuro viršininkas.
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S: apdovanotas 1999 m. vidaus reikalų ministro padėka, 2000 m. – 2-ojo laipsnio 
VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2001 m. – 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu 
„Tėvynės labui“, 2005 m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas Sar-
gas“, 2006 m. – Lietuvos policijos generalinio komisaro padėka, 2008 m. – 1-ojo laipsnio 
policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

LP: futbolas, vidaus interjero įrengimas, muzika.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 400.

Agija Burkauskienė (g. 1965-07-17 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Nusikalti-
mų tyrimo biuro viršininko pavaduotoja.

Vyras Ovidijus (g. 1962 m.) – Panevė-
žio pataisos namų direktoriaus pavaduoto-
jas. Vaikai: Ugnė (g. 1990 m.)  – studentė, 
Gustas (g. 2001 m.) – moksleivis.

M: 1972–1983 m. mokėsi Vilniaus 
16-ojoje vid. m-kloje, 1983–1988 m. – Vil-
niaus universiteto Teisės fakultete.

P: 1988–1993 m. – Šiaulių m. VRS tar-
dytoja, 1993–1995 m. – Tardymo skyriaus 
prie Šiaulių m. PK viršininko pavaduoto-
ja, nuo 1995 m. vasario 20 d. – Tardymo 
skyriaus prie Šiaulių m. PK viršininkė, nuo 

2000 m. vasario 21 d. – Tardymo skyriaus prie Šiaulių m. VPK viršininkė, vyriausiojo 
komisaro pavaduotoja, nuo 2002 m. rugpjūčio 10 d. – Tardymo valdybos prie Šiaulių 
m. VPK viršininkė, nuo 2003 m. gegužės 1 d. – Šiaulių m. VPK vyresnioji komisarė, 
vyriausiojo komisaro pavaduotoja, nuo 2003 m. gruodžio 8 d. – Šiaulių m. VPK viršinin-
ko pavaduotoja, nuo 2004 m. rugpjūčio 11 d. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos 
Nusikaltimų tyrimo tarnybos viršininko pavaduotoja, nuo 2008 m. spalio 1 d. – Šiaulių 
aps. VPK Nusikaltimų tyrimo biuro viršininko pavaduotoja.

S: apdovanota 2000 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2005 
m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2008 m. – 1-ojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

LP: kelionės.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 543, el. p. agija.burkauskiene@policija.lt.

Egidijus Dabužinskas (g. 1975-04-
03 Radviliškio r. Skėmių sen. Girvalakių 
k.) – Šiaulių aps. VPK Viešosios tvarkos 
biuro areštinės (grupės teisėmis) vyresny-
sis specialistas.

Žmona Rita (g. 1974 m.) – Šiaulių 
apygardos prokuratūros Civilinių bylų sky-
riaus vyriausioji prokurorė. Sūnūs: Gedas 
(g. 1997 m.) – moksleivis, Kajus (g. 2004 
m.) – darželinukas.

M: 1981–1990 m. mokėsi Radviliškio 
r. Skėmių devynmetėje m-kloje, 1990–1993 
m.  – Radviliškio r. Baisogalos vid. m-kloje, 
1993–1994 m. – Kauno aukštesniojoje polici-
jos m-kloje, 1995–1998 m. Lietuvos teisės aka-

demijoje įgijo teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
P: 1994–1995 m. – Šiaulių m. VPK Patrulių tarnybos Mobiliosios kuopos policinin-

kas, 1995 m. – Šiaulių m. VPK Komendantinės tarnybos viršila, 1996–1998 m. – Šiau-
lių m. VPK Konvojavimo kuopos vyresnysis policininkas, 1998–2003 m. – Šiaulių m. 
VPK Areštinės ir konvojaus tarnybos jaunesnysis inspektorius, 2003–2008 m. – Šiaulių 
m. VPK Viešosios policijos Viešosios tvarkos tarnybos areštinės (grupės teisėmis) specia-
listas, nuo 2008 m. – Šiaulių aps. VPK Viešosios tvarkos biuro areštinės (grupės teisėmis) 
vyresnysis specialistas.

S: skatintas 13 kartų, 2009 m. apdovanotas 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo  
ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: futbolas, krepšinis.
DA: Vilniaus g. 96, Šiauliai, tel. (8 41)  397 439, el. p. egidijus.dabuzinskas@policija.lt.

Remigijus Dereškevičius (g. 1967-
10-09 Šakių r. Buktiškių k.) – Šiaulių aps. 
VPK Organizuoto nusikalstamumo tyri-
mo biuro viršininkas.

Žmona Stefanija (g. 1972 m.) – Šiau-
lių r. savivaldybės administracijos Šiaulių 
kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio speci-
alistė. Vaikai: dukra Brigita (g. 1995 m.) 
– moksleivė, sūnus Mantas (g. 1998 m.) 
– moksleivis, sūnus Martynas (g. 2009 m.).
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M: 1986 m. baigė Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos vid. m-klą, 1986–1993 m. studi-
javo Lietuvos žemės ūkio universitete.

P: 1993–1994 m. – Šiaulių r. PK Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus jaunesnysis 
inspektorius, 1994–1995 m. – Šiaulių r. PK Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyres-
nysis inspektorius, 1995–1997 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nu-
sikalstamumo tyrimo tarnybos Kriminalinių procesų tyrimo skyriaus vyresnysis inspektorius, 
1997–1997 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyri-
mo tarnybos Organizuoto nusikalstamumo ekonomikos srityje kontrolės skyriaus komisaras 
inspektorius, 1997–1998 m. – Policijos departamento prie VRM Šiaulių zonos Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo tarnybos Organizuoto nusikalstamumo ekonomikos srityje kontro-
lės skyriaus komisaras inspektorius, 1999–2003 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos 
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos organizuoto nusikalstamumo ekonomikos 
srityje kontrolės skyriaus komisaras inspektorius, 2003–2005 m. – Šiaulių m. VPK Krimi-
nalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 2-ojo skyriaus viršininkas, 
komisaras inspektorius, 2005–2006 m. laikinai ėjo Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos 
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos viršininko pareigas, komisaras, 2006–2008 
m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 
viršininkas, komisaras, nuo 2008 m. iki šiol – Šiaulių aps. VPK Organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo biuro viršininkas, vyresnysis komisaras.

S: skatintas 1993–2005 m. už gerą darbą ir pavyzdingą tarnybą 16 kartų piniginėmis 
išmokomis, pareikštos Šiaulių m. VPK viršininko 2 padėkos, 2001 m. apdovanotas 2-ojo 
laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2005 m. – 3-iojo laipsnio policijos pa-
sižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2007 m. – Šiaulių apskrities viršininko ženklu „Už 
nuopelnus Šiaulių apskričiai“, 2009 m. už indėlį kovojant su organizuotu nusikalstamu-
mu pareikšta LR Seimo pirmininko padėka.

LP: muzika, krepšinis, fotografija.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 431, el. p. remigijus.dereskevicius@policija.lt.

Kęstutis Dičius (g. 1972-06-14 Šiau-
liuose) – Šiaulių aps. VPK Kelių policijos 
biuro viršininkas.

Žmona Jūratė (g. 1972 m.) – VĮ Regis-
trų centro Šiaulių filialo specialistė. Dukra 
Rūta (g. 2006 m.).

M: 1978–1999 m. mokėsi Šiaulių 
14-ojoje vid. m-kloje, 2000–2004 m. – 
Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete.

P: 1991–1994 m. – Šiaulių m. PK Ke-
lių policijos sektoriaus policininkas, 1994–

1995 m. – Šiaulių m. VPK Kelių policijos sektoriaus vyresnysis policininkas, 1995–1999 
m. – Šiaulių m. VPK Kelių policijos sektoriaus viršila, 1999–2000 m. – Šiaulių m. VPK 
Kelių policijos Budėtojų dalies inspektorius, 2000–2005 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios 
policijos Eismo priežiūros skyriaus Analizės ir planavimo grupės vyresnysis specialistas, 
2005–2007 m. – Šiaulių r. PK Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Eismo prie-
žiūros poskyrio viršininkas, 2007–2008 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Eismo 
priežiūros skyriaus viršininkas, nuo 2008 m. spalio 1 d. – Šiaulių aps. VPK Kelių policijos 
biuro viršininkas.

S: apdovanotas 2001 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2006 
m. – Šiaulių rajono mero padėka.

LP: domisi administracine jurisprudencija.
DA: Aušros al. 19A, Šiauliai, tel. (8 41)  397 433, el. p. kestutis.dicius@policija.lt.

Stasys Gelžinis (g. 1957-11-01 Šiaulių 
r. Pavakalnio k.) – Šiaulių aps. VPK Krimi-
nalistinių tyrimų biuro viršininkas.

M: 1963–1971 m. mokėsi Šiaulių r. 
Gilvyčių pradinėje m-kloje, 1971–1975 m. 
– Šiaulių 2-ojoje vid. mokykloje-internate, 
1975–1977 m. buvusioje SSRS VRM Kau-
no specialiojoje vid. milicijos m-kloje įgijo 
teisininko kvalifikaciją, 1985–1990 m. 
buvusios SSRS VRM Minsko aukštosios 
milicijos m-klos Vilniaus fakultete įgijo 
teisininko kvalifikaciją.

P: 1977-10-01–1978-10-01 – Šiau-
lių m. VRS Operatyvinės techninės 

grupės vyresnysis ekspertas, 1978-10-01–1985-12-23 – Šiaulių m. VRS Mokslinio 
techninio poskyrio vyresnysis ekspertas, 1985-12-23–1991-06-07 – Šiaulių m. VRS 
Mokslinio techninio poskyrio, viršininkas, 1991-06-07–1999-06-07 – Šiaulių m. 
VPK Kriminalistinių ekspertizių skyriaus viršininkas, 1999-06-07–2003-05-01 – 
Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Kriminalistinių ekspertizių tarnybos viršinin-
kas, 2003-05-01–2008-10-01 – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Kriminalisti-
nių tyrimų tarnybos viršininkas, nuo 2008-10-01 – Šiaulių aps. VPK Kriminalistinių 
tyrimų biuro viršininkas.

S: skatintas 43 kartus, apdovanotas 1-ojo laipsnio VRM pasižymėjimo ženklu „Tėvynės la-
bui“, 1-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, 3-iojo laipsnio policijos pasižymė-
jimo ženklu „Už nuopelnus“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM „Pasieniečio 
garbės ženklu“, vertingomis dovanomis, piniginėmis išmokomis.
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DA: Aušros al. 19A, Šiauliai, tel. (8 41)  397 426.
PS: 1979-05-21–1979-06-18 ir 1983-01-04–1983-02-19 stažavosi kvalifikacijos 

kėlimo kursuose Volgogrado aukštosios tardymo m-klos Ekspertų fakultete, 1998-
06-22–1998-07-03 – Luizianos ( JAV) policijos akademijos kursuose „Įvykio vietos 
po sprogimo tyrimai“.

Algirdas Gudinas (g. 1950-08-24 Jo-
niškio r. Kriukuose) – Šiaulių aps. VPK 
Joniškio r. PK viršininkas

Žmona Regina (g. 1956 m.) – Šiau-
lių mokesčių inspekcijos Joniškio sky-
riaus vedėja. Dukros: Inga (g. 1975 m.) 
– „Ernst Balt“ Audito skyriaus darbo 
grupės vyr. vadovė, Gerda (g. 1978 m.) 
– Joniškio kultūros centro direktorė. Vai-
kaičiai: Martynas (g. 2000 m.), Greta (g. 
2002 m.).

M: 1968–1973 m. mokėsi Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje (mokslinis agro-
nomas), 1996–2001 m. – Lietuvos teisės 
universitete (teisės magistras).

P: 1973–1977 m. – Šiaulių r. „Tarybinio artojo“ kolūkio vyriausiasis agronomas, 
1977–1979 m. – Joniškio r. „Šaltinio“ kolūkio pirmininko pavaduotojas gamybai, 
1979–1981 m. – Joniškio r. „Šaltinio“ kolūkio pirmininkas, 1981–1985 m. – Joniš-
kio r. „Didvyrio“ kolūkio pirmininkas, 1985–1991 m. – Joniškio r. Satkūnų paukš-
tininkystės tarybinio ūkio direktorius, 1994–1999 m. – Šiaulių pasienio rinktinės 
štabo viršininkas, 1999–2008 m. – Joniškio r. PK viršininkas, šiuo metu – Šiaulių 
aps. VPK Joniškio r. PK viršininkas.

S: apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklais „Tėvynės labui“, 2003 
m. – VRM atminimo ženklu „Lietuvos policijai 85“, 2005 m. – 3-iojo laipsnio policijos 
pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, 2008 m. – 2-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 2006 m. – Lietuvos policijos generalinio komisaro 
padėka.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Joniškio poskyrio narys.
LP: medžioklė.
DA: Medžiotojų g. 1, Joniškis, tel. (8 426)  61 170, el. p. algirdas.gudinas@policija.lt.

Birutė Gulbinaitė (g. 1959-09-21 
Plungės r. Stanelių k.) – Šiaulių aps. VPK 
Finansų skyriaus viršininkė.

Netekėjusi.
M: 1975–1981 m. mokėsi Kauno An-

tano Sniečkaus politechnikos instituto In-
žinerinės ekonomikos fakultete.

P: 1981–1994 m. dirbo Šiaulių dvira-
čių ir variklių gamykloje „Vairas“, nuo 1994 
m. iki šiol – Šiaulių m. VPK Finansų sky-
riaus viršininkė.

S: apdovanota 3-iojo laipsnio policijos 
pasižymėjimo ženklais „ Angelas Sargas“ ir 
„Už  nuopelnus“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos 
Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narė.

LP: skaitymas, mezgimas.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, (8 41)  397 328, el. p. birute.gulbinaite@policija.lt.

Robertas Jagminas (g. 1972-06-06 
Kelmės r.) – Šiaulių aps. VPK viršininko 
pavaduotojas.

Žmona Daiva (g. 1969 m.) – Šiaulių 
„Saulėtekio“ gimnazijos Humanitarinių 
mokslų skyriaus vedėja. Vaikai: sūnus Ar-
nas (g. 1993 m.) – moksleivis, dukra Ger-
da (g. 1996 m.) – moksleivė, sūnus Juras 
(2009 m.).

M: 1979–1987 m. mokėsi Pakruojo r. 
Linkuvos vid. m-kloje, 1987–1991 m. – 
Šiaulių politechnikume, 1995–1999 m. 
Lietuvos teisės akademijoje studijavo teisės 
ir policijos veiklos studijų programą, įgijo 
teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2002 

m. baigė Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijų teisės ir policijos veiklos 
programą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

P: nuo 1993 m. spalio 1 d. – Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos Turtinių nusikal-
timų tyrimo skyriaus jaunesnysis inspektorius, nuo 1995 m. liepos 1 d. – Šiaulių m. VPK 
Šiaulių m. pirmojo PK kriminalinės paieškos inspektorius, nuo 1997 m. lapkričio 17 d. – 
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to paties PK Kriminalinių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnysis inspektorius, nuo 1999 
m. gruodžio 21 d. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. antrojo PK Kriminalinių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus komisaras inspektorius, nuo 2003 m. gruodžio 8 d. – to paties PK Kri-
minalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas, nuo 2005 m. kovo 3 d. – to 
paties PK viršininkas, nuo 2006 m. liepos 5 d. – Šiaulių m. VPK viršininko pavaduotojas, 
nuo 2008 m. spalio 1 d. – Šiaulių aps. VPK viršininko pavaduotojas.

S: apdovanotas 1997 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2002 
m. – 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2005 m. – 3-iojo laipsnio 
policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2007 m. – 3-iojo laipsnio policijos pasi-
žymėjimo ženklu „Angelas Sargas“.

LP: knygos, kelionės.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 555, el. p. robertas.jagminas@policija.lt.

Gintautas Jakimavičius (g. 1961-04-
20 Alytuje) – Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. 
PK Viešosios policijos skyriaus Pietinės 
PN viršininkas.

Žmona Elena (g. 1955 m.) dirba „Sau-
lės“ šeimos sveikatos centre. Sūnūs: Nerijus 
(g. 1983 m.), Vaidas (g. 1985 m.), Giedrius 
(g. 1986 m.), Donatas (g. 1991 m.).

M: 1968–1976 m. mokėsi Alytaus 
2-ojoje vid. m-kloje, 1976–1980 m. – Kap-
suko žemės ūkio technikume, 2004–2010 
m. – Mykolo Romerio universiteto Viešojo 
saugumo fakultete.

P: 1982–1991 m. – Šiaulių televizo-
rių gamykla darbininkas, 1994–1996 m. 
– Šiaulių m. VPK Šiaulių m. pirmojo PK 

Savivaldybių policijos Gubernijos PN Prevencijos tarnybos apylinkės inspektorius, 
1997–1998 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. pirmojo PK Savivaldybės policijos Zo-
knių PN vadovybės inspektorius, 1998–2000 m. – Šiaulių m. VPK Uniformuotosios 
policijos Organizacinio metodinio skyriaus Apylinkės inspektorių veiklos grupės vy-
resnysis inspektorius, 2000–20003 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. antrojo PK Vie-
šosios policijos Savivaldybės policijos poskyrio Dainų PN vyresnysis inspektorius, 
2003–2010 m. – Šiaulių AVPK Šiaulių m. PK Viešosios policijos skyriaus Pietinės 
PN viršininkas.

S: apdovanotas 2002 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 
2000, 2001, 2004 m. pareikštos padėkos, skatintas 18 kartų vienkartinėmis piniginė-

mis išmokomis, apdovanotas 2006 m. 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu 
„Už nuopelnus“.

LP: tinklinis, futbolas, krepšinis.
DA: Dainų g. 2, Šiauliai, mob. 8 614  65 582, el. p. gintautas.jakimavicius@policija.lt.
NA: Architektų g. 36-16, Šiauliai, tel. (8 41)  417 537.

Vaidas Kazlauskas (g. 1975-09-16 
Kelmėje) – Šiaulių aps. VPK Kriminalisti-
nių tyrimų biuro Dokumentų, ginklų, tra-
sologinių tyrimų poskyrio viršininkas.

M: 1993 m. baigė Kelmės 3-iąją vid. m-
klą, 1993–1996 m. Lietuvos policijos aka-
demijoje studijavo teisės ir policijos veiklos 
studijų programą, įgijo teisės bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį.

P: nuo 1996-07-01 – Vidaus tarnybos 
Kriminalistinių ekspertizių skyriaus vy-
riausiasis ekspertas, nuo 1999-06-14 – Kri-
minalistinių ekspertizių tarnybos Ginklų ir 
trasologinių tyrimų poskyrio vyriausiasis 
inspektorius, nuo 2003-12-15 – Krimina-

listinių tyrimų tarnybos Dokumentų, ginklų ir trasologinių tyrimų poskyrio viršininkas.
S: apdovanotas 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 3-iojo laips-

nio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „An-
gelas Sargas“.

LP: kinologija, krepšinis.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 532, el. p. vaidas.kazlauskas@policija.lt.
PS: 1998 m. stažavosi Luizianos ( JAV) policijos akademijos kursuose „Įvykio vietos 

po sprogimo tyrimai“, 2003 m. – Švedijos nacionalinės policijos kursuose „Sudėtingų įvy-
kių vietų tyrimas“, 2007 m. – JAV teisingumo departamento Federalinių tyrimų biuro 
kursuose  Vengrijoje „Nusikaltimų vietų tyrimų organizavimas ir valdymas“.
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Renatas Kenstavičius (g. 1971-05-21 
Naujojoje Akmenėje) – Šiaulių aps. VPK 
Akmenės r. PK viršininko pavaduotojas.

Žmona Živilė (g. 1972 m.) – R. Grotu-
zo kavinės administratorė-barmenė. Sūnus 
Nojus (g. 2002 m.) – moksleivis.

M: 1978–1989 m. mokėsi Naujosios 
Akmenės 2-ojoje vid. m-kloje, 1989–1993 
m. – Lietuvos policijos akademijoje.

P: 1993–1994 m. – Vilniaus m. antro-
jo PK KPS jaunesnysis inspektorius, 1994–
1995 m. – UAB „Didysis Orėjas“ apsaugos 
specialistas, 1995–1996 m. – Ekskomisarų 
biuro budėtojo padėjėjas, 1996–1998 m. 
– Akmenės r. PK KPS jaunesnysis inspek-
torius, 1998–1999 m. – Akmenės r. PK 

KNTP inspektorius, 1999–2000 m. – Akmenės r. PK KP ONTG vyresnysis inspekto-
rius, 2000–2008 m. – Akmenės r. PK viršininko pavaduotojas, 2008–2010 m. – Šiaulių 
aps. VPK Akmenės r. PK viršininko pavaduotojas.

S: apdovanotas 1991 m. policijos pasižymėjimo ženklu „Už atliktą pareigą“, 2008 m. –
Šiaulių aps. viršininko proginiu ženklu „Už nuopelnus priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai“. 

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Akmenės poskyrio narys.
LP: krepšinis.
DA: P. Jodelės g. 2, Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  67 420, el. p. renatas.kenstavičius@

policija.lt.

Vidmantas Komas (g. 1961-11-18 
Šiaulių r.) – Šiaulių aps. VPK Šiaulių r. 
PK viršininkas.

Vedęs, turi vieną dukrą Orintą.
M: 2004 m. baigė Lietuvos teisės uni-

versitetą, įgijo teisės magistro kvalifika-
cinį laipsnį.

P: Vidaus tarnybos sistemoje nuo 
1982-06-10, tarnybą pradėjo Šiaulių r. 
VRS milicininku, nuo 1984-01-20 – 
Šiaulių r. VRS Rikiuotės padalinio skyri-
ninkas, nuo 1987-02-09 – Šiaulių r. VRS 
milicijos apylinkės inspektorius, nuo 

1989-08-30 – Šiaulių r. VRS Kriminalinės paieškos poskyrio operatyvinis įgaliotinis, 
nuo 1992-02-01 – Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos skyriaus Kriminalinio tyri-
mo sektoriaus jaunesnysis inspektorius, nuo 1992-05-01 – Šiaulių m. PK Krimina-
linės policijos skyriaus Kriminalinio tyrimo sektoriaus vyresnysis inspektorius, nuo 
1993-03-30 – Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos nusikalti-
mų prieš asmenį tyrimo skyriaus komisaras inspektorius, nuo 1994-04-08 – Šiaulių 
m. pirmojo PK komisaras, nuo 1997-11-10 – Šiaulių r. PK vyresnysis komisaras, nuo 
2003-12-08 pervardijus pareigybę – Šiaulių r. PK viršininkas, nuo 2008-10-01 reor-
ganizacijos laikotarpiu laikinai ėjo Šiaulių aps. VPK Šiaulių r. PK viršininko parei-
gas, 2009-01-08 laimėjęs atranką į Šiaulių r. PK viršininko pareigas, nuo 2009-01-30 
pradėjo eiti šias pareigas.

S: skatintas daug kartų už gerus darbo rezultatus, sąžiningą ir pavyzdingą tarnybi-
nių pareigų atlikimą: skirtos piniginės išmokos, apdovanotas Policijos departamento prie 
VRM atminimo ženklu „Lietuvos policijai – 85“, VRM pasižymėjimo ženklu „Už pa-
vyzdingą tarnybą“, 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, LR ministro 
pirmininko vardiniu šaunamuoju ginklu, Lietuvos policijos generalinio komisaro padė-
kos raštu, 1-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, atminimo ženklu „Už 
nuopelnus Šiaulių apskričiai“, vardine dovana, padėkos raštu, atminimo ženklu „Ugnia-
gesio žvaigždė“, 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, policijos 
pasižymėjimo ženklu „Už atliktą pareigą 1991 m.“

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių r. poskyrio narys, Me-
džiotojų ir žvejų draugijos Šiaulių skyriaus narys.

LP: žvejyba ir medžioklė.
DA: Purienų g. 48, Šiauliai, tel. (8 41)  397 880, el. p. vidmantas.komas@policija.lt.
NA: Šiaulių r. Bubių k., mob. 8 687  51 052.

Aurelijus Koskus (g. 1972-05-13 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Patrulių 
rinktinės 1-osios kuopos vadas.

Žmona Deimantė (g. 1980 m.) – Lie-
tuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Avi-
acijos bazės personalo vyresnioji specialistė. 
Dukra Dominyka (g. 2001 m.) – moksleivė.

M: 1979–1990 m. mokėsi Šiaulių 
11-ojoje vid. m-kloje, 1994 m. VRM Klai-
pėdos aukštesniojoje policijos m-kloje įgijo 
policininko kvalifikaciją, 2002 m. Mykolo 
Romerio universitete baigė teisės ir polici-
jos veiklos bakalauro studijas.
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P: 1994–1998 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Patrulių tarnybos Mobiliosios 
kuopos policininkas, vyresnysis policininkas, 1998–2000 m. – Šiaulių m. VPK Unifor-
muotosios policijos Patrulinės tarnybos bataliono vyresnysis policininkas, 2000–2003 
m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių tarnybos ba-
taliono viršila, 2003–2004 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Patrulių rinktinės 
viršila, jaunesnysis inspektorius, specialistas, 2004–2008 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios 
policijos Patrulių rinktinės 1-osios kuopos vadas, 2008-10-01 iki šiol – Šiaulių aps. VPK 
Patrulių rinktinės 1-osios kuopos vadas.

S: skatintas 27 kartus vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, padėkomis, 2002 m. 
policijos profesinės šventės – Angelų sargų dienos proga pareikšta Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus padėka, 2008 m. apdovanotas 3-iojo laipsnio policijos pasi-
žymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys (valdy-
bos narys).

LP:  futbolas, poilsis gamtoje, knygos, filmai.
DA: Purienų g. 48, Šiauliai, tel. (8 41)  397 571.

Egidijus Lapinskas (g. 1968–08–05 
Raseinių r.) – Šiaulių aps. VPK viršininkas.

Žmona Zina (g. 1970 m.) – Kauno teri-
torinės ligonių kasos vyresnioji specialistė, 
VšĮ Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros 
centro medicinos statistė. Vaikai: sūnus 
Evaldas (g. 1990 m.) – studentas, dukra 
Urtė (g. 2005 m.) – darželinukė.

M: 1975–1978 m. mokėsi Lančiūnavos 
prad. m-kloje, 1978–1986 m. – Kėdainių 
4-ojoje vid. m-kloje, 1993–1997 m. Lietu-
vos policijos akademijoje  įgijo bakalauro 
laipsnį, 2002–2004 m. – Lietuvos teisės 
universitete įgijo magistro laipsnį.

P: 1989–1990 m. – Kėdainių r. VRS 
Nežinybinės apsaugos skyriaus milicinin-

kas-vairuotojas, 1990–1991 m. – Kėdainių r. VRS Laikinojo sulaikymo izoliatoriaus mi-
licininkas-vairuotojas, 1991–1992 m. – Kėdainių r. PK Savivaldybių policijos vyresnysis 
policininkas, jaunesnysis inspektorius, 1992–1994 m. – Kėdainių r. PK Kriminalinės po-
licijos jaunesnysis inspektorius, vyresnysis inspektorius, 1994–1998 m. – Kėdainių r. PK 
Kriminalinės policijos komisaras, 1998–1999 m. – Kėdainių r. PK komisaras-vyresniojo 
komisaro pavaduotojas, komisaras inspektorius, 1999–2000 m. – Kėdainių r. PK Kri-

minalinės policijos komisaras inspektorius, komisaras-vyresniojo komisaro pavaduotojas, 
2000–2003 m. – Kėdainių r. PK vyresnysis komisaras, nuo 2003-12-08 – Kėdainių r. PK 
viršininkas, nuo 2008-10-01 – Kauno aps. VPK Kėdainių r. PK viršininkas, nuo 2008-
12-29 – Šiaulių aps. VPK viršininkas.

S: skatintas 30 kartų vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, Lietuvos policijos ge-
neralinio komisaro padėkos raštu, 1997 m. apdovanotas 2-ojo laipsnio VRM atminimo 
ženklu „Tėvynės labui“, 2002 m. – 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 
2003 m. – Policijos departamento prie VRM atminimo ženklu „Lietuvos policijai – 85“, 
2007 m. – 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 
2009 m. – 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2010 m. – 2-ojo 
laipsnio VSAT prie VRM pasižymėjimo ženklu „Pasieniečio garbės ženklas“ ir 1-ojo 
laipsnio FNTT prie VRM pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kėdainių poskyrio narys.
LP: knygos, žvejyba, medžioklė.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 343, el. p. egidijus.lapinskas@policija.lt.
NA: Respublikos g. 48-25, Kėdainiai.

Alvydas Lideikis (1960-09-08 Šiaulių 
r. Diržių k.) – Šiaulių aps. VPK Radviliškio 
r. PK viršininkas.

Žmona Daiva (g. 1968 m.). Dukros: 
Viktorija (1989 m.), Odeta (1993 m.).

M: 1986–1989 m. mokėsi Kauno spec. 
vid. milicijos m-kloje, 1990–1994 m. –., 
Lietuvos policijos akademijoje.

P: 1981-07-01–1981-10-01 – Šiaulių 
r. VRS milicininkas, 1981-10-01–1983-

12-01 – Šiaulių VRS budėtojo padėjėjas, 1983-12-01–1988-12-12 – Šiaulių VRS Kelių 
patrulinės tarnybos inspektorius, 1988-12-12–1991-04-29 – Šiaulių VRS VAI vyresny-
sis inspektorius, 1991-04-29–1991-06-01 – Šiaulių r. PK leidimų sistemos vyresnysis 
inspektorius, 1991-06-01–1991-12-01 – Šiaulių r. PK leidimų sistemos inspektorius, 
1991-12-01–1993-11-22 – Šiaulių r. PK Bubių PN vadovas inspektorius, 1993-11-22–
1994-04-01 – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos TNTS 2-osios grupės vyresnysis 
inspektorius, 1994-04-01–1995-01-10 – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Krimi-
nalinės paieškos tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis inspek-
torius, 1995-01-10–1997-06-16 – Šiaulių m. VPK antrojo PK Kriminalinės paieškos 
komisaras inspektorius, 1997-06-16–1997-12-04 – Šiaulių m. VPK antrojo PK Krimi-
nalinių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras inspektorius, 1997-12-04–1999-12-06–
Šiaulių r. PK Kriminalinės policijos komisaras, vyresniojo komisaro pavaduotojas, 1999-
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12-06–2000-08-07 – Panevėžio m. VPK Kriminalinės policijos komisaras, vyriausiojo 
komisaro pavaduotojas, 2000-08-07–2003-12-08 – Radviliškio r. PK vyresnysis komi-
saras, 2003-12-08–2008-10-01 – Radviliškio r. PK viršininkas, nuo 2008-10-01 iki šiol 
– Šiaulių aps. VPK Radviliškio r. PK viršininkas.

S: apdovanotas padėkomis, vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, vardinėmis do-
vanomis: Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009-06-23 įsakymu Nr. 5-TE-207 
apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklu „Už atliktą pareigą 1991 m.“, 2005-06-23 
įsakymu Nr. 5-TE-333 – 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, 
2003-09-26 įsakymu Nr. TE-444 – Policijos departamento prie VRM atminimo ženklu 
„Lietuvos policijai – 85“, vidaus reikalų ministro 2003-09-26 įsakymu Nr. 1te-232 – var-
diniu šaunamuoju ginklu, Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-07-01 dekretu Nr. 111 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Panevėžio poskyrio narys.
LP: medžioklė, žvejyba, sportas.
DA: Gedimino g. 36, Radviliškis, tel. (8 422)  485 10, el. p. alvydas.lideikis@policija.lt.
NA: Maironio g. 82, Radviliškis.

Vytautas Lukošius (g. 1968-10-16 
Kelmėje) – Šiaulių aps. VPK Nusikaltimų 
tyrimo biuro Smurtinių nusikaltimų tyri-
mo skyriaus viršininkas.

Žmona Giedrė (g. 1970 m.) – Šiaulių 
aps. VPK Nusikaltimų tyrimo biuro Au-
totransporto priemonių grobimų tyrimo 
skyriaus viršininko pavaduotoja. Vaikai: 
dukra Gunda (g. 1996 m.) – Šiaulių „Jo-
varo“ pagrindinės m-klos moksleivė, sūnus 
Kristupas (g. 2000 m.) – Šiaulių Centro 
pradinės m-klos moksleivis.

M: 1975–1986 m. mokėsi Kelmės r. 
Vaiguvos vid. m-kloje, 1986–1991 m. Vil-
niaus pedagoginio universiteto Istorijos fa-
kultete įgijo istorijos, visuomenės mokslo 
ir teisės pagrindų specialybę.

P: 1991–1992 m. – akcinės bendrovės „Vairas“ juriskonsultas, 1992–2003 m. – Tar-
dymo skyriaus prie Šiaulių m. VPK tardytojas, vėliau vyresnysis tardytojas, ypač svarbių 
bylų vyresnysis tardytojas, viršininko pavaduotojas, 2002–2003 m. – Tardymo valdybos 
prie Šiaulių m. VPK viršininko pavaduotojas, 2003–2010 m. – Šiaulių aps. VPK Nusi-
kaltimų tyrimo biuro Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas.

S: apdovanotas 2000 m. VRM 2-ojo laipsnio atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2002 
m. – VRM 1-ojo laipsnio atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2006 m. – Lietuvos polici-
jos 2-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 2008 m. – VRM 
pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“, 2008 m. – Lietuvos policijos generalinio 
komisaro vardine dovana – laikrodžiu „Candino“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio valdybos narys.
LP: krepšinis, kelionės.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 356, mob. 8 686  36 901, el. p.: vytautas.

lukosius@policija.lt., wytautas.lt.@gmail.com.

Antanas Marinas (g. 1953-08-3, Ra-
seinių r. Meištų k.) – Šiaulių aps. VPK Jo-
niškio r. PK viršininko pavaduotojas.

Žmona Regina (g. 1952 m.) – UAB 
„Spedicija“ sąskaitininkė. Sūnus Andrius 
(g. 1979 m.) – UAB „Grundesta“ Projek-
tavimo padalinio vadovas. Vaikaitė Luka 
(g. 2004 m.).

M: 1974–1981 m. Vilniaus valstybi-
niame pedagoginiame institute įgijo geo-
grafijos mokytojo specialybę.

P: 1973–1982 m. – Raseinių r. Ilginių, 
Ginčaičių m-klų mokytojas, Raseinių r. 
Preinių profesinės technikos m-klos dės-
tytojas, 1983–1991 m. – LSSR Valstybės 
saugumo komiteto Joniškio r. skyriaus ope-

ratyvinis įgaliotinis, 1991–2008 m. – Joniškio r. PK viršininko pavaduotojas, šiuo metu 
– Šiaulių aps. VPK Joniškio r. PK viršininko pavaduotojas.

S: apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklais „Tėvynės labui“, 
2003 m. – VRM atminimo ženklu, „Už pavyzdingą tarnybą“, 2004 m. – 1-ojo laips-
nio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas sargas“, 2007 m. – 1-ojo laipsnio polici-
jos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 2009 m. – Lietuvos Respubli-
kos Seimo pirmininko padėka.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Joniškio poskyrio narys.
LP: sportas.
DA: Medžiotojų g. 1, Joniškis, tel. (8 426)  63 136, el. p. antanas.marinas@policija.lt.
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Artūras Misiukevičius (g. 1968-07-21 
Prienuose) – Šiaulių aps. VPK Nusikalti-
mų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus viršininkas.

M: 1992–1994 m. mokėsi Kauno 
aukštesniojoje policijos m-kloje, 1998 m. 
neakivaizdžiai baigė Lietuvos teisės uni-
versitete teisės bakalauro studijas, 2001 
m. – Lietuvos teisės universitete teisės 
magistro studijas.

P: dirbo vidaus tarnyboje nuo 1992-06-
30, nuo 1994-08-01 – Šiaulių m. pirmojo 
PK Kriminalinės policijos inspektorius, 
nuo 1996-11-01 – Šiaulių m. pirmojo PK 
Kvotos skyriaus vyresnysis inspektorius, 
nuo 1998-04-16 – Šiaulių m. pirmojo PK 

Kvotos skyriaus komisaras inspektorius, nuo 2000-04-01 – Šiaulių m. VPK Kriminalinės 
policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaro inspektorius, nuo 2002-06-
03 – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 
komisaras, nuo 2003-12-08 – ENTS viršininkas.

S: skatintas 20 kartų: 1999 m. pareikšta vidaus reikalų ministro padėka, 2001 m. 
apdovanotas VRM 2-ojo laipsnio atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2006 m. – 3-iojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2008 m. – 2-ojo laipsnio po-
licijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: medžioklė.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 401, el. p. arturas.misiukevicius@vrm.lt.

Gediminas Motiejūnas (g. 1975-04-
17 Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Organi-
zuoto nusikalstamumo tyrimo biuro 4-ojo 
skyriaus viršininkas.

Žmona Virginija (g. 1977 m.) – Šiau-
lių aps. VPK Radviliškio r. PK tyrėja. Dvi  
dukros.

M: 1993 m. mokėsi Šiaulių 18-ojoje 
vid. m-kloje, 1996 m. – Lietuvos policijos 
akademijoje.

P: 1996–1997 m. – Šiaulių m. VPK 

Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus jaunesnysis inspektorius, 1997-10-01–1998-
12-15 – Organizuoto nusikalstamumo ekonomikos srityje kontrolės skyriaus inspekto-
rius, 1998-12-24–1999-12-31 – Šiaulių m. VPK ONTT Kontrabandos, narkotinių ir 
neplatinamų medžiagų kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius, 2000-01-01–2003-12-
08 – Šiaulių m. VPK ONTT 4-ojo skyriaus komisaras inspektorius, nuo 2003-12-08 – 
Šiaulių m. VPK ONTT 4-ojo skyriaus viršininkas.

S: skatintas 3 kartus padėkomis, 2 kartus vienkartinėmis piniginėmis išmokomis.
LP: krepšinis, medžioklė.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 301, el. p. Gediminas.motiejunas@vrm.lt.

Narušis Gintautas (g. 1970-06-07 Jo-
niškyje), Šiaulių aps. VPK Akmenės r. PK 
viršininkas.

Žmona Edita (g. 1972 m.). Sūnus Dei-
vidas (g. 1992 m.).

M: 1988 m. baigė Joniškio 3-iąją vid. 
m-klą, 2002 m. – Šiaulių universitetą, 2006 
m. – Kaliningrado teisės institutą (vienti-
sąsias studijas), 2010 m. Mykolo Romerio 
universitete įgijo teisės magistro laipsnį.

P: 1991-01-01 Joniškio r. VRS Laiki-
nojo sulaikymo izoliatoriaus milicininkas 
budėtojas, nuo 1991-11-01 – Joniškio 
r. PK Viešosios policijos budėtojų dalies 
vyresnysis policininkas, nuo 1992-08-03 
– Joniškio r. PK Savivaldybės policijos po-

licininkas, nuo 1992-10-01 – Joniškio r. PK Savivaldybės policijos Apylinkės inspektorių 
tarnybos vyresnysis policininkas, nuo 1994-05-01 – Joniškio r. PK Savivaldybės polici-
jos Apylinkės inspektorių tarnybos jaunesnysis inspektorius, nuo 1998-04-10 – Joniškio 
r. PK Uniformuotosios policijos Savivaldybės policijos prevencijos tarnybos apylinkės 
inspektorius, nuo 2001-10-01 – Joniškio r. PK Savivaldybės policijos poskyrio vyresny-
sis inspektorius, nuo 2003-05-01 – Joniškio r. PK Viešosios policijos Viešosios tvarkos 
skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnysis inspektorius, nuo 2005-01-19 – Pakruojo r. PK 
viršininko pavaduotojas, nuo 2007-11-15 – Akmenės r. PK viršininkas, nuo 2008-10-01 
– Šiaulių aps. VPK Akmenės r. PK viršininkas.

S: skatintas vienkartinėmis piniginėmis išmokomis (29 kartus), padėkomis (6 kar-
tus), 1995 m. pripažintas geriausiu šalies apylinkės inspektoriumi, skirta 500 Lt piniginė 
išmoka, 1999 m. apdovanotas 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 
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2003 m. – 3-iojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, 2004 m. – 2-ojo laips-
nio pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, Šiaulių aps. valdytojo padėkos raštu, Joniškio 
r. savivaldybės mero padėkos raštu.

LP: knygos, TV, sportas.
DA: P. Jodelės g. 2, Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  56 864, mob. 8 611  11 002, el. p.: 

gintautas.narusis@vrm.lt., akmenesrpk@policija.lt.

Vidmantas Narvilas (g. 1968-04-25 
Skuodo r. Lenkimų k.) – Lietuvos viešosios 
policijos rinktinės „Vytis“ Šiaulių apsaugos 
skyriaus viršininkas.

Žmona Jūratė (g. 1968 m.) – Šiaulių 
2-osios muzikos m-klos mokytoja. Dukros: 
Kamilė (g. 1993 m.), Ignė (g. 1998 m.) – 
moksleivės.

M: 1975–1986 m. mokėsi Lenkimų 
vid. m-kloje, 1986–1993 m. – Lietuvos že-
mės ūkio akademijoje.

P: 1994-03-07–1994-05-01 – Šiau-
lių m. PK Apsaugos policijos skyriaus 
jaunesnysis inspektorius, 1994-05-
01–1998-04-10 – Apsaugos policijos 
skyriaus prie Šiaulių m. VPK Apsaugos 

policijos kuopos vyresnysis inspektorius, 1998-04-10–1999-05-05 – Apsaugos poli-
cijos skyriaus prie Šiaulių m. VPK komisaras inspektorius, 1999-05-05–2003-12-28 
– Šiaulių m. VPK VP Apsaugos skyriaus komisaras, 2003-12-28–2005-08-10 – Šiau-
lių m. VPK VP Apsaugos skyriaus viršininkas, 2005-08-10–2008-01-01 – Viešosios 
policijos Šiaulių apsaugos skyriaus viršininkas, 2008-01-01–2010-01-01 – Viešosios 
policijos Apsaugos tarnybos Šiaulių skyriaus viršininkas, nuo 2010-01-01 iki šiol – 
Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ Šiaulių apsaugos skyriaus viršininkas.

S: apdovanotas 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 3-iojo laipsnio 
pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už 
nepriekaištingą tarnybą“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: sportas.
DA: Purienų g. 48, Šiauliai, tel. (8 41)  43 76 30, el. p. vidmantas.narvilas@lvprvytis.lt.

Auridas Pekauskas (g. 1966-08-11 Jo-
niškyje) – Šiaulių aps. VPK Radviliškio r. 
PK viršininko pavaduotojas.

Žmona Vilma (g. 1970 m.) dirba Vaikų 
globos namuose. Vaikai: dukra Šarūnė (g. 
1990 m.), sūnus Rimvydas (g. 1996 m.) – 
moksleiviai.

M: 1972–1984 m. mokėsi Naujosios 
Akmenės 2-ojoje vid. m-kloje, 1984–1991 
m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo 
agronomo specialybę, 1995–2001 m. Vil-
niaus universitete įgijo teisininko specialybę, 
2002–2004 m. Šiaulių universitete įgijo mo-
kytojo specialybę.

P: 1992-09-23–1994-01-03 – Šiau-
lių m. PK Savivaldybės policijos blaivy-

klos jaunesnysis inspektorius, 1994-01-04–1994-03-31 – Šiaulių m. PK Savivaldybės 
policijos blaivyklos vyresnysis inspektorius, 1994-04-01–1998-02-01 – Šiaulių m. 
VPK Savivaldybės policijos blaivyklos vyriausiasis inspektorius, 1998-02-02–1998-
08-12 – Šiaulių m. VPK Uniformuotosios policijos Savivaldybės policijos blaivyklos 
vyriausiasis inspektorius, 1998-08-13–2000-03-31 – Šiaulių m. VPK Uniformuo-
tosios policijos Organizacinio metodinio skyriaus komisaras inspektorius, 2000-04-
01-2002–04-29 – Šiaulių m. VPK antrojo PK Viešosios policijos komisaras inspek-
torius, 2002-04-30–2003-04-30 – Šiaulių m. VPK antrojo PK Viešosios policijos 
Prevencijos poskyrio Pietinės PN komisaras inspektorius, 2003-05-01–2003-12-07 
– Šiaulių m. VPK antrojo PK Viešosios policijos komisaras inspektorius, 2003-12- 
08–2005-01-31 – Šiaulių m. VPK antrojo PK viršininko pavaduotojas, 2005-02-
01–2008-09-30 – Šiaulių m. VPK  pirmojo PK viršininkas, 2008-10-01–2009-08-
31 – Šiaulių aps. VPK Šiaulių m.  pirmojo PK viršininkas, nuo 2009-09-01 iki šiol 
– Šiaulių aps. VPK Radviliškio r. PK viršininko pavaduotojas.

S: apdovanotas 2006 m. 2-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaiš-
tingą tarnybą“, 2006 m. pareikšta Lietuvos policijos generalinio komisaro padėka, 2005 
m. apdovanotas 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2002 m. 
– 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 1994 m. – vertinga dovana.

LP: žvejyba, turizmas.
DA: Gedimino g. 36, Radviliškis, tel. (8 422)  485 530, el. p. auridas.pekauskas@

policija.lt.
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Arūnas Petrošius (g. 1975-01-13 Akme-
nėje) – Šiaulių aps. VPK Patrulių rinktinės 
1-osios kuopos Kinologų būrio vadas.

Žmona Asta (g. 1975 m.) – UAB „Stil-
sena“ PC „TAU“ direktorė. Dukros: Ga-
brielė (g. 1998 m.) – moksleivė, Ieva (g. 
2008 m.).

M: 1990–1995 m. Klaipėdos aukš-
tesniojoje žemės ūkio m-kloje įgijo vete-
rinarijos specialybę, 1995–1996 m. Klai-
pėdos aukštesniojoje policijos m-kloje 
įgijo policininko specialybę, 2006–2011 
m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
veterinarijos akademijoje įgijo bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį.

P: 1996–1998 m. – Šiaulių m. VPK 
Viešosios policijos Areštinės ir konvoja-
vimo tarnybos Konvojavimo kuopos po-
licininkas, 1998–2003 m. – Šiaulių m. 
VPK Uniformuotosios policijos Viešosios 
policijos Kinologijos grupės vyresnysis 
policininkas, 2003–2006 m. – Šiaulių m. 
VPK Viešosios policijos Patrulių rinktinės 
1-osios kuopos Kinologų būrio vyresnysis 

patrulis, 2006–2007 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Patrulių rinktinės 1-osios 
kuopos Kinologų būrio specialistas, nuo 2007 m. iki šiol – Šiaulių aps. VPK Patrulių 
rinktinės 1-osios kuopos Kinologų būrio vadas.

S: apdovanotas 2007 m. VRM 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už 
nuopelnus“.

LP: kinologija, sportas.
DA: Purienų g. 48, Šiauliai, tel. (8 41)  397 897, el. p. p.nasrai75@gmail.com.
PS: 2000 m. Šiaulių m. VPK kinologų daugiakovės pirmenybėse užėmė pirmąją vietą, 

2002 m. Valstybinės sienos apsaugos narkotinių medžiagų paieškos su tarnybiniais šuni-
mis meistriškumo čempionate užėmė pirmąją vietą, 2005 m. Lietuvos policijos kinologų 
daugiakovės pirmenybėse užėmė trečiąją vietą, 2007 m. Lietuvos policijos kinologų dau-
giakovės pirmenybėse užėmė pirmąją vietą, 2008 m. Lietuvos policijos kinologų daugia-
kovės pirmenybėse užėmė pirmąją vietą.

Dainius Popovas (g. 1970-05-22 Šiaulių 
r.) – Šiaulių aps. VPK Kelmės r. PK viršininkas.

Išsituokęs. Vaikai: dukra Dovilė (g. 1993 
m.), sūnus Julijonas (g. 2003 m.) – moksleiviai.

M: 1985–1989 m. mokėsi Šiaulių bui-
tininkų m-kloje, 1997–2001 m. studijavo 
Šiaulių universitete socialinę pedagogiką ir 
psichologiją, 2004–2007 m. studijavo Ka-
liningrado juridiniame institute teisę.

P: 1991–1992 m. – Šiaulių r. PK Savi-
valdybės policijos Bubių PN policininkas 
stažuotojas, 1992–1993 m. – Šiaulių r. PK 
Savivaldybės policijos Bubių PN policinin-
kas, 1993 m. – Šiaulių r. PK Savivaldybės 
policijos Bubių PN jaunesnysis inspekto-
rius, nuo 1993-10-26 – Šiaulių r. PK Savi-

valdybės policijos Bubių PN inspektorius (vadovas), 1998 m. – Šiaulių r. PK Savivaldybės 
policijos Bubių PN vyresnysis inspektorius, 2003 m. – Šiaulių r. PK Viešosios policijos 
Bubių PN viršininkas, 2004 m. – Šiaulių r. PK Viešosios policijos Operatyvaus valdymo 
poskyrio viršininkas, 2009 m. – Šiaulių aps. VPK Kelmės r. PK viršininkas.

S: apdovanotas 1996 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2002 m. – 
1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2006 m. – 3-ojo laipsnio policijos pasižy-
mėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2008 m. – 2-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“.

V: Kurtuvėnų bendruomenės asociacijos valdybos narys, Tarptautinės policijos asoci-
acijos Lietuvos skyriaus Kelmės poskyrio narys.

LP: medžioklė, fotografija.

Dalius Prakuraitis (g. 1970-02-09 Pa-
kruojo r. Gaižiūnų k.) – Šiaulių aps. VPK 
Pakruojo r. PK viršininkas.

Žmona Jolanta – Šiaulių aps. VPK Pa-
kruojo r. PK Kriminalinės policijos sky-
riaus tyrėja. Vaikai: sūnus Paulius (g. 1996 
m.) – moksleivis, dukra Radvilė (g. 2005 
m.).

M: 1998 m. baigė Linkuvos vid. m-klą, 
1992–1995 m. studijavo Lietuvos policijos 
akademijoje, 2001–2004 m. – Lietuvos teisės 
universiteto magistrantūros studijose.
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P: 1995-07-03–1998-07-06 – Pakruojo r. PK inspektorius, 1998-07-07–2004-05-04 
– Pakruojo r. PK viršininko pavaduotojas, atsakingas už procesinę ir operatyvinę veiklą, 
2004-05-04–2008-09-31 – Pakruojo r. PK viršininkas, nuo 2009 m. – Šiaulių aps. VPK 
Pakruojo r. PK viršininkas.

S: apdovanotas 1996 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2007 
m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2010 m. – 2-ojo 
laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

V: Lietuvos kriminalistų draugijos tarybos narys, Tarptautinės policijos asociacijos 
Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.

DA: Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis, mob. 8 687  34 877, el. p. dalius.prakuraitis@
policija.lt.

Justas Pundza (g. 1982-03-03 Jonišky-
je) – Šiaulių aps. VPK Kelių policijos biu-
ro Analizės ir planavimo grupės vyresnysis 
specialistas.

Žmona Inga (g. 1977 m.) – IĮ „Šiaurys“ 
vadybininkė. Sūnus Nojus (g. 2008 m. ).

M: 1988–2000 m. mokėsi Joniškio 
M. Slančiausko gimnazijoje, 2000–2004 
m. Šiaulių universiteto Socialinių moks-
lų fakultete įgijo ekonomikos specialybės 
bakalauro laipsnį, 2005–2010 m. Vilniaus 
universiteto Teisės fakultete įgijo teisės 
specialybės magistro laipsnį.

P: 2005-03-03–2008-09-30 Šiaulių m. 
VPK Viešosios policijos Eismo priežiūros 
skyriaus Analizės ir planavimo grupės vy-

resnysis specialistas, 2008-10-01 – Šiaulių aps. VPK Kelių policijos biuro Analizės ir pla-
navimo grupės vyresnysis specialistas.

S: skatintas 2005 m. vienkartine pinigine išmoka, 2009 m. apdovanotas Ugniagesio 
gelbėtojo žvaigžde.

LP: krepšinis, žvejyba.
DA: Aušros al. 19A, Šiauliai, tel. (8 41)  397 436.

Nerijus Pupininkas (g. 1974-05-19 
Jonavoje) – Šiaulių aps. VPK Operatyvinės 
veiklos biuro 2-ojo skyriaus viršininkas.

Žmona Rasa (g. 1974 m.) – vaikų lop-
šelio-darželio „Žilvitis“ auklėtoja. Dukros:  
Neringa (g. 1998 m.) ir Gintarė (g. 2001 
m.) – moksleivės.

M: 1981–1989 m. mokėsi Jonavos 
3-iojoje vid. m-kloje, 1989–1993 m. Kau-
no aukštesniojoje maisto pramonės m-klo-
je įgijo techniko-mechaniko specialybę, 
1994–1998 m. – Lietuvos teisės akademi-
joje įgijo teisės bakalauro laipsnį.

P: 1993–1997 m. – Kauno m. VPK 
Šančių–Panemunės PN Prevencijos tarny-
bos apylinkės inspektorius, 1997–1998 m. 

– Tardymo skyriaus prie Šiaulių m. VPK tardytojas, 1998–2005 m. – Šiaulių m. VPK 
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 2-ojo skyriaus vyresnysis tyrėjas, 2005–
2006 m. – Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Operatyvinės veiklos skyriaus 
specialistas, 2006–2009 m. – Šiaulių m. VPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tar-
nybos 2-ojo skyriaus vyriausiasis tyrėjas, nuo 2009 m. iki šiol – Šiaulių m. VPK Operaty-
vinės veiklos biuro 2-ojo skyriaus viršininkas.

S: skatintas 12 kartų, apdovanotas 2003 m. 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu 
„Tėvynės labui“. 

LP: statyba, vidaus interjero įrengimas, sodininkystė, kovos menai.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 303, mob. 8 687  57 122, el. p.: nerijus.

pupininkas@policija.lt, nerijus.pupininkas @gmail.com.

Robertas Radavičius (g. 1971-05-24 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Patrulių 
rinktinės vadas.

Žmona Laura (g. 1979 m.) – Šiaulių m. 
apylinkės prokuratūros prokuroro padėjė-
ja. Sūnūs: Dovydas (g. 2001 m.) – moks-
leivis, Paulius (g. 2007 m.).

M: 1978–1989 m. mokėsi Šiaulių  
16-ojoje  vid. m-kloje, 1994 m. VRM Klai-
pėdos aukštesniojoje policijos m-kloje įgijo 
policininko kvalifikaciją, 1996–2000 m. 
studijavo Lietuvos teisės akademijoje.
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P: 1994–1998 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Patrulių tarnybos Mobilio-
sios kuopos policininkas, vyresnysis policininkas, viršila, jaunesnysis inspektorius, 1998–
2000 m. – Šiaulių m. VPK Uniformuotosios policijos Patrulinės tarnybos bataliono 
jaunesnysis inspektorius, 2000–2003 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Viešosios 
tvarkos skyriaus Patrulių tarnybos bataliono jaunesnysis inspektorius, 2003–2008 m. – 
Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Patrulių rinktinės 2-osios kuopos vadas, 2008–2009 
– Šiaulių aps. VPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos vadas, nuo 2009-12-04 – Šiaulių 
aps. VPK Patrulių rinktinės vadas.

S: skatintas 34 kartus vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, padėkomis, 2009 m. 
apdovanotas 2-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: sportas (krepšinis).
DA: Purienų g. 48, Šiauliai, tel. (8 41)  397 578.

Edmundas Reimeris (g. 1976-09-24 
Šiaulių r., Kuršėnų m.) – Šiaulių aps. VPK 
Operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas.

Žmona Jolanta (g. 1965 m.) – Kuršė-
nų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoja 
metodininkė.

M: 1994 m. baigė Kuršėnų Pavenčių 
vid. m-klą, 1994–1997 m. Lietuvos polici-
jos akademijos Policijos fakultete įgijo tei-
sės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

P: 1997-08–01–1998-11-25 – Tardy-
mo skyriaus prie Šiaulių m. VPK tardy-
tojas, 1998-11-26–2003-10-07 – Šiaulių 
m. VPK Personalo skyriaus jaunesnysis 
inspektorius, 2003-12-08–2004-02-29 
– Šiaulių m. VPK Personalo skyriaus spe-

cialistas, 2004-03-01–2008-09-30 – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Operatyvaus 
valdymo skyriaus viršininkas, nuo 2008-10-01 – Šiaulių aps. VPK Operatyvaus valdymo 
skyriaus viršininkas.

S: apdovanotas 5 kartus, 2007 m. apdovanotas 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Už nuopelnus“.

LP: egzotiniai gyvūnai, žuvys.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 580, el. p. edmundas.reimeris@policija.lt.

Irina Retivova (g. 1963-07-19 Šiau-
liuose) – Šiaulių aps. VPK Kriminalistinių 
tyrimų biuro Cheminių ir maisto produk-
tų tyrimo skyriaus viršininkė.

M: 1970–1980 m. mokėsi Šiaulių  
3-iojoje vid. m-kloje, 1981–1987 m. Ka-
zanės chemijos technologijos institute stu-
dijavo cheminių procesų fizikos ir mecha-
nikos specialybę, įgijo inžinieriaus fiziko 
kvalifikaciją.

P: 1987–1989 m. – Pavlogrado 
(Ukraina) chemijos gamyklos inžinierė 
technologė, 1990–1995 m. – Šiaulių tele-
vizorių gamyklos Ekologijos skyriaus inži-
nierė, 1995–1997 m. – Šiaulių municipali-
nės aplinkos tyrimų laboratorijos inžinierė 

chemikė, nuo 1997-09-29 – Šiaulių m. VPK Kriminalistinių ekspertizių skyriaus eksper-
tė, nuo 1999-06-14 – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Kriminalistinių ekspertizių 
tarnybos Cheminių ir maisto produktų tyrimų grupės vyresnioji inspektorė, nuo 2003-
12-15 – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Kriminalistinių tyrimų tarnybos Chemi-
nių ir maisto produktų tyrimo skyriaus viršininkė, nuo 2008-09-24 – Šiaulių aps. VPK 
Kriminalistinių tyrimų biuro Cheminių ir maisto produktų tyrimų skyriaus viršininkė.

S: skatinta 5 kartus vienkartinėmis piniginėmis išmokomis ir padėkomis.
LP: muzika, literatūra.
DA: Aušros al. 19A, Šiauliai, tel. (8 41)  397 332.

Nerijus Rimkevičius (g. 1973-07-01 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Viešosios 
tvarkos biuro konvojaus vadas.

Žmona Audronė (g. 1973 m.) – Šiau-
lių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 
Ekonomikos katedros lektorė ir Lietuvos 
Vakarų verslo kolegijos Šiaulių skyriaus Soci-
alinių mokslų katedros vedėja. Dukros: Vai-
da (g. 1994 m.) – Juliaus Janonio gimnazijos 
moksleivė, Rovena (g. 1998 m.) – „Salduvės“ 
pagrindinės m-klos moksleivė.

M: 1980–1986 m. mokėsi Šiaulių 
8-ojoje vid. m-kloje, 1987–1988 m. – Šiau-
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lių 18-ojoje vid. m-kloje, 1988–1989 m. – Panevėžio aukštojo sporto meistriškumo m-
kloje, 1990–1991 m. – Šiaulių 20-ojoje vid. m-kloje, 1991–1995 m. Vytauto Didžiojo 
universitete įgijo bakalauro laipsnį, nuo 2008 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės 
fakultete tęsia teisės bakalauro studijas.

D: 1996–1997 m. – Šiaulių m. VPK konvojaus ir areštinės policininkas stažuotojas, 
1997 m. – Šiaulių m. VPK Konvojaus būrio policininkas, 1998–2001 m. – Šiaulių m. 
VPK Patrulių rinktinės 2-ojo būrio policininkas. 2002–2004 m. – Šiaulių m. VPK Kon-
vojaus būrio jaunesnysis inspektorius, 2004–2006 m. – Šiaulių m. VPK Konvojaus būrio 
inspektorius, 2006–2010 m. – Šiaulių VPK Konvojaus būrio vyresnysis inspektorius spe-
cialistas, nuo 2010-05-01 iki šiol – Šiaulių aps. VPK Viešosios tvarkos biuro Konvojaus 
būrio vadas.

S: apdovanotas 10 kartų, 1997 m. – vidaus reikalų ministro padėka.
V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: kelionės, istorija, įvairi literatūra, žvejyba.
DA: Purienų g. 48, Šiauliai (8 41)  397 575 .
PS: krepšinį žaidžia 30 metų. 1987 m. pirmą kartą žaidė vyrų komandoje, po to pra-

dėjo profesionalaus krepšininko karjerą. 1991 m. atstovavo Kauno „Bangos“ komandai, 
tais pačiais metais buvo pakviestas į Kauno „Žalgirio“ meistrų komandą ir tuo pačiu 
metu atstovavo Lietuvos jaunimo rinktinei. 1992 m. žaidė Kauno „Laveros“ komandoje. 
1994–2000 m. atstovavo Šiaulių komandai „Šiauliai“. 1997 m. Europos policijos krepši-
nio čempionate Belgijoje (Antverpene) iškovojo 1-ąją vietą. Du kartus iškovojo Lietuvos 
krepšinio lygoje 3-iąją vietą ir su įvairiomis Lietuvos komandomis tapo įvairių tarptauti-
nių turnyrų nugalėtoju. Šiuo metu profesionaliai nesportuoja, atstovauja kelioms vetera-
nų komandoms.

Ričardas Rudaitis (g. 1977-10-26 
Kelmės r.) – Šiaulių aps. VPK Organizuo-
to nusikalstamumo tyrimo biuro 3-iosios 
grupės vyresnysis tyrėjas.

Žmona Kristina (g. 1979 m.). Dukros:  
Greta (g. 2005 m.), Goda (g. 2009 m.).

M: 1995 m. baigė Kelmės r. Kražių vid. 
m-klą, 2007 m. – Mykolo Romerio univer-
siteto Civilinės teisės programos studijas, 
įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

P: 1997–2000 m. – Apsaugos polici-
jos skyriaus prie Šiaulių m. VPK policijos 
žinybinių objektų apsaugai policininkas, 
2000–2002 m. – Vilniaus m. VPK Vil-

niaus m. antrojo PK Vilkpėdės PN Prevencijos tarnybos apylinkės jaunesnysis inspek-
torius, 2002-02-12–2002-06-28 – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo skyriaus 4-ojo poskyrio (pramonė, statyba ir kt.) jaunesnysis inspek-
torius, 2002–2003 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus 2-ojo poskyrio inspektorius, 2003–2004 m. – Šiaulių m. VPK Krimi-
nalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 
tyrėjas, 2004–2007 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikals-
tamumo tyrimo tarnybos 2-ojo skyriaus vyresnysis tyrėjas, 2007–2008 m. – Šiaulių m. 
VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 3-iosios gru-
pės vyresnysis tyrėjas, nuo 2008-10-01 – Šiaulių aps. VPK Organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo biuro 3-iosios grupės vyresnysis tyrėjas.

S: apdovanotas 2007 m. 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už neprie-
kaištingą tarnybą“, 2009 m. – 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, ska-
tintas 2 kartus vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, 2 kartus pareikštos PK vadovo 
padėkos.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: futbolas.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 362.

Rimas Rukšėnas (g. 1959-02-05 Kelmės 
r.) – Šiaulių aps. VPK Viešosios tvarkos biuro 
Licencijavimo poskyrio viršininkas.

Žmona Dalia (g. 1959 m.) – VĮ Šiaulių 
apskrities ligoninės slaugytoja. Sūnūs: Ša-
rūnas (g. 1982 m.), Ramūnas (g. 1986 m.).

M: 1977 m. baigė Kražių vid. m-klą, 
1984 m. – Karolio Didžiulio politechni-
kumą, 2005 m. – Šiaulių kolegijoje įmonių 
administravimo specialybę.

P: 1980–1981 m. – Kelmės statybos 
valdybos šaltkalvis, 1981-09-28–1983-02-
01 – Šiaulių m. VRS Kriminalinės paieškos 
poskyrio jaunesnysis inspektorius, 1983-
02-01–1990-12-29 – Šiaulių m. VRS mi-
licijos apylinkės inspektorius, vyresnysis 

inspektorius, 1990-12-29–1991-06-08 – Šiaulių m. VRS 2-osios PN viršininko pava-
duotojas, 1991-06-08–1994-04-01 – Šiaulių m. PK Savivaldybės policijos 2-osios PN 
vyresnysis inspektorius, 1994-04-01–1994-10-01 – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. pirmojo 
PK Savivaldybės policijos Prūdelio PN vyresnysis inspektorius, 1994-10-01–1994-12-27 
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– Šiaulių m. VPK Viešosios policijos leidimų sistemos inspektorius, vyresnysis inspekto-
rius, nuo 2000-03-17 – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Lei-
dimų ir licencijavimo poskyrio komisaras inspektorius, 2003-12-08 pareigybė pervardyta 
į Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo poskyrio 
viršininko pareigybę, 2008-10-01 pareigybė pervardyta į Šiaulių aps. VPK Viešosios tvar-
kos biuro Licencijavimo poskyrio viršininko pareigybę.

S: skatintas 39 kartus: vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, padėkomis, suteiktos 
papildomos atostogos, 1996 m. apdovanotas 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tė-
vynės labui“, 2006 m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 
2007 m. – 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 
2009 m. įteikta vardinė dovana – rankinis laikrodis „Candino“.

LP: gamta, medžioklė.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 403, el. p. rimas.ruksenas@policija.lt.
NA: Sakalo g. 4, Šiauliai, mob. 8 687  88 310.

Eligijus Skuja (g. 1966-06-26 Kuršėnų 
m. Šiaulių r.) – Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. 
PK Viešosios policijos skyriaus viršininkas.

Žmona Renata (g. 1966 m.). Vaikai: 
dukra Dovilė, sūnus Paulius.

M: 1984 m. baigė Šiaulių 9-ąją vid. m-
klą, 1984–1991 m. Šiaulių pedagoginiame 
institute įgijo pradinių klasių mokytojo 
kvalifikaciją.

P: tarnybą policijoje pradėjo 1995-10-
26 Šiaulių m. VPK antrojo PK Savivaldybės 
policijos Dainų PN apylinkės jaunesniuoju 
inspektoriumi, nuo 1997-07-01 – Šiaulių 
m. VPK Savivaldybės policijos Prevenci-
jos tarnybos Policijos ir bendradarbiavi-
mo grupės inspektorius, nuo 1998-02-02 

– Šiaulių m. VPK Uniformuotosios policijos ir visuomenės bendradarbiavimo skyriaus 
vyresnysis inspektorius, nuo 1999-09-20 – Šiaulių m. VPK Uniformuotosios policijos 
Savivaldybės policijos Prūdelio PN vyresnysis inspektorius, nuo 2000-02-11 – Šiaulių m. 
VPK Uniformuotosios policijos Savivaldybės policijos Lieporių PN komisaras inspek-
torius, nuo 2001-10-10 – Šiaulių m. VPK antrojo PK Budėtojų skyriaus inspektorius, 
nuo 2003-05-01 – Šiaulių m. VPK antrojo PK Viešosios policijos Rėkyvos PN vyresnysis 
inspektorius (2003-12-08 pareigybė pervardyta į antrojo PK Viešosios policijos Rėkyvos 
PN viršininko pareigybę), nuo 2004-06-07 – Šiaulių m. VPK pirmojo PK viršininko pa-

vaduotojas, nuo 2006-11-09 – Šiaulių m. VPK antrojo PK viršininko pavaduotojas, nuo 
2009-09-01 – Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. PK Viešosios policijos skyriaus viršininkas.

S: skatintas 13 kartų: skirtos piniginės išmokos, papildomos atostogos, apdovanotas 
2000 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2007 m. – 3-iojo laipsnio 
policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2009 m. – Šiaulių miesto mero padėka.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
DA: Tilžės g. 54, Šiauliai, tel. (8 41)  397 387, el. p. eligijus.skuja@policija.lt.

Donatas Songaila (g. 1972-01-06 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Operatyvi-
nės veiklos biuro 1-ojo skyriaus viršininkas.

M: 1979–1987 m. mokėsi Šiaulių 
15-ojoje vid. m-kloje, 1987–1990 m. 
– Šiaulių 2-ojoje profesinėje technikos 
m-kloje, 1996–2000 m. Lietuvos teisės 
akademijoje įgijo bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį.

P: 1991–1992 m. – Šiaulių r. PK 
Bubių PN policininkas stažuotojas, 
1992 m. perkeltas į policininko pareigas, 
1993–1998 m. – Šiaulių r. PK Bubių 
PN jaunesnysis inspektorius (apylinkės 
inspektorius), 1998–2000 m. – Šiaulių 
m. VPK Kriminalinės policijos Krimi-

nalinių nusikaltimų tyrimo tarnybos  Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus Nu-
sikaltimų tyrimo poskyrio jaunesnysis inspektorius, 2000–2003 m. – Šiaulių m. 
VPK Kriminalinės policijos Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Smurtinių 
nusikaltimų tyrimo skyriaus Nusikaltimų tyrimo poskyrio vyresnysis inspektorius, 
2003–2007 m. – Šiaulių m. VPK KP Operatyvinės veiklos tarnybos komisaras ins-
pektorius, 1-ojo skyriaus viršininkas, nuo 2008-09-24 – Šiaulių aps. VPK Operatyvi-
nės veiklos biuro 1-ojo skyriaus viršininkas.

S: skatintas 25 kartus: apdovanotas 1999 m. atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2003 
m. – 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2007 m. – 1-ojo laipsnio 
policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

DA: Aušros al. 19, Šiauliai.
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Pavelas Šegurovas (g. 1970-04-23 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Šiaulių 
m. PK Kriminalinės policijos skyriaus 
viršininkas.

Žmona Olga (g. 1972 m.) – Šiaulių 
aps. ligoninės laborantė. Vaikai: Anasta-
sija (g. 1992 m.), Eugenijus (g. 1998 m.) 
– moksleiviai.

M: 1977–1987 m. mokėsi Šiaulių 
17 vid. m-kloje, 1987–1991 m. – Mins-
ko aukštojoje karinėje politinėje m-kloje, 
1994–1998 m. Lietuvos teisės universitete 
įgijo teisės bakalauro laipsnį, 1999–2001 
m. Mykolo Romerio teisės universitete įgi-
jo teisės magistro laipsnį.

P: 1992–1994 m. – Šiaulių m. PK Savivaldybės policijos Prūdelio, Zoknių PN jaunes-
nysis inspektorius, inspektorius, 1994–1996 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. pirmojo PK 
Savivaldybės policijos Zoknių PN Prevencijos tarnybos apylinkės inspektorius, vadovybės 
inspektorius, 1996–1997 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. pirmojo PK Savivaldybės poli-
cijos Gubernijos PN vyresnysis inspektorius, 1997–1999 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. 
antrojo PK Savivaldybės policijos Dainų PN Prevencijos tarnybos apylinkės jaunesnysis 
inspektorius, vyresnysis inspektorius, 1999–2001 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. antrojo 
PK Viešosios policijos Savivaldybės policijos Dainų PN komisaras inspektorius, 2001–
2003 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. antrojo PK Kvotos skyriaus komisaras inspektorius, 
2003-05-01–2003-12-08 – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. antrojo PK Kriminalinės policijos 
Nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras inspektorius, 2003-12-08–2005-03-16 – Šiaulių 
m. VPK antrojo PK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininko pava-
duotojas, 2005-03-16–2008-10-01 – Šiaulių m. VPK antrojo PK Kriminalinės policijos 
Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas, 2008-10-01–2009-09-01 – Šiaulių aps. VPK 
Šiaulių m. antrojo PK Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas, 2009-09-01 iki šiol – 
Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas.

S: skatintas 19 kartų vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, pareikštos padėkos, ap-
dovanotas vertingomis dovanomis, 2006 m. apdovanotas 2-ojo laipsnio policijos pasižy-
mėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 2008 m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižy-
mėjimo ženklu „Už nuopelnus“. 

LP: važinėjimas dviračiu, šuns dresavimas.
DA: Tilžės g. 54, Šiauliai, tel. (8 41)  397 831, el. p. pavelas.segurovas@policija.lt.

Gintautas Šiaulys (g. 1966-10-02 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Viešosios 
tvarkos biuro viršininko pavaduotojas.

Žmona Virginija (g. 1964 m.) – Šiaulių 
universiteto vyresnioji laborantė. Vaikai: 
dukra Eva (g. 1990 m.) mokosi Vilniaus 
universitete, sūnus Eivinas (g. 1994 m.) – 
Šiaulių universiteto gimnazijos moksleivis.

M: 1973–1984 m. mokėsi Šiaulių 
9-ojoje vid. m-kloje, 1984–1991 m. Lietu-
vos kūno kultūros institute įgijo dėstytojo 
sporto šakos trenerio kvalifikaciją.

P: 1992–1993 m. – Šiaulių m. PK Ka-
drų tarnybos inspektorius, 1993 m.–2000 
m. – Šiaulių m. VPK Savivaldybės polici-
jos jaunesnysis inspektorius, inspektorius, 

vyresnysis inspektorius, 2000–2003 m. – Viešosios policijos Viešosios tvarkos tarnybos 
komisaras inspektorius, nuo 2003-12-08 – Viešosios policijos Viešosios tvarkos tarnybos 
viršininko pavaduotojas.

S: apdovanotas 2006 m. 2-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaiš-
tingą tarnybą“, skatintas vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, pareikštos padėkos.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: žvejyba, krepšinis.
DA: Purienų g. 48, Šiauliai, tel. (8 41)  397 576, el. p. gintautas.siaulys@policija.lt.
NA: Kviečių g. 16-19, Šiauliai.

Ričardas Šiumberevičius (g. 1970-11-
23 Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Šiaulių 
m. PK viršininko pavaduotojas.

Žmona Kristina (g. 1971 m.) – Šiaulių 
specialiojo ugdymo centro vyr. auklėtoja. 
Vaikai: sūnus Paulius (g. 1993 m.), dukra 
Ieva (g. 1995 m.) – moksleiviai.

M: 1977–1989 mokėsi Šiaulių 15-ojoje 
vid. m-kloje, 2003 m. baigė Lietuvos teisės 
universiteto teisės ir policijos veiklos studijų 
programą ir įgijo teisės bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį, 2005 m. Mykolo Romerio universitete 
studijavo teisės ir policijos veiklos programą ir 
įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
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P: nuo 1992-01-02 – Šiaulių m. PK Savivaldybės policijos Gubernijos PN budėto-
jų dalies policininkas stažuotojas, nuo 1994-04-01 – Šiaulių m. pirmojo PK Gubernijos 
PN budėtojų dalies policininkas vairuotojas, nuo 1996-04-04 – Šiaulių m. pirmojo PK 
Savivaldybės policijos Gubernijos PN budėtojų dalies vyresnysis policininkas, vėliau apy-
linkės jaunesnysis inspektorius, inspektorius, pirmojo PK Kvotos skyriaus inspektorius, 
nuo 2002-12-16 – Šiaulių m. VPK Vidaus tyrimų inspekcijos vyresnysis inspektorius, 
nuo 2003-08-04 – Vidaus tyrimų grupės komisaras inspektorius, nuo 2003-12-08 pa-
reigybė pervardyta į Šiaulių m. VPK Vidaus tyrimų grupės vyriausiojo tyrėjo pareigybę, 
nuo 2007-01-02 – Šiaulių m. VPK antrojo PK viršininkas, nuo 2009-09-01 – Šiaulių aps. 
VPK Šiaulių m. PK viršininko pavaduotojas.

S: apdovanotas 2004 m. 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas Sar-
gas“, 2007 m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, daug kartų 
skatintas piniginėmis išmokomis, padėkomis.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: krepšinis, kelionės.
DA: Tilžės g. 54, Šiauliai, tel. (8 41)  397 810, el. p. ricardas.siumberevicius@vrm.lt.
NA: Lyros g. 24-27, Šiauliai.

Rimvydas Šlekys (g. 1958-04-10 Ma-
rijampolės r. Plutiškių k.) – Šiaulių aps. 
VPK Šiaulių m. PK viršininkas.

Žmona Violeta (g. 1957 m.) – Šiau-
lių universiteto docentė. Sūnus Rokas (g. 
1981 m.).

M: 1975–1980 m. studijavo Vilniaus 
valstybiniame V. Kapsuko universitete.

P: 1980–1981 m. – Alytaus 5-osios vid. 
m-klos fizikos mokytojas, 1981–1982 m. – 
Šiaulių mokyklos-internato direktoriaus 
pavaduotojas, 1982–1985 m. – Lietuvos 
Lenino Komunistinės jaunimo sąjungos 
Šiaulių miesto komiteto instruktorius, 
1985–1989 m. – Šiaulių m. VRS politinės 
dalies instruktorius, 1989–1990 m. – Šiau-

lių VRS viršininko pavaduotojas politiniams reikalams, 1990–1991 m. – Šiaulių r. VRS 
viršininko pavaduotojas kadrų ir socialiniams klausimams, 1991–1993 m. – Šiaulių r. PK 
Savivaldybės policijos komisaras inspektorius, 1993–1997 m. – VRM Teisėtumo kontro-
lės ir vidaus tyrimų inspekcijos vyresnysis inspektorius, 1997–1997 m. – Šiaulių m. VPK 
štabo Komendantinės tarnybos komisaras inspektorius, 1997–1999 m. – Policijos de-
partamento prie VRM Operatyvaus valdymo tarnybos kontrolės skyriaus Šiaulių zonos 

poskyrio komisaras inspektorius, 1999–1999 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės polici-
jos Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Paieškos skyriaus komisaras inspektorius, 
1999–2001 m. – Šiaulių m. VPK vyresnysis komisaras, vyriausiojo komisaro pavaduo-
tojas, 2001–2003 m. – Šiaulių m. VPK štabo Operatyvaus valdymo skyriaus komisaras 
inspektorius, 2003–2003 m. – Radviliškio r. PK Viešosios policijos komisaras, vyresnio-
jo komisaro pavaduotojas, 2003–2009 m. – Radviliškio r. PK viršininko pavaduotojas, 
2009–2010 m. – Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. PK viršininkas.

S: skatintas 17 kartų, 1988 m. apdovanotas ženklu „Už puikią tarnybą VRS“, 2008 m. 
–  1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

LP: krepšinis, tautiniai šokiai.
DA: Tilžės g. 54, Šiauliai, tel. (8 41)  397 820, el. p. rimvydas.slekys@policija.lt.

Artūras Šliavas (g. 1966-02-22 Šiau-
liuose) – Šiaulių aps. VPK Valdymo orga-
nizavimo skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio 
viršininkas.

Žmona Rasa (g. 1966 m.) – Šiaulių aps. 
VPK Viešosios tvarkos biuro Prevencijos 
poskyrio vyresnioji specialistė. Vaikai: sū-
nus Justinas (g. 1989 m.) – studentas, du-
kra Rūta (g. 1996 m.) – moksleivė.

M: 1984–1990 m. studijavo Šiaulių pe-
dagoginiame institute.

P: 1990–1991 m. – Šiaulių m. VRS 
nepilnamečių reikalų inspektorius, 1991–
1998 m. – Savivaldybės policijos nepilna-
mečių reikalų inspektorius, 1998–1999 m. 
– Uniformuotosios policijos nepilnamečių 

reikalų inspektorius, 1999–2002 m. – Ryšių su visuomene skyriaus komisaras inspekto-
rius, 2002–2006 m. – Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas, 2006–2010 m. – Vie-
šųjų ryšių poskyrio viršininkas. 

S: apdovanotas 2002 m. VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2006 m. – 1-ojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 2007 m. – 3-iojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.

LP: sportas, istorija, geografija.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 510, el. p. arturas.sliavas@policija.lt.
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Eugenijus Takuševičius (g. 1975-01-
25 Minske, Baltarusijoje) – Šiaulių aps. 
VPK Šiaulių m. PK Viešosios policijos sky-
riaus Centro PN viršininkas.

Žmona Sandra (g. 1975 m.) – baldų ir 
interjero centro „Migdolas“ pardavimų kon-
sultantė. Dukros: Gabija (g. 2004 m.), Ugnė 
(g. 2005 m.) – darželinukės.

M: 1981–1990 m. mokėsi Šiaulių 2-ojoje 
devynmetėje m-kloje, 1990–1995 m. – Šiau-
lių aukštesniojoje technikos m-kloje, 1995–
1999 m. Šiaulių universitete įgijo bakalauro 
laipsnį, 2003–2007 m. Mykolo Romerio uni-
versitete įgijo bakalauro laipsnį, 2007–2009 
m. Mykolo Romerio universitete įgijo teisės 
magistro laipsnį.

P: 1994–1998 m. – Šiaulių m. VPK blaivyklos policininkas, 1998–2000 m. – Šiaulių 
m. VPK Zoknių PN nepilnamečių reikalų inspektorius, 2000–2002 m. – Prūdelio PN 
apylinkės inspektorius, 2002–2003 m. – Centro PN vyresnysis inspektorius, 2003–2010 
m. – Centro PN viršininkas.

S: skatintas padėkomis 15 kartų, apdovanotas 2002 m. 2-ojo laipsnio VRM atmini-
mo ženklu „Tėvynės labui“, 2009 m. – Lietuvos policijos generalinio komisaro padėka už 
aukštus sportinius pasiekimus.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: kelionės, filmai, knygos, krepšinis.
DA: Vasario 16-osios g. 37, Šiauliai, tel. (8 41)  502 666, el. p. eugenijus.takusevicius@

policija.lt.
NA: Žemaitės g. 41-24, Šiauliai, tel. 8 686 58 213, augista@gmail.com.
PS: sportuoja profesionaliai ir dabar: atstovauja Pakruojo „Merestos“ klubui Na-

cionalinėje krepšinio lygoje (NKL). Krepšinį žaidžia 20 metų. 1993–1994 m. žaidė 
Lietuvos krepšinio pirmenybėse Šiaulių „Kelininko“ komandoje, 1994–1995 m. – 
Lietuvos krepšinio A lygos (LKAL) Radviliškio „Vezgės“ komandoje, 1995–2001 m. 
LKAL atstovavo Šiaulių „Policijos“ komandai, 2001–2009 m. NKL (keitėsi LKAL 
lygos pavadinimas) atstovavo Pakruojo „Merestos“ klubui. Tarptautinių rungtynių 
mastu didžiausia pergalė pasiekta 2009 m. – Europos policijos krepšinio čempionate 
su Lietuvos policijos rinktine iškovota 2-oji vieta.  LKAL du kartus užėmė 2-ąją vietą, 
NKL 2008/2009 metų čempionate užėmė 2-ąją vietą, 2006/2007 metų NKL čempi-
onate užėmė 3-iąją vietą.

Aldividas Tručinskas (g. 1952-06-18 
Joniškio mstl. Pasvalio r.) – Šiaulių aps. 
VPK viršininko pavaduotojas.

Išsituokęs. Vaikai: Nerijus (g. 1978 m.), 
Odeta (g. 1981 m.) – yra įgiję aukštąjį išsi-
lavinimą, sukūrę šeimas.

M: 1961–1972 m. mokėsi Lietuvos 
bendrojo lavinimo m-klose, 1983–1990 m.  
Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto 
Istorijos ir teisės fakultete įgijo istorijos ir 
visuomenės mokslų mokytojo kvalifika-
ciją, 2005–2008 m. Vilniaus Mykolo Ro-
merio universiteto Strateginio valdymo ir 
politikos fakultete studijavo teisės ir valdy-
mo studijų programą, įgijo teisės magistro 
kvalifikacinį laipsnį.

P: 1974–1975 m. – Šiaulių m. VRS milicijos diviziono milicininkas, 1975–1976 m. 
– Šiaulių m. VRS apylinkės inspektorius, 1977–1980 m. – Šiaulių m. VRS inspektorius, 
1980–1981 m. – Šiaulių m. VRS Kriminalinės paieškos poskyrio nepilnamečių reikalų 
inspektorius, 1981–1983 m. – Šiaulių m. VRS štabo Informacinės-analitinės apskaitos 
grupės vyresnysis inspektorius, 1983–1984 m. – Šiaulių m. VRS Kriminalinės paieškos 
poskyrio inspektorius, 1984 m. – Šiaulių m. VRS Kriminalinės paieškos poskyrio 1-osios 
grupės inspektorius, 1984–1985 m. – Šiaulių m. VRS Kriminalinės paieškos poskyrio 
1-osios grupės vyresnysis operatyvinis įgaliotinis, 1985–1991 m. – Šiaulių m. VRS Kri-
minalinės paieškos poskyrio viršininkas, 1991–1992 m. – Šiaulių r. PK Kriminalinės 
policijos skyriaus komisaras inspektorius, 1992–1993 m. – Šiaulių m. PK Kriminalinės 
policijos skyriaus Kriminalinio tyrimo sektoriaus komisaras inspektorius, 1993–1994 m. 
– Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 
Ypatingų nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras inspektorius, 1994 m. – Šiaulių m. VPK 
Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo komisaras, 1994–1998 m. 
– Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos vyresnysis komisaras, 1998–1999 m. – Šiaulių 
m. VPK Kriminalinės policijos vyresnysis komisaras, vyriausiojo komisaro pavaduotojas, 
1999–2003 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos vyresnysis komisaras, vyriausiojo 
komisaro pavaduotojas, 2003–2008 m. – Šiaulių m. VPK viršininko pavaduotojas, 2008 
m. – Šiaulių aps. VPK viršininko pavaduotojas.

S: skatintas piniginėmis išmokomis, vertingomis ir vardinėmis dovanomis, apdovano-
tas 2009 m. Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“, 
2009 m. – policijos pasižymėjimo ženklu „Už atliktą pareigą, 1991 m.“, 2008 m. – Lie-
tuvos policijos generalinio komisaro padėka, 2008 m. – proginiu ženklu „Už nuopelnus 
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Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai“, 2006 m. – 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo žen-
klu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 2002 m. – 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tė-
vynės labui“, 2001 m. – 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, 
1997 m. – VRM pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“, 1995 m. vidaus reikalų 
ministro įsakymu apdovanotas vardiniu šaunamuoju ginklu.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys, Šiaulių 
medžiotojų ir žvejų draugijos narys.

LP: publicistinės literatūros skaitymas, krosas, atletinė gimnastika, darbas sode.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, (8 41)  397 485, el. p. aldividas.trucinskas@policija.lt.

Giedrius Urbonas (g. 1970-11-12 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Valdymo 
organizavimo skyriaus viršininkas.

Žmona Dainora – Šiaulių aps. VPK Per-
sonalo skyriaus vyresnioji specialistė. Dukros:  
Justė (1995 m.) ir Aistė (2000 m.) – Jovaro 
pagrindinės m-klos moksleivės.

M: 1977–1988 m. mokėsi Šiaulių 5-ojoje 
vid. m-kloje, 1988–1993 m. Kauno techno-
logijos universitete įgijo  inžinieriaus laips-
nį, 1994–1998 m. studijavo Lietuvos teisės 
akademijoje teisės ir policijos veiklos studijų 
programą, įgijo teisės bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį, 2006 m. baigė Mykolo Romerio uni-
versiteto magistrantūros studijų teisės ir po-
licijos veiklos programą, įgijo teisės magistro 
kvalifikacinį laipsnį.

P:  1994 m. – Gubernijos PN apylinkės jaunesnysis inspektorius, 1994–1998 m. – 
Kadrų skyriaus inspektorius, 1998–2000 m. Uniformuotosios policijos Analitinio sky-
riaus komisaras inspektorius, 2000–2002 m. – Viešosios policijos Organizacinės grupės 
komisaras inspektorius, 2002–2003 m. – Vidaus tyrimų inspekcijos komisaras inspekto-
rius, 2003–2008 m. – Organizacinio skyriaus komisaras (2008-10-01 padalinys pervar-
dytas į Valdymo organizavimo skyrių).

S: apdovanotas 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 1-ojo laipsnio 
VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu 
„Už nuopelnus“, Policijos generalinio komisaro vardine dovana, Policijos generalinio ko-
misaro padėka, 2-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarny-
bą“, 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas sargas“.

LP: žvejyba, krepšinis.
DA: Aušros al. 19, tel. (8 41)  397 437, el. p. giedrius.urbonas@policija.lt.

Saulius Urbonas (g. 1971-06-06 Šiau-
liuose) – Šiaulių aps. VPK Nusikaltimų ty-
rimo biuro Nusikaltimų transporte tyrimo 
skyriaus viršininkas.

Žmona Kristina (g. 1974 m.) – Šiaulių 
„Saulėtekio“ gimnazijos mokytoja. Du-
kros: Ieva (g. 1993 m.), Eglė (g. 2001 m.) 
– moksleivės.

M: 1978–1986 m. mokėsi Šiaulių 
14-ojoje vid. m-kloje, 1986–1990 m. – 
Karolio Didžiulio politechnikume, 1993–
1996 m. – Lietuvos policijos akademijoje.

P: nuo 1991-12-01 – Šiaulių m. trans-
porto PK jaunesnysis inspektorius, nuo 
1992-10-15 – Šiaulių m. transporto PK 
Viešosios policijos sektoriaus policininkas 

stažuotojas, nuo 1994-01-01 – Šiaulių m. transporto PK Viešosios policijos sektoriaus 
jaunesnysis inspektorius, nuo 1995-05-31 – Specializuoto tardymo skyriaus prie Trans-
porto policijos valdybos Šiaulių zonos Tardymo departamento prie VRM tardytojas, nuo 
2001-04-02 – Specializuoto tardymo skyriaus prie Transporto policijos tarnybos Šiaulių 
zonos vyresnysis tardytojas-komisaro pavaduotojas, nuo 2003-12-08 – Šiaulių m. VPK 
Transporto PK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas, nuo 
2009-07-13 – Šiaulių aps. VPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro 2-ojo sky-
riaus vyriausiasis tyrėjas, tuo pačiu metu komandiruotas eiti Transporto PK Nusikaltimų 
tyrimo skyriaus viršininko pareigas, nuo 2009-12-01 laikinai ėjo Šiaulių aps. VPK Nusi-
kaltimų tyrimo biuro Nusikaltimų transporte tyrimo skyriaus viršininko pareigas.

S: skatintas 7 kartus, 2002 m. pareikšta viršininko padėka, 2006 m. apdovanotas 
3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: žvejyba, krepšinis, filatelija.
DA: Vasario 16-osios g. 37, Šiauliai, tel. (8 41)  502 663.
NA: Gilaičių k. Šiaulių r.
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Tautvydas Urbonavičius (g. 1965-09-22 
Zarasuose) – Šiaulių aps. VPK Viešosios tvar-
kos biuro Prevencijos poskyrio viršininkas.

Žmona Dalia (g. 1966 m.) – Gytarių 
vid. m-klos mokytoja. Dukra Martyna (g. 
1988 m.) – studentė.

M: 1983 m. baigė Anykščių Jono Bi-
liūno vid. m-klą, 1983–1990 m. studijavo 
Vilniaus pedagoginiame institute.

P: 1994–1995 m. – Šiaulių m. antrojo 
PK Savivaldybės policijos Dainų PN nepil-
namečių reikalų jaunesnysis inspektorius, 
1995–1997 m. – Šiaulių m. antrojo PK 
Savivaldybės policijos vyresnysis inspekto-
rius, 1997–2003 m. – Šiaulių m. VPK Vie-
šosios policijos Viešosios tvarkos tarnybos 

Prevencijos poskyrio komisaras inspektorius, 2003–2009 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios 
policijos Viešosios tvarkos tarnybos (biuro) Prevencijos poskyrio viršininkas, 2009–2010 
m. – Šiaulių aps. VPK Viešosios tvarkos biuro Prevencijos poskyrio viršininkas.

S: apdovanotas 2001 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2005 
m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, 2007 m. – 3-iojo 
laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.

LP: sportas.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 529, el. p.  tautvydas.urbonavicius@policija.lt.

Vincas Urbonavičius (g. 1962-09-25 
Pasvalio r. Šunkiškių k.) – Šiaulių aps. VPK 
viršininko pavaduotojas.

Žmona Ilona (g. 1963 m.) – Gytarių 
pagrindinės m-klos direktoriaus pavaduo-
toja. Vaikai: sūnus Deivydas (g. 1983 m.) 
– VU studentas, dukra Daiva (g. 1985 m.) 
– VGTU studentė.

M: 1969–1980 m. mokėsi Saločių vid. 
m-kloje, 1986 m. baigė Antano Sniečkaus 
politechnikos institutą, 1996 m. neakivaiz-
džiai baigė Lietuvos policijos akademiją, 
2006 m. neakivaizdžiai baigė Mykolo Ro-
merio universitetą.

P: 1987–1988 m. – Šiaulių m. Nežinybinės apsaugos skyriaus Milicijos motorizuoto 
būrio vadas, 1988–1991 m. – Šiaulių m. VRS Nežinybinės apsaugos skyriaus milicijos 
vado pavaduotojas politinei veiklai, 1991 m. – Šiaulių m. PK Apsaugos policijos skyriaus 
prie Viešosios policijos Apsaugos policijos kuopos jaunesnysis inspektorius, 1991–1992 
m. – Šiaulių m. PK Apsaugos policijos skyriaus Apsaugos policijos kuopos inspektorius, 
1992–1994 m. – Šiaulių m. PK Apsaugos skyriaus prie Viešosios policijos Apsaugos po-
licijos kuopos vyresnysis inspektorius, 1994–1994 m. – Šiaulių policijos valdybos Šiaulių 
m. PK Apsaugos policijos skyriaus komisaras inspektorius, 1994–1998 m. – Apsaugos 
policijos valdybos Apsaugos policijos skyriaus prie Šiaulių m. VPK komisaras inspekto-
rius, 1998–2000 m. – Šiaulių m. VPK Uniformuotosios policijos Patrulinės tarnybos ba-
taliono komisaras, 2000–2003 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Viešosios tvarkos 
skyriaus komisaras, 2003–2003 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Patrulių rink-
tinės komisaras, 2003–2007 m. – Šiaulių m. VPK Viešosios policijos Patrulių rinktinės 
vadas, 2008–2009 m. – Šiaulių aps. VPK Patrulių rinktinės vadas, nuo 2009 m. – Šiaulių 
aps. VPK viršininko pavaduotojas.

S: skatintas piniginėmis premijomis, vertingomis ir vardinėmis dovanomis, apdova-
notas 2009 m. 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2008 m. – 1-ojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas sargas“, 2007 m. – 1-ojo laipsnio po-
licijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 2007 m. – padėka, 2007 m. 
– 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2006 m. – Šiaulių aps. 
viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“, 2005, 2003, 2002 m. – padė-
komis, 2001 m. – VRM pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“, 2000 m. – padė-
ka, 1999 m. – 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 1999 m. – padėka.

V: nuo 2007 metų Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių posky-
rio pirmininkas.

LP: sportas.
DA: Aušros al. 19, tel. (8 41)  397 444, el. p. vincas.urbonavicius@policija.lt.

Angelė Urbonienė (g. 1959-12-24 
Plungės r. Platelių sen. Užpelkių k.) – 
Šiaulių aps. VPK Kriminalistinių tyrimų 
biuro Daktiloskopinių tyrimų skyriaus 
viršininkė.

Vyras Algirdas (g. 1955 m.) – nuo 1997 
metų VRM pensininkas.

M: 1978 m. baigė Plungės 4-ąją vid. m-
klą, 1990 m. – Šiaulių pedagoginį institutą, 
įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę.

P: nuo 1978-09-04 – Šiaulių m. VRS 
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med. blaivyklos sekretorė-mašininkė, nuo 1979-01-02 – Šiaulių m. VRS milicininkė, 
nuo 1986-01-24 – Šiaulių m. VRS Mokslinio techninio skyriaus vyresnioji eksper-
tė, nuo 1991-06-08 – Šiaulių m. PK Kriminalinės policijos skyriaus Kriminalistinių 
ekspertizių sektoriaus inspektorė, nuo 1992-03-16 – Šiaulių m. PK Kriminalistinių 
ekspertizių skyriaus vyresnioji ekspertė, nuo 1994-12-01 – Šiaulių m. PK Vidaus tar-
nybos Kriminalistinių ekspertizių skyriaus viršininko pavaduotoja, nuo 1999-06-14 
– Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Kriminalistinių ekspertizių tarnybos Dak-
tiloskopinių tyrimų skyriaus komisarė inspektorė, komisaro pavaduotoja, 2004-09-
10 suteiktas komisaro laipsnis, nuo 2008-09-24 – Šiaulių aps. VPK Kriminalistinių 
tyrimų biuro Daktiloskopinių tyrimų skyriaus viršininkė.

S: skatinta 50 kartų: 1995 m. Šiaulių m. VPK viršininko įsakymu apdovanota 
2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2000 m. Policijos departa-
mento prie VRM Kriminalinės policijos dienos proga už pavyzdingą tarnybą ir gerus 
darbo rezultatus – 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „ Tėvynės labui“, 2007 m. – 
Lietuvos policijos generalinio komisaro už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių 
pareigų atlikimą ir minint Lietuvos kriminalistikos 80-ąsias metines – 1-ojo laipsnio 
policijos pasižymėjimo ženklu „ Už nuopelnus“, vertingomis dovanomis, piniginėmis 
premijomis, padėkomis.

V: nuo 1995 m. Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narė.
LP: kelionės.
DA: Aušros al. 19A, Šiauliai, tel. (8 41)  397 432, el. p. angele.urboniene@policija.lt.
PS: 1997 m. stažavosi kvalifikacijos kėlimo kursuose „Įvykio vietos tyrimo tobuli-

nimai“ Rygoje (Latvija), 1998 m. – JAV Teisingumo departamento Federalinių tyrimų 
biuro kvalifikacijos kėlimo kursuose „Teroristinio nusikaltimo vietos tyrimas“ Vilniuje, 
2000 m. – ATF Glinkos nacionalinės akademijos kvalifikacijos kėlimo kursuose „Įvy-
kio vietos po sprogimo tyrimai“ “ Džordžijos valstijoje ( JAV).

Ričardas Vaičiulis (g. 1966-03-03 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Kelių poli-
cijos biuro Nusikalstamų veikų eismo sau-
gumui tyrimo ir administracinės veiklos 
grupės vyresnysis specialistas.

Žmona Rasa (g. 1966 m.) – trijų ben-
drovių vyr. finansininkė. Sūnus Arnas (g. 
1992 m.) – moksleivis.

M: 1973–1984 m. mokėsi Šiaulių 
14-ojoje vid. m-kloje, 1984 m. įstojo į Kau-
no politechnikos instituto Radioelektro-
nikos fakultetą. Po tarnybos kariuomenėje 

tęsė studijas vakariniame skyriuje, nebaigė dėl asmeninių priežasčių.
P: 1986–1990 m. – Šiaulių m. VRS VAI Kelių patrulinės tarnybos inspektorius, 

1990–1991 m. – Šiaulių m. VRS VAI kvotėjas, 1991–1995 m. – Šiaulių m. PK Kelių 
policijos Analitinės tarnybos jaunesnysis inspektorius, 1995–1998 m. – Šiaulių m. VPK 
Kelių policijos patrulių kuopos inspektorius, 1998–2010 m. tos pačios veiklos pareigų 
pavadinimas kito 7 kartus, paskutinis – Šiaulių AVPK Kelių policijos biuro Nusikalsta-
mų veikų eismo saugumui tyrimo ir administracinės veiklos grupės vyresnysis specialistas.

S: skatintas 27 kartus vienkartinėmis piniginėmis išmokomis.
V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: kelionės automobiliu.
DA: Aušros al. 19A, Šiauliai, tel. (8 41)  397 422, el. p. ricardas.vaiciulis@policija.lt.

Redas Vaišvilas (g. 1971-08-31 Kel-
mėje) – Šiaulių aps. VPK Nusikaltimų 
tyrimo biuro Autotransporto priemonių 
grobimų tyrimo skyriaus viršininkas.

Žmona Julija (g. 1971 m.), Šiaulių Si-
mono Daukanto gimnazijos anglų kalbos 
mokytoja. Vaikai: dukra Arina (g. 1995 m.) 
– moksleivė, sūnus Nikolas (g. 2008 m.).

M: 1989 m. baigė Kelmės 2-ąją vid. 
m-klą, 1989–2005 m. studijavo Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje, 2006–2010 m. – 
Mykolo Romerio universitete.

P: 1995–1997 m. – Šiaulių m. VPK 
Kriminalinės policijos Kriminalinės paieš-
kos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus 
jaunesnysis inspektorius, 1997–1998 m. 

– Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos turtinių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus inspektorius, 1998–2003 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos 
Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Autotransporto priemonių vagysčių tyrimo 
skyriaus vyresnysis inspektorius, 2003–2007 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės polici-
jos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriaus 
vyresnysis tyrėjas, 2007–2008 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų 
tyrimo tarnybos Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriaus viršininkas. Nuo 
2008-10-01 – Šiaulių aps. VPK Nusikaltimų tyrimo biuro Autotransporto priemonių 
grobimų tyrimo skyriaus viršininkas.

S: skatintas 11 kartų vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, 3 kartus PK vadovo pa-
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dėkomis, 1997 m. apdovanotas vertinga dovana, 2000 m. – 2-ojo laipsnio VRM atmini-
mo ženklu „Tėvynės labui“, 2004 m. – Lietuvos policijos generalinio komisaro padėka, 
2008 m. – 1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“.

LP: knygos, kelionės, futbolas.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 388, el. p. redas.vaisvilas@policija.lt.

Alita Vaitekaitytė (g. 1971-03-22 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Personalo 
skyriaus viršininkė. 

M: 1994 m. baigė Lietuvos policijos 
akademiją.

P: nuo 1990-03-19 – Šiaulių m. VRS 
Patrulinės postinės tarnybos milicinin-
kė, nuo 1990-12-29 – Šiaulių m. 4-osios 
PN Motorizuoto būrio milicininkė, nuo 
1991-06-08 – Šiaulių m. PK mobiliosios 
kuopos policininkė, nuo 1991-08-23 
– Šiaulių m. PK štabo Kadrų tarnybos 
jaunesnioji inspektorė, nuo 1993-07-27 
– Kadrų tarnybos inspektorė, nuo 1994-
08-14 – Šiaulių m. VPK Kadrų skyriaus 
vyresnioji inspektorė, 1998-01-15 – Per-

sonalo skyriaus vyresnioji inspektorė, nuo 2000-02-15 – Personalo skyriaus komisarė 
inspektorė, nuo 2003-05-01 – Personalo skyriaus komisarė (2003-12-08 pareigybė 
pervardyta į Personalo skyriaus viršininko pareigybę), nuo 2008-10-01 – Šiaulių aps. 
VPK Personalo skyriaus viršininkė.

S: apdovanota 2002 m. 2-ojo laipsnio atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2003 m. – 
3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas sargas“, 2009 m. – 1-ojo laipsnio 
policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

LP: knygų skaitymas.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 314, el. p. alita.vaitekaityte@policija.lt.

Steponas Vaitkus (g. 1958-03-12 Jo-
niškio r.) – Šiaulių aps. VPK Šiaulių r. PK 
viršininko pavaduotojas.

Žmona Rasa dirba Joniškio „Saulės“ 
gimnazijoje. Dukros: Deimantė ir Daino-
ra.

M: 2006 m. baigė Vilniaus universitetą, 
įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

P: 1992 m. – Šiaulių r. PK Krimina-
linės policijos Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo grupės jaunesnysis inspektorius, 
1992–1993 m. – Kriminalinės policijos 
Ekonominių nusikaltimų tyrimo grupės 
inspektorius, 1993 m. – Kriminalinės po-
licijos skyriaus vyresnysis inspektorius, 
1993–1998 m. – Savivaldybės policijos ko-

misaras inspektorius, 1998–1999 m. – Uniformuotosios policijos komisaras, vyresniojo 
komisaro pavaduotojas, 1999–2000 m. – Viešosios policijos komisaras, vyresniojo komi-
saro pavaduotojas, 2000–2003 m. – Kriminalinės policijos komisaras, vyresniojo komisa-
ro pavaduotojas, 2003–2008 m. – Šiaulių r. PK viršininko pavaduotojas, nuo 2008-10-01 
– Šiaulių aps. VPK Šiaulių r. PK viršininko pavaduotojas.

S: skatintas 28 kartus už gerus darbo rezultatus, sąžiningą ir pavyzdingą tarnybinių 
pareigų atlikimą, apdovanotas 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 
1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 1-ojo laipsnio policijos pasižymė-
jimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu 
„Už nuopelnus“, pareikšta vidaus reikalų ministro padėka.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių r. poskyrio narys, Me-
džiotojų ir žvejų draugijos Joniškio skyriaus narys.

LP: medžioklė, sportas, poezija.
DA: Purienų g. 48, Šiauliai, tel. (8 41)  397 890, el. p. steponas.vaitkus@policija.lt.
NA: Ąžuolų g. 2, Jauniūnų k. Joniškio r., mob. 8 686  44 236.
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Saulius Valiulis (g. 1955-08-04 Joniš-
kio r. Bučiūnų k.) – Šiaulių aps. VPK Kel-
mės r. PK viršininko pavaduotojas.

Žmona Jurgita (g. 1965 m.) Klaipėdos 
miesto ir rajono darbo biržos Karjeros pla-
navimo skyriaus vyresnioji specialistė. Vai-
kai: sūnus Argaudas (g. 1981 m.) – UAB 
„Ozo boulingas“ vadovas, dukra Monika 
(g. 1987 m.) – Vilniaus verslo ir vadybos 
akademijos studentė.

M: 1962–1969 m. mokėsi Joniškio 
r. Bučiūnų aštuonmetėje m-kloje, 1969–
1973 m. – Joniškio 1-ojoje vid. m-kloje, 
1973–1979 m. Vilniaus inžineriniame 
statybos institute įgijo geodezininko inži-
nieriaus specialybę, 1984–1989 m.  Mins-

ko aukštosios milicijos m-klos Vilniaus fakultete įgijo teisininko specialybę, 2004–2006 
m. studijavo Mykolo Romerio universitete magistrantūros studijų tarptautinės jūrų teisės 
programą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

P: 1981–1988 m. – Lietuvos Respublikos pataisos darbų įstaigų valdybos inspekto-
rius, 1988–1990 m. – Nežinybinės apsaugos valdybos prie VRM apsaugos inspektorius, 
1990–1999 m. – Apsaugos poskyrio prie Joniškio r. VRS viršininkas, 1999–2003 m. – 
Kelmės r. PK Viešosios policijos komisaras inspektorius, komisaro pavaduotojas, 2003–
2008-09-30 – Kelmės r. PK viršininko pavaduotojas, 2008-10-01–2010 m. – Šiaulių aps. 
VPK Kelmės r. PK viršininko pavaduotojas.

S: apdovanotas 1998 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2006 
m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2008 m. – Lietuvos 
policijos generalinio komisaro padėkos raštu, 2008 m. – 1-ojo laipsnio policijos pasižy-
mėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kelmės poskyrio valdybos narys.
LP: medžioklė, krepšinis.
DA: Vytauto Didžiojo g. 62, Kelmė, tel. (8 427)  57 020, el. p. saulius.valiulis@poli-

cija.lt.
NA: Sodų g. 8-8, Klaipėda.

Linas Valius (g. 1973-06-29 Šiauliuo-
se) – Šiaulių aps. VPK Vidaus tyrimų pos-
kyrio viršininkas.

Sūnus Kasparas (g. 1996 m.).
M: 1980–1988 m. mokėsi Šiaulių Fe-

likso Žemaičio vid. m-kloje (buv. 2-oji vid. 
m-kla, dabar Medelyno), 1988–1992 m. – 
Šiaulių aukštesniojoje technikos m-kloje, 
1999–2003 m. Lietuvos teisės universitete 
įgijo teisės bakalauro laipsnį, 2005–2007 
m. Mykolo Romerio universitete įgijo tei-
sės magistro laipsnį.

P: 1994–1998 m. – Šiaulių m. VPK 
Šiaulių m. antrojo PK Savivaldybės polici-
jos Dainų PN Prevencijos tarnybos apylin-
kės jaunesnysis inspektorius, 1998–1999 

m. – Šiaulių m. VPK Uniformuotosios policijos Savivaldybės policijos Dainų PN Pre-
vencijos tarnybos apylinkės jaunesnysis inspektorius, 1999–2000 m. – Šiaulių m. VPK 
Uniformuotosios policijos Savivaldybės policijos Dainų PN Prevencijos tarnybos apy-
linkės inspektorius, 2000–2002 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. antrojo PK Savivaldy-
bės policijos Dainų PN Bendrosios ir individualiosios prevencijos grupės inspektorius, 
2002–2003 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. antrojo PK Viešosios policijos Prevencijos 
tarnybos Pietinės PN Apylinkės inspektorių veiklos grupės inspektorius, 2003–2003 
m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. antrojo PK Viešosios policijos Pietinės PN Apylinkės 
inspektorių veiklos grupės inspektorius, 2003–2005 m. – Šiaulių m. VPK Šiaulių m. an-
trojo PK Viešosios policijos Pietinės PN Apylinkės inspektorių veiklos grupės tyrėjas, 
2005–2007 m. – Šiaulių m. VPK Vidaus tyrimų grupės vyresnysis tyrėjas, 2007–2008 
m. – Šiaulių m. VPK Vidaus tyrimų grupės vyriausiasis tyrėjas, 2008–2008 m. – Šiaulių 
aps. VPK Vidaus tyrimų grupės vyriausiasis tyrėjas, nuo 2008-10-01 – Šiaulių aps. VPK 
Vidaus tyrimų poskyrio viršininkas.

S: skatintas 24 kartus, 2008 m. apdovanotas 2-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

V: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio narys.
LP: krepšinis, futbolas.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 583, el. p. linas.valius@policija.lt.
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Remigijus Zykas (g. 1970-04-11 Kel-
mės r.) – Šiaulių aps. VPK Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo biuro 2-ojo sky-
riaus viršininkas.

Žmona Inga (g. 1971 m.) – Zoknių pa-
grindinės m-klos mokytoja. Sūnūs: Ugnius 
(g. 1997 m.), Vilius (g. 2002 m.).

M: 1988 m. baigė Kuršėnų 3-iąją vid. 
m-klą, 1988–1992 m. mokėsi Šiaulių pe-
dagoginiame institute.

P: 1992–1993 m. – Šiaulių m. PK 
Savivaldybės policijos Gubernijos PN 
Prevencijos tarnybos apylinkės jaunesny-
sis inspektorius, 1993–1995 m. – VRM 
Tardymo departamento Tardymo skyriaus 
prie Šiaulių m. PK tardytojas, 1995–1997 

m. – Šiaulių m. VPK Ypatingų nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnysis inspektorius, 
1997–2001 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo tarnybos Žvalgybinės informacijos poskyrio vyresnysis inspektorius, 2001–2003 
m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tar-
nybos Šiaulių apskričiai 2-ojo skyriaus (Nusikalstamų susivienijimų tyrimo skyriaus) ko-
misaras inspektorius, 2003–2006 m. – Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Organi-
zuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 2-ojo skyriaus vyriausiasis tyrėjas, 2006–2008 m. 
– Šiaulių m. VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 
2-ojo skyriaus viršininkas, nuo 2008-10-01 Šiaulių aps. VPK Organizuoto nusikalstamu-
mo tyrimo biuro 2-ojo skyriaus viršininkas.

S: apdovanotas 2002 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2003 
m. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas Sargas“, 2008 m. – 1-ojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, skatintas 12 kartų 
vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, 2 kartus pareikštos PK vadovo padėkos.

LP: futbolas.
DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 616.

Vytautas Žalevičius (g. 1974-02-26 
Šiauliuose) – Šiaulių aps. VPK Organizuo-
to nusikalstamumo tyrimo biuro 1-ojo sky-
riaus viršininkas.

Žmona Aistė – Šiaulių m. savivaldybės 
administracijos Investicijų ir miesto plėtros sky-
riaus vedėja. Dukra Upė (g. 2007 m.).

M: 1981–1992 m. mokėsi Šiaulių 
14-ojoje vid. m-kloje, 2001–2006 m. Šiau-
lių universitete įgijo ekonomikos bakalau-
ro kvalifikacinį laipsnį.

P: nuo 1993-06-10 – Šiaulių m. PK 
Savivaldybės policijos Gubernijos PN Pre-
vencijos tarnybos nepilnamečių reikalų 
jaunesnysis inspektorius, nuo 1995-09-01 
– Šiaulių m. VPK  Šiaulių m. pirmojo PK 

Savivaldybės policijos Gubernijos PN nepilnamečių reikalų inspektorius, nuo 1998-10-
09 – Šiaulių m. VPK pirmojo PK Kriminalistinių nusikaltimų tyrimo skyriaus inspekto-
rius, nuo 1999-12-01 – Šiaulių m. VPK KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarny-
bos Šiaulių apskričiai 2-ojo skyriaus inspektorius, nuo 2001-05-21 – Šiaulių m. VPK KP 
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Šiaulių apskričiai 2-ojo skyriaus vyresny-
sis inspektorius, nuo 2006-08-01 – Šiaulių m. VPK KP Organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo tarnybos 1-ojo skyriaus viršininkas, 2008-09-30 pakeistas pareigų pavadinimas – 
Šiaulių aps. VPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro 1-ojo skyriaus viršininkas.

S: apdovanotas 1997 m. 2-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2008 
m. –1-ojo laipsnio VRM atminimo ženklu „Tėvynės labui“, skatintas 12 kartų vienkarti-
nėmis piniginėmis išmokomis, 6 kartus pareikštos padėkos.

DA: Aušros al. 19, Šiauliai, tel. (8 41)  397 316, el. p. vytautas.zalevicius@policija.lt. 
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Finansų skyriaus kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę:  viršininkė Birutė Gul-
binaitė, Irena Kapčiuvienė, Laima Srėbaliūtė, Jolanta Odminytė, Irena Pavlenko; antro-
joje eilėje: Laima Jankauskienė, Rita Staškutė, Daiva Rudžinskienė, Rita Jankūnienė, Eglė 
Batutė, Kristina Šiurkuvienė.

3. Šiaulių apskrities policijos komisariatų kolektyvai

Šiaulių aps. VPK Šiaulių aps. VPK pastatas Aušros al. 19, Šiauliuose  

Informatikos ir ryšių skyriaus kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Vilija Gor-
dejeva, Kristina Žilevičiūtė, Petras Nemeikšis, Diana Rapalienė, Svetlana Paulauskienė, 
Romaldas Bosas; antrojoje eilėje:  viršininkas Alvydas Venskaitis, Stasys Pagojus, Riman-
tas Braškys, Giedrius Vainauskas.

Kanceliarijos kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Elena Jonušaitė, Alma 
Arutiunian, Rima Medišauskienė, Rasa Jakienė; antrojoje eilėje: Danutė Urbelienė, vedė-
ja Janina Urbonienė, Aldividas Tručinskas.
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Logistikos skyriaus kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Vladimiras Prokop-
jevas, Albinas Kybartas, Šiaulių aps. VPK viršininko pavaduotojas Aldividas Tručinskas, 
Deividas Daujotas,  vedėja Margarita Eismontienė, Valerija Obukevičienė, Daiva Beržins-
kienė, Raimundas Petravičius; antrojoje eilėje: Donatas Jurevičius, Stasys Mikalajūnas, 
Aurimas Aleksas, Juozas Valčiukas, Zita Čepaitienė, Nijolė Šimkienė, Zenonas Kvietkus.

Migracijos skyriaus kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Lina Kiaunienė, 
Lina Jeriomičeva, Regina Kaminskienė, Jolanta Lideikienė, Palmira Kaškelienė; antrojoje 
eilėje: Džeirana Janavičienė, Nijolė Benetienė, Dalia Labanauskienė, viršininkė Danguolė 
Skaburskienė, Lolita Šalkauskienė, Renata Skujienė, Virginija Švambarienė.

Personalo skyriaus kolektyvas. Pirmojoje eilė iš kairės į dešinę: Daiva Vainauskienė, 
Rasa Vaitiekienė, Vilma Simonavičienė, Jūratė Ugenskienė, Gražina Jasinavičiūtė; antro-
joje eilėje:  viršininkė Alita Vaitekaitytė, Dainora Urbonienė, Nijolė Kurklietytė, Min-
daugas Kriščiokaitis, Agnė Tručinskienė.

Valdymo organizavimo skyriaus, Vidaus tyrimų poskyrio, Vidaus audito skyriaus ko-
lektyvai. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Julija Zaks, Simona Križiūtė, Česlava Nekrašie-
nė, Gailutė Smagriūnienė, Gitana Skirmantienė; antrojoje eilėje: Artūras Bartkus, Virgi-
nijus Barauskis, Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas Giedrius Urbonas, Robertas 
Verkulevičius, Vidaus audito skyriaus vedėja Irina Sartauskienė, Ginta Kazėnaitė, Viešųjų 
ryšių poskyrio viršininkas Artūras Šliavas; trečiojoje eilėje: Vidaus tyrimų poskyrio virši-
ninkas Linas Valius, Rolandas Čepaitis, Donatas Milius, Giedrius Tautkus.  
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Apsaugos skyriaus kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Nijolė Zovienė, Dan-
guolė Glodenienė, viršininkas Vidmantas Narvilas, Lilijana Katinaitė, Rimvydas Ado-
maitis; antrojoje eilėje: Gintautas Maselskis, Petras Adomaitis, Algirdas Aleksas, Vaidas 
Sabaliauskas, Laimonas Radavičius, Saulius Račkauskas, Vaidas Rudis, Romualdas Nor-
kevičius, Vaidas Barakauskas, Algis Morkūnas.

Areštinės kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: vyresnysis specialistas Egidi-
jus Dabužinskas, Gintautas Adomavičius, Aidas Anikevičius, Ramūnas Liugas, Sigitas 
Kuskys, Vladimiras Čečko, Jurgita Lesiukienė, Vaidas Goštautas, Virginijus Marcinkus; 
antrojoje eilėje: Vigintas Šlančauskas,  Redas Bimba, Marius Karpavičius, Saulius Ka-
minskas, Virgilijus Domeika, Arūnas Katauskas, Rimas Bardauskas.

Kelių policijos biuro kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Alma Matinian, Rita 
Voronec, Marijus Orlovas, Inga Poškienė, Laura Čepienė; antrojoje eilėje: Inga Milašienė, Jo-
lanta Abromavičienė, Daiva Valiušienė; Ingrida Slonksnienė, Elvyra Daukaitė, Angelė Misevi-
čienė, Virginijus Čėsna; trečiojoje eilėje: Simona Vaitekūnaitė, Ingrida Adomaitienė, viršinin-
kas Kęstutis Dičius, Justas Pundza, Jonas Bagučianskas, Ričardas Vaičiulis. 

Kelių policijos biuro Magistralinių kelių priežiūros būrio kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į deši-
nę: Sigitas Čepulis, Sandra Reinikova, Henrikas Penkauskas, vadas Nerijus Rudaitis, Donatas Šimkus, 
Tomas Vainorius, Gytenis Navickas; antrojoje eilėje: Artūras Juškevičius, Marijus Margevičius, Gie-
drius Mareckas, Vitalijus Blažys, Kęstutis Jucius, Tomas Baranauskas, Aidas Špakauskas, Edgaras Kiau-
šinis, Arūnas Banevičius; trečiojoje eilėje: Egidijus Andrulis, Darius Jablonskis, Tomas Jagutis, Ričardas 
Maziliauskas, Robertas Dirvonskis, Rolandas Bagdžiūnas, Jurijus Orlovas, Saulius Vyčas. 
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Konvojaus būrio kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Gintaras Jančiauskas, 
Ričardas Baliutis, Tomas Reivytis, Rolandas Gasiūnas, Algirdas Jarušauskas, Saulius Prie-
laidas, Arūnas Papolskis, Ričardas Domeikis; antrojoje eilėje: vadas Nerijus Rimkevičius, 
Zenonas Bernotas, Vaidas Šiaulys, Nikolajus Kvitko, Vilmantas Bartkus, Artūras Lauri-
navičius, Saulius Kaminskas.

Licencijavimo poskyrio kolektyvas. Iš kairės į dešinę: Arvydas Jakutis, Vidmantas Me-
kas, Irena Kuneckienė, Audrius Kripas,  viršininkas Rimas Rukšėnas.

Operatyvaus valdymo skyriaus kolektyvas.  Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Nijolė 
Kučinskienė, Mindaugas Beržanskis, viršininkas Edmundas Reimeris, Arūnas Lapinskas, 
Laimis Vasiliauskas; antrojoje eilėje: Egidijus Naruševičius, Gita Svetikienė, Laima Janu-
lienė, Sigitas Rekštys, Mindaugas Ugenskas, Algis Šalavėjus, Albinas Valčiukas, Arvydas 
Jankauskas, Angelė Puščiuvienė, Vida Damaševičienė; trečiojoje eilėje: Piotr Gerasimov, 
Valė Adomaitienė, Gražvydas Stankevičius, Edmundas Ruškys, Sigitas Butkus, Gintautas 
Kalvaitis, Donatas Vėlavičius, Tomas Daškevičius, Mindaugas Dapkus; ketvirtojoje eilėje: 
Irina Gendvilienė, Danguolė Tamašauskienė, Genovaitė Mendelienė, Arūnas Valčiukas, 
Romualdas Dudėnas, Jovita Janavičienė, Dainius Meškauskas.

Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 1-ojo būrio kolektyvas.  Iš kairės į dešinę: būrio vadas 
Aivaras Navickas, Svajūnas Velionas, Edmundas Katkus, Vilmantas Dabužinskas, Liudvikas 
Balčiauskas, Mindaugas Kairys, Saulius Ziberkas, Saulius Rupšys, Giedrius Dimša, Laurynas 
Jucys, Arūnas Pekarskas, Viktoras Michailovas, Audrius Skiutė, Raimondas Songaila, Vitalijus 
Grigaitis, Artūras Dakanis, Vytautas Jakubauskas, Valdas Rakštys, Saulius Mickus.
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Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 1-ojo būrio kolektyvas. Iš kairės į dešinę: Vidmantas 
Račkauskas, Antanas Ažerskis, Jurijus Ivanovas, Vytautas Dargužas, Gintautas Kalpokas, Ne-
ringa Intaitė, Žanas Sverdlovas, Arvydas Mikulskis, Eimonas Pabrinkis, Jaunius Birutis, Aidas 
Daugėla, būrio vadas Vladimiras Lesiuk, Andrėjus Ivaščenko, Sigitas Vėlavičius, Alvydas My-
kolaitis, Mantas Šliažas, Rolandas Makauskas, Kęstutis Sabeckas, Artūras Kolijenko.

Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio kolektyvas. Iš kairės į dešinę: Vytautas 
Pumputis, Laimonas Šimkus, Tomas Daknys, Rimantas Stubaila, Linas Montvilas, Vir-
ginijus Drimidas, Valdas Stankus, būrio vadas Erlandas Pranys, Aurelijus Bagušis, Igoris 
Marcinkus, Tautvydas Skikas, Arūnas Motuzas.

Patrulių rinktinės Kinologų būrio kolektyvas.  Iš kairės į dešinę: Andriejus Buitvydas, 
Žydrius Marcinkus, Ričardas Sutkus, Virginijus Lukošius, vadas Arūnas Petrošius, Dalius 
Valančiauskas, Marius Sinickas. 

Patrulių rinktinės Mobiliojo būrio kolektyvas. Iš kairės į dešinę: Domas Štabokas, 
Hendrikas Paulauskis, vadas Vytautas Linkus, Romas Stašauskis, Giedrė Siliūnaitė, Ro-
landas Zakrasovas, Linas Baužas, Aleksandras Saiko, Ramūnas Dainauskis, Egidijus Ča-
ras, Daivaras Brazas, Ramūnas Karaliūnas, Vidas Krūminas, Ruslanas Popovas, Andrius 
Butkus, Darijus Malyševas, Mindaugas Domeikis, Raimondas Lukošius, Ernestas Pržial-
gauskas, Audrius Račkauskas. 
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Prevencijos poskyrio kolektyvas. Iš kairės į dešinę: Aidas Steponaitis, Rasa Šliavienė, 
Eglė Sitnikienė, viršininkas Tautvydas Urbonavičius.

 
Kriminalistinių tyrimų biuro kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Irina Reti-

vova, Sondra Čarauskienė, viršininkas Stasys Gelžinis, Angelė Urbonienė, Gediminas Sa-
kalas; antrojoje eilėje: Remigijus  Čarauskas, Valdas Bartušas, Gražina Muntrimienė, Rasa 
Trumpulienė, Sandra Šumbarauskienė, Nerijus Čereška, Dovilė Požėlaitė; trečiojoje eilėje: 
Vaidas Kazlauskas, Jekaterina Romanova, Gintautas Zapareckas, Tomas Jaraminas, Egidijus 
Martišauskas, Darius Melys.
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Nusikaltimų tyrimo biuro Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriaus kolekty-
vas. Pirmojoje eilė iš kairės į dešinę: Donatas Vaičikauskas, viršininkas Redas Vaišvilas, Giedrė 
Lukošienė, Laura Mendelienė, Aida Bučinskienė, Inesa Elijošienė, Tomas Kalnikas; antrojoje 
eilėje: Raimondas Eiva, Rolandas Pučkus, Andrius Jakubka, Gintaras Mačiulis.

 Nusikaltimų tyrimo biuro ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus kolektyvas. Pir-
mojoje eilėje iš kairės į dešinę: Jurgita Šidlauskienė, viršininkas Artūras Misiukevičius, 
Gitana Katkauskienė, Daiva Pagojienė, Jelena Linartaitė; antrojoje eilėje: Vigantas Atko-
čiūnas, Rimvydas Pileckas, Lina Mažeikaitė, Donatas Alasauskas; trečiojoje eilėje: Liutau-
ras Kavaliauskas, Neilas Šiurkus, Valdas Mėžinys, Marius Jackevičius, Ruslanas Maciukas.

Nusikaltimų tyrimo biuro Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus kolektyvas. Pirmojoje eilėje 
iš kairės į dešinę: Ričardas Sruogis, Aida Pranienė, Sandra Maščinskienė, Kristina Marcinkienė, An-
drius Gelžinis; antrojoje eilėje: viršininkas Vytautas Lukošius, Arnas Laugalys, Almantas Matutis, 
Edvinas Vaitkus; trečiojoje eilėje: Artūras Balčiūnas, Ilmaras Žmuidinavičius, Žilvinas Rimdžius.

Operatyvinės veiklos biuro kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Jolanta Pa-
gojienė, Marytė Vaitkutė, Nerijus Pupininkas, Dalia Povilaitienė, Ingrida Bernotienė; an-
trojoje eilėje: Roma Linkevičiūtė, Janina Nekrošienė, Vilma Jakaitė, viršininkas Kęstutis 
Babičas, Donatas Songaila, Liudas Buivys; trečiojoje eilėje: Edvardas Mirauskas, Vladas 
Daujotas, Dainius Maksvytis, Vytautas Pluščauskas, Linas Grikietis.
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Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į 
dešinę: Neringa Grinytė, Daiva Doliebaitė, Nijolė Lemkienė, Lalita Lukšienė, Aurelija 
Pranckienė; antrojoje eilėje: Giedrius Vaitkus, Gediminas Aina, Gediminas Motiejūnas, 
Rolandas Karalius, Vytautas Žalevičius, Remigijus Meilutis, viršininkas Remigijus De-
reškevičius; trečiojoje eilėje: Saulius Poškus, Gediminas Čekas, Darius Rupšys, Arūnas 
Jankus, Remigijus Zykas, Arūnas Kurapkis.  

PK kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Eligijus Skuja, Elita Gogytė, Ričar-
das Šiumberevičius, viršininkas Rimvydas Šlekys, Pavelas Šegurovas, Kristina Ustinovska-
ja, Tomas Fokinas; antrojoje eilėje: Orlandas Ščegauskas, Ramunė Beržanskienė, Violeta 
Valiulytė, Gintarė Vilkončienė, Vilma Piščikienė, Sigita Mikėnienė, Dina Bagdonienė, 
Gerda Zuozaitė, Alma Lideikienė, Sergej Zaicev, Laura Zaleskienė, Bronius Šalkus; tre-
čiojoje eilėje: Giedrius Urbietis, Algirdas Bačiūnas, Ričardas Ribikauskas, Giedrius Štei-
mantas, Stanislovas Bružas, Sigitas Vaitekūnas, Aurimas Kardašius, Aldas Jankūnas, Sau-
lius Vaitkus.

Šiaulių m. PK
Šiaulių m. PK pastatas A. Mickevičiaus g. 11, Šiauliuose
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Šiaulių m. PK pastatas Tilžės g. 54, Šiauliuose

PK kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Andžela Dapšienė, Ričardas Šium-
berevičius, viršininkas Rimvydas Šlekys, Pavelas Šegurovas, Eglė Jonuškienė; antrojoje 
eilėje: Kristina Norkevičienė, Regina Stanelienė, Daiva Dabužinskienė, Vida Venckuvie-
nė, Jolita Zablockienė, Arūnas Navickis, Aušra Levickienė, Tomas Aušbikavičius, Gitana 
Gediunienė, Darius Petryla, Aurelija Astrauskaitė, Kęstutis Poškus, Sergejus Gorškovas; 
trečiojoje eilėje: Aivaras Rimša, Donatas Žirlys, Arvidas Budrys, Ovidijus Brazys, Ugnius 
Petrauskas, Vitalijus Jarutis, Saulius Malatokas, Kęstutis Lukošius.

Centro policijos nuovados kolektyvas. Pirmojoje eilė iš kairės į dešinę: Kristina Gudžiū-
nienė, Regina Medeikienė, nuovados viršininkas Eugenijus Takuševičius, Jurgita Žebelytė, 
Simona Verbauskaitė; antrojoje eilėje: Ričardas Šiumberevičius, Eugenijus Uljanovas, Vai-
das Puknius, Raimondas Šukys, Arentas Mockus, Marius Lečkauskas, Ingrida Šneiderienė, 
Šiaulių m. PK viršininkas  Rimvydas Šlekys; trečiojoje eilėje: Solveiga Toleikienė, Inesa Gav-
rilova, Donatas Verkys, Virginija Kazakovienė,  Zita-Sniegyna Jeriomičeva.

Pietinės policijos nuovados kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Audronė 
Bagdonavičiūtė, Asta Tautkienė, nuovados viršininkas Gintautas Jakimavičius, Virginija 
Petrauskienė, Marija Buitvidienė; antrojoje eilėje: Ričardas Šiumberevičius, Sigitas Rasic-
kas, Edita Gumbakienė, Aurelija Motiečienė, Aurelijus Marcinkus, Artūras Augys, Šiau-
lių m. PK viršininkas Rimvydas Šlekys; trečiojoje eilėje: Eligijus Skuja, Kęstutis Milči-
nauskas, Aleksandras Rapalis, Arūnas Margevičius, Sigitas Petraitis, Raimondas Grišius.  
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PK kolektyvas. Iš kairės į dešinę pirmojoje eilėje: Aida Uščinienė, Diana Šiurnienė,  Rasa 
Gricienė, Erika Balvočienė, Silva Šimulionienė, Ineta Ivanovienė, Rasa Liniauskienė, Vikto-
rija Gabalienė; antrojoje eilėje: Ramutis Erleckis, Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas 
Šarūnas Tališauskas, Tomas Trimailovas,  Nerijus Grigorevičius, Patrulių būrio vadas Lorenas 
Balčiūnas, Egidijus Meižys, Aurelija Budrytė, PK viršininko pavaduotojas Renatas Kensta-
vičius, PK viršininkas Gintautas Narušis, Inesa Meižienė, Rasa Radavičienė, Diana Sušče-
novienė, Virginija Ivoškienė, Prevencijos poskyrio viršininkas Audrius Klišauskas; trečiojoje 
eilėje: Anatolijus Ivanovas, Laimonas Terminas, Edvinas Noreikis, Darius Jankauskas, Vik-
tor Tkačuk,  Edvardas Skiparis, Audrius Maneikis, Andrejus Eidimtas, Migracijos poskyrio 
viršininkas Andrejus Dolinskis, Ruslan Tarabarov, Rimantas Montvilas, Donatas Gurskis, 
Mindaugas Taškus, Stasys Lindautas, Gintautas Jurdonas, Artūras Rapševičius, Giedrius Klu-
sis, Marius Kupstys, Darius Janušauskas, Virginijus Danilevičius, Genutė Vaičienė, Kristina 
Juodeikytė, Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Vidmantas Stilbis, Lina Dainienė, Audrius 
Maneikis, Arūnas Balčiūnas; ketvirtojoje eilėje: Antanas Širvinskas, Arūnas Šidlauskas, Šarū-
nas Uščinas, Antanas Širvinskas,  Arūnas Šukys, Arūnas Vaitkevičius, Augustas Pralgauskas, 
Organizacinio poskyrio viršininkas Saulius Kvederis.

Akmenės r. PK
Akmenės r. PK pastatas P. Jodelės g. 2, Naujojoje Akmenėje 

PK kolektyvas. Iš kairės į dešinę pirmojoje eilėje: Antanas Marinas, PK viršininkas Al-
girdas Gudinas, Aušrys Grybė; antrojoje eilėje: Nomeda Valčiukienė, Akvilė Šimkutė, Stasys 
Rakštys; trečiojoje eilėje: Dangyra Benaitytė, Gražina Šliauterienė, Ernesta Kurtkutė, Daina 
Kaminskienė, Almira Kumpytė; ketvirtojoje eilėje: Romas Šakėnas, Vytautas Pakatilius, Eval-
das Každailis, Algirdas Sakalauskas, Sandra Kanišauskienė, Robertas Žukas; penktojoje eilėje: 
Rimantas Šimkus, Gintaras Ostapenka, Ginatutas Indrišiūnas, Rimas Viečas; šeštojoje eilėje: 
Žydrūnas Gricius, Rimvydas Rudys, Rytis Gaučas, Robertas Aleknavičius, Darius Bertulis, 
Valdas Miežys, Vidmantas Jašiškis, Arūnas Prielaidas, Jonas Sakalis, Tomas Kaškelis, Jonas 
Kurnickas, Vidmantas Valančius,  Konstantinas Rezgys.

 Joniškio rajono policijos 
komisariatas Joniškio rajono policijos komisariato pastatas Medžiotojų g. 1, Joniškyje 
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PK kolektyvas. Iš kairės į dešinę pirmojoje eilėje: Irma Kriščiūnienė, Organizacinio 
poskyrio viršininkė Rasa Spurgienė, Rima Rimdeikienė, Migracijos poskyrio viršininkė 
Ligita Tracauskienė, Živilė Norkienė, Jurgita Nutautienė, PK viršininkas Dainius Popo-
vas, Dalia Sivickaitė, Toma Baranauskaitė, Viktorija Mockutė, Dainora Dapnienė, PK 
viršininko pavaduotojas Saulius Valiulis; antrojoje eilėje: Rasita Bujokienė, Nijolė Povi-
laitienė, Liucija Jankuvienė, Daiva Bagdonaitė, Dalia Lileikienė, Vilma Ancikevičienė, 
Mindaugas Matijošaitis, Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Vidmantas Benevičius, 
Evaldas Alasauskas, Gintaras Balkaitis; trečiojoje eilėje: Vida Labanauskienė, Inga Baltru-
šaitienė, Aušra Keblerienė, Agnė Dubauskaitė, Ieva Baškytė, Nijolė Gabalienė, Ričardas 
Bracevičius, Romanas Lentinas, Arūnas Renusas; ketvirtojoje eilėje: Ramūnas Lencius, 
Albinas Vaičiulis, Jolita Guščikienė, Zita Milikauskienė, Daiva Nutautienė, Arūnas Ba-

Kelmės r. PK Kelmės r. PK pastatas 
Vytauto Didžiojo g. 62, Kelmėje 

rauskas, Vidmantas Palubinskas, Mindaugas Valčiukas, Irmantas Kasparas; penktojoje 
eilėje: Ričardas Sukackas, Darius Pranskūnas, Artūras Vaičiūnas, Uvidijus Žilinskas, Eval-
das Beklešovas, Vidas Šukys, Vygaudas Lentinas, Saulius Razminas, Virginijus Blužas, 
Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas Artūras Valčiukas, Mindaugas 
Rotmanas; šeštojoje eilėje: Vidmantas Bujokas, Arūnas Daubaras, Algirdas Sadauskas, 
Svajūnas Jasulaitis,  Mindaugas Bagdonavičius, Zenonas Mikutavičius, Stasys Dapkus, 
Artūras Liekis; septintojoje eilėje: Giedrius Stonys, Patrulių būrio vadas Alvydas Butau-
tas, Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Rolandas Kudijanovas, Operatyvaus val-
dymo poskyrio viršininkas Vidas Račas, Ramūnas Kvedaras.

 

PK kolektyvas. Iš kairės į dešinę: Sidas Šumskis, Ginas Pocevičius, Gitas Jurevičius, Artūras 
Žičevičius, Audrius Žičevičius, Petras Bialaglovis, Stasė Poškienė, Jurgita Malinauskienė, Auk-
sė Sabalienė, Ričardas Pašiškevičius, Rūta Sausienė, Kęstutis Damanskas, Gintautas Narušis, 
Virginijus Pečiukas, viršininkas Dalius Prakuraitis (antrojoje eilėje ketvirtas iš kairės), Evaldas 
Gudžiūnas, Ona Liukpetrienė, Irena Kriščiūnienė, Edita Kriukienė, Aurelija Baranauskienė, 
Nijolė Špejerienė, Dainius Livanas, Irtautas Zinkevičius, Darius Špejeras, Ramūnas Pocevi-
čius, Sigitas Zakas, Irmantas Jankauskas, Vygintas Spudas, Vitalija Patašienė.

Pakruojo r. PK
Pakruojo r. PK pastatas Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojyje 
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 PK kolektyvas. Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Virginijus Ramonas, Rasa Stasiulaitienė, 

Gediminas Armonas, Artūras Asajavičius, Danguolė Tamulionienė, Rimantas Kučinskas, Dalius 
Kryžanauskas, Kristina Anver, PK viršininkas Alvydas Lideikis, Daina Šidlauskienė, Rolandas 
Venckus, PK viršininko pavaduotojas Auridas Pekauskas, Meilutė Kubilienė, Kęstutis Bartkus, Ro-
landas Baravykas, Virginijus Goštautas; antrojoje eilėje: Antanas Rudžianskas, Žydrūnas Stirbys, 
Sigitas Satkevičius, Robertas Dumša, Laima Chopaitė, Daiva Čerkasienė,  Violeta Banienė, Valda 
Stankutė, Renata Grigaliūnienė, Česlovas Bliznikas, Jovita Butnorienė, Egidijus Sidaugas, Vilgailė 
Paskočimienė, Irena Vaitkienė, Deivydas Ruseckas, Mindaugas Gaižauskas; trečiojoje eilėje: Mi-
chailas Pavlovas, Šarūnas Kojalis, Rimvydas Kerpis, Ieva Vaškevičienė, Gintarė Paužienė, Vaida As-
trauskaitė, Inga Maslauskienė, Aurelija Stankevičiūtė, Loreta Šarauskienė, Irma Luščikienė, Ausma 
Šimkuvienė, Rimantas Benaitis, Snieguolė Lukauskienė, Ernestas Mankevičius, Ričardas Baškys; 
ketvirtojoje eilėje: Laimutis Stankūnas, Haroldas Žekas, Ramūnas Poškus, Rimantas Kantauskas, 
Arūnas Zaura, Vaiva Sinušienė, Jurgita Ruseckienė, Valerija Bosienė, Eligijus Burnis, Regina Lie-
pienė, Jolanta Tenzagolskienė, Ilona Sernovienė, Egidijus Narkūnas, Saulius Mačiulis, Aidas Kari-
nauskas, Rimantas Vasiliauskas, Saulius Rulys, Aurelijus Vilkas, Vitalijus Kuranda, Artūras Jackus, 
Eugenijus Bloškis, Saulius Čepaitis, Vygantas Levickas, Žanas Stalyga, Valdas Slanksnis, Andrius 
Maračauskas, Jonas Musneckis, Eugenijus Janušauskas.

Radviliškio r. PK
Radviliškio r. PK pastatas Gedimino g. 36, Radviliškyje

PK kolektyvas. Iš kairės į dešinę pirmojoje eilėje:  Romualdas Mažulis, Lina Lipeikienė, Alma 
Valančiūnienė, PK viršininko pavaduotojas Steponas Vaitkus, PK viršininkas Vidmantas Komas, 
Kęstutis Palubinskas, Patrulių būrio vadas Saulius Baltakis, Kuršėnų policijos nuovados viršininkas 
Raimondas Šidlauskas, Irma Šatkauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Rimantas Jurgelis, 
Egidijus Jankauskis; antrojoje eilėje: Vida Kazlauskienė, Aušra Sirtautienė, Rasa Tijūnaitytė, Ro-
landas Damkus, Rimgaudas Glodenis, Egidijus Neimantas, Kelių policijos poskyrio viršininkas 
Lorenas Dainauskas, Arnoldas Šimkus, Mindaugas Virbalas, Algirdas Sušinskas, Ernestas Jakumas, 
Artūras Talijūnas; trečiojoje eilėje: Viktorija Dalangauskaitė, Arūnas Štitilis, Jonas Balčius, Robertas 
Degutis, Gražvydas Gabenis, Vaidas Vilkas, Virginijus Paulauskas, Valerijus Sauliūnas, Alys Jonkus, 
Rolandas Andrijaitis, Žydrūnas Samusis, Ligita Krampaitė, Gintautas Šliburis, Rita Galvičienė; ke-
tvirtojoje eilėje: Virgilijus Daujotas, Vaiva Bačkauskaitė, Janina Jacinienė, Aivaras Kardašius, Kęstu-
tis Katauskas, Virginijus Kalanta, Vidas Jankūnas, Valerijus Rybakovas, Vitalijus Glazauskas, Gin-
tautas Staškus, Bronislovas Stankus, Tomas Adomaitis, Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas 
Artūras Uznys; penktojoje eilėje: Aleksas Simutis, Andrius Saliamonavičius, Rolandas Žemėpatis, 
Romualdas Jankauskis, Andrius Vilkas, Romanas Daugėla, Rimantas Penkauskas, Aleksas Grigai-
tis, Aidas Valančiūnas, Tomas Šidlauskas, Artūras Narutis, Viešosios tvarkos skyriaus viršininko pa-
vaduotojas Vadimas Šutovas, Darius Budraitis, Gintaras Daukintis; šeštojoje eilėje: Dainius Rimša, 
Saulius Kadauskas, Gintautas Trinkūnas, Virginijus Lidys, Renatas Bumblauskas.

Šiaulių r. PK
Šiaulių r. PK pastatas Purienų g. 48, Šiauliuose 
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223 Šiaulių m. VPK byla. 1992, Nr. 60 (54).
224 Šiaulių m. VPK byla. 1993, Nr. 29.  
225 Ten pat.  
226 Šiaulių m. VPK byla. 1994, Nr. 29.   
227 Šiaulių m. VPK byla. 1994, Nr. 42.   
228 Jankuvienė R. Politikai pasigedo idealizmo ir politinės laisvės. Šiaulių kraštas. 2005 m. balandžio 5 d., Nr. 77.

VI. Viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugija 
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viešosios tvarkos apsaugos rėmimo draugijos įregistravimo prie Šiaulių m. liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto ir 
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12 Baltijos kraštų kelias į nepriklausomybę. 1990–1991 metai (1997). Sudarytojas V. Skuodis. T. 2. Vilnius: Lietuvos 
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54 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1993 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 697t/e. Šiaulių m. PK byla. 1993, 

Nr. 72.
55 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1993 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 131. Šiaulių m. PK byla. 1993, Nr. 72.
56 Šiaulių miesto tarybos 1993 m. balandžio 22 d. sprendimas. Šiaulių m. tarybos protokolai. 1993.
57 Šiaulių miesto tarybos 1993 m. birželio 17 d. sprendimas. Šiaulių m. tarybos protokolai. 1993.
58 Šiaulių miesto tarybos 1993 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 40. Savivaldybės žinios. 1993 m. spalio 14 d., Nr. 15.
59 Šiaulių metraštis 1990–1993 (1994). Sudarytojas J. Sireika. Šiauliai: Delta, p.  194–198.
60 Šiaulių m. PK byla. 1993, Nr. 16.
61 1993 m., 1994 m., 1995 m. teletaipogramos. Šiaulių m. PK ir VPK byla. 1993, 1994, 1995, Nr. 59.
62 1993 m., 1994 m. teletaipogramos. Šiaulių m. PK ir VPK byla. 1993, 1994, Nr. 59.
63 1993 m. teletaipogramos. Šiaulių m. PK ir VPK byla. 1993, Nr. 59.
64 Prie kavos – apie nusikaltimus... Šiaulių kraštas. 1994 m. sausio 22 d., Nr. 15.
65 Punktyras. Sargyba. 1994 m. vasario 24 d.–kovo 2 d., Nr. 8. 
66 A. Songailos prisiminimai. Asmeninis autoriaus archyvas. Byla Nr. 241.
67 Šiaulių metraštis 1990–1993 (1994). Sudarytojas J. Sireika. Šiauliai: Delta, p. 150;  Punktyras. Sargyba. 1994 m. kovo 

24–30 Nr. 12; Usačiovas V. (2009). Policijos institucijų sistema pasaulyje. Kaunas: Mileda, p. 484.
68 Šiaulių m. PK byla. 1994, Nr. 109.
69 Limantas A., Vertelis V. Šiauliai nulis prieš mafijos centrus. Šiaulių kraštas. 1994 m. gegužės 3 d., Nr. 84.
70  Sireika J. (2007). Šiaulių miesto istorija 1940–1995. Šiauliai: Saulės delta, p. 306–307.
71 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 104t/e. Šiaulių m. VPK byla. 1994, 

Nr. 72.
72 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 173. Šiaulių m. VPK byla. 1994, Nr. 72.
73 Kliukas V. Šiauliuose nusikaltimų sumažėjo. Sargyba. 1994 m. balandžio 28 d.–gegužės 4 d., Nr. 17.
74 Paskirti teritorinių policijos komisariatų vadovai. Šiaulių kraštas. 1994 m. balandžio 15 d., Nr. 72.
75 Garbenis L. Komisaras paskirtas, patalpų – nėra. Šiaulių kraštas. 1994 m. gegužės 13 d., Nr. 92.
76 Garbenis L. Dėl žmonių blogai dirbti negalima. Šiaulių kraštas. 1994 m. balandžio 23 d., Nr.78. 
77 R. Senovaičio prisiminimai. Asmeninis autoriaus archyvas. Byla Nr. 244.
78 Garbenis L. Komisaras paskirtas, patalpų – nėra. Šiaulių kraštas. 1994 m. gegužės 13 d., Nr. 92.
79 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 132t/e. Šiaulių m. VPK byla. 1994, 

Nr. 72.
80 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 199t/e. Šiaulių m. VPK byla. 1994, 

Nr. 72.
81 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 220t/e. Šiaulių m. VPK byla. 1994, 

Nr. 72.
82 V. Maskolenkos prisiminimai. Asmeninis autoriaus archyvas. Byla Nr. 231.
83 Šiaulių m. Tarybos 1994 m. kovo 17 d. posėdžio protokolas. Šiaulių m. Tarybos posėdžių protokolai. 1994.
84 Prašymas. Šiaulių m. VPK byla. 1994, Nr. 69.
85 Šiaulių metraštis 1990–1993 (1994). Sudarytojas J. Sireika. Šiauliai: Delta, p.  154.
86 A. Songailos prisiminimai. Asmeninis autoriaus archyvas. Byla Nr. 241; A. Vilbiko prisiminimai. Asmeninis autoriaus 

archyvas. Byla Nr. 15.
87 Policijos komisaras į centrą nenorėtų keltis. Šiaulių kraštas. 1994 m. liepos 15 d., Nr. 136.
88 Šiaulių miesto prokuratūros 1994 m. liepos 21 d. informacija apie nusikalstamumo bei teisėtumo būklę Šiaulių m. I 

pusmetyje. Šiaulių m. VPK byla. 1994, Nr. 102.
89 Gaižauskas V. Nusikaltimų Šiauliuose sumažėjo. Šiaulių kraštas. 1994 m. spalio 14 d., Nr. 203.
90  Šiaulių m. VPK 1994 m. lapkričio 16 d. faksograma. Šiaulių m. VPK byla. 1994, Nr. 59.
91 Šiaulių m. VPK 1994 m. lapkričio 14 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinių pasitarimų 

protokolai. 1994.
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92 Buškus J. Valstybė savižudė? Sargyba. 1994 m. gruodžio 8–14 d., Nr. 49.
93 Džavachišvilis Z. Sąskrydis Tytuvėnuose: ką masto „apačios“? Sargyba. 1995 m. birželio 15–21 d., Nr. 24.
94 1994 m. gruodžio 12 d. teletaipograma. Šiaulių m. VPK byla. 1994, Nr. 59.
95 Ministras keičia komisarus vietomis. Šiaulių kraštas. 1994 m. gruodžio 22 d., Nr.260.
96 R. Senovaičio prisiminimai. Asmeninis autoriaus archyvas. Byla Nr. 244.
97 Ten pat.
98 Šiaulių m. VPK 1995 m. sausio 18 d. operatyvinio pasitarimo protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1995, Nr. 102.
99 Ten pat.
100 Ten pat.
101 Ten pat.
102 Ten pat.
103 Dėl baudžiamosios politikos kryptingumo ir efektyvumo. 1995 m. spalio 9 d. teisingumo ministro J. Prapiesčio in-

formacija valstybės vadovams. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 9.
104 Šiaulių m. VPK 1995 m. kovo 27 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1995, Nr. 73.
105 Šiaulių m. VPK 1995 m. gegužės 30 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1995, p. 233.
106 Šiaulių m. VPK 1995 m. birželio 2 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1995, p. 227–232.
107 Šiaulių m. VPK 1995 m. gegužės 12 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1995, p. 158.
108  Šiaulių m. VPK 1995 m. I pusmečio veiklos analizė. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 66.
109 Šiaulių metraštis 1990–1993 (1994). Sudarytojas J. Sireika. Šiauliai: Delta, p. 152.
110 Ar policija neatostogauja? Sargyba. 1995 m. rugpjūčio 10–16 d., Nr. 32.
111 Šiaulių m. VPK 1995 m. rugsėjo 4 d. operatyvinio pasitarimo protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1995, Nr. 73. 
112 Šiaulių m. VPK kompleksinio patikrinimo aptarimo 1995 m. rugsėjo 22 d. protokolas. Šiaulių m. VPK byla. 1995.
113 Ten pat.
114 Ten pat.
115 Ten pat.
116 Ten pat.
117 Ten pat. 
118 Šiaulių m. VPK 1995 m. veiklos analizė. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 102.
119 Šiaulių m. VPK 1995 m. lapkričio  29 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1995, p. 264–271.
120 Šiaulių m. VPK pasiūlymai dėl policijos reformos. Šiaulių m. VPK byla. 1995.
121 Šiaulių m. VPK 1996 m. sausio 26 d. operatyvinio pasitarimo protokolas, Šiaulių m. VPK veiklos per 1995 m. analizė. 

Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo protokolų byla. 1996, Nr. 102.
122 Ten pat.
123 Šiaulių metraštis 1990–1993 (1994). Sudarytojas J. Sireika. Šiauliai: Delta, p. 150.
124 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 173. Šiaulių m. VPK byla. 1994.
125 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 163t/e. Šiaulių m. VPK byla. 

1994, Nr. 72.
126 V. Komo prisiminimai. Asmeninis autoriaus archyvas. Byla Nr. 238.
127 Vaseris A. Pasaulis pilnas keistenybių. Sargyba. 1995 m. rugsėjo 28 d.–spalio 4 d., Nr. 39.
128  Šiaulių m. VPK 1994 m. gegužės 19 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1995, p. 118.
129 Dėl negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos (1992). Lietuvos Respublikos Vyriausybė [žiūrėta 2013 m. 

birželio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt>.
130 Šiaulių m. valdybos 1994 m. gegužės 23 d. potvarkis dėl I PK V. Mickevičiaus g. 11 patalpų nuomos. Šiaulių m. VPK 

byla. 1994, Nr. 70.
131 Šiaulių m. VPK 1994 m. rugpjūčio 8 d. operatyvinio pasitarimo protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1994, Nr. 70.
132 Šiaulių m. VPK 1995 m. sausio 18 d. operatyvinio pasitarimo protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1994, Nr. 73.
133 Šiaulių m. VPK 1995 m. kovo 20 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1994, Nr. 73.
134 Šiaulių m. VPK 1995 m. balandžio 10 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1994, Nr. 73.
135 Šiaulių m. VPK 1995 m. balandžio 18 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1994, Nr. 73.
136 Ten pat.

137 Šiaulių m. VPK 1995 m. lapkričio 13 d. operatyvinio pasitarimo protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 
protokolų byla. 1994, Nr. 73.

138 Šiaulių m. VPK 1995 m. gegužės 1 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 
protokolų byla. 1994, Nr. 73.

139 Šiaulių m. VPK 1995 m. I pusmečio veiklos analizė. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 66.
140 Šiaulių m. VPK 1995 m. birželio 9 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1995, p. 245.
141 Kriminalinės policijos, I ir II PK 1995 m. rugsėjo 5 d. asmeninės sudėties amžius, išsilavinimas, komisarai inspekto-

riai, policininkai. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 80.
142 1995 m. VPK veiklos analizė. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 102.
143 Vaseris A. Pasaulis pilnas keistenybių. Sargyba. 1995 m. rugsėjo 28 d.–spalio 4 d., Nr. 39. 
144 Šiaulių metraštis 1990–1993 (1994). Sudarytojas J. Sireika. Šiauliai: Delta, p. 150.
145 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 163t/e. Šiaulių m. VPK byla. 

1994, Nr. 72.
146 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 678t/e. Šiaulių m. VPK byla. 

1994, Nr. 72.
147 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 181t/e. Šiaulių m. VPK byla. 

1994, Nr. 72.
148 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 613t/e. Šiaulių m. VPK byla. 

1994, Nr. 72.
149 Šiaulių m. VPK 1994 m. gegužės 9 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1994, Nr. 73.
150 Ten pat.
151 Šiaulių m. VPK 1994 m. gegužės 19 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1994, p. 118.
152 II PK byla. 1994, Nr. 33.
153 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1994 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 724t/e. Šiaulių m. VPK byla. 

1994, Nr. 72.
154 A. Zakraso prisiminimai. Asmeninis autoriaus archyvas. Byla Nr. 155.
155 Šiaulių m. VPK 1995 m. kovo 27 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1995, Nr. 73.
156 Šiaulių m. VPK 1995 m. rugpjūčio 21 d. operatyvinio pasitarimo protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1995, Nr. 73.
157 Šiaulių m. VPK 1995 m. rugpjūčio 28 d. operatyvinio pasitarimo protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1995, Nr. 73.
158 Kriminalinės policijos, I ir II PK 1995 m. rugsėjo 5 d. asmeninės sudėties amžius, išsilavinimas, komisarai inspekto-

riai, policininkai. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 80.
159 1995 m. VPK veiklos analizė. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 102.
160 1991 m. policijos emblema ir trumpa istorija. Šiaulių m. PK byla. 1991, Nr. 60; Šiaulių m. PK byla. 1991, Nr. 109 

(68); Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1991 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 378 „Dėl Lietuvos Respublikos polici-
jos tradicijų tęstinumo“. Šiaulių m. PK byla. 1991, Nr. 68

161 Ten pat; Spalio 2-oji. Liaudies sargyboje.1991 m. spalio 2 d. šventinis leidinys.
162 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1991 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 378 „Dėl Lietuvos Respublikos 

policijos tradicijų tęstinumo“. Šiaulių m. PK byla. 1991, Nr. 68.
163 Dėl Lietuvos VRM sistemos darbuotojų skatinimo ir tradicijų puoselėjimo. Liaudies sargyboje. 1991 m. rugsėjo 9–15 

d., Nr. 37.
164 Tarp kūjo ir priekalo. Liaudies sargyboje. 1991 m. rugsėjo 9–15 d., Nr. 37; Usačiovas V. (2009). Policijos institucijų 

sistema pasaulyje. Kaunas: Mileda, p. 488–489.
165 Tarnauti žmonėms. Liaudies sargyboje. 1991 m. spalio 7–13 d., Nr. 41.
166 Dėl apdovanojimo Vyčio Kryžiaus ordinu (1991). Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba [žiūrėta 2013 m. birže-

lio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt>.
167 Lietuvos sąjūdis 1988–1991: Kelias į nepriklausomybę (2010). Sudarytojai B. Genzelis, A. Rupšytė. Kaunas: Šviesa, p. 

320; Dėl Lietuvos policijos šventės atgaivinimo (1991). Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba [žiūrėta 2013 m. birželio 
4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt>.

168 Dėl Lietuvos policijos šventės (1991). Lietuvos Respublikos Vyriausybė [žiūrėta 2013 m. birželio 4 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://www3.lrs.lt>.

169 Liaudies sargyboje. Spalio 2-oji. 1991 m. spalio 2 d. šventinis leidinys; Džavachišvilis Z. (2001).Vilniaus OMON-as 
iki ir po viduržiemio. Vilnius: Gairės, p. 59.

170 Profesionalų virtuvės užkulisiai. Liaudies sargyboje. 1991 m. spalio 7–13 d., Nr. 41.
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171 Angelo sargo globoje. Liaudies sargyboje. 1991 m. spalio 7–13 d., Nr. 41.
172 Ulytė-Grigelevičienė V. (2008). Lietuvos vidaus reikalų sistema atkūrus nepriklausomybę: kronika. Lietuvos vidaus 

reikalų istorija: kolektyvinė mokslo monografija. Vilnius: Standartų spaustuvė, p.  351; Angelo sargo globoje. Liaudies sar-
gyboje. 1991 m. spalio 7– 13 d., Nr. 41.

173 Liubertas P., Mančinskas Č. (2004). Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę (1990–1996). Monografija. Vilnius: 
Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, p. 99–100.

174 Angelo sargo globoje. Liaudies sargyboje. 1991 m. spalio 7–13 d., Nr. 41.
175 Dieliauskas J. Policijos diena. Šiaulių kraštas. 1991 m. spalio 3 d., Nr. 122.
176 Venckuvienė A. Rizika ir jų palydovas. Šiaulių naujienos. 1991 m. spalio 2 d., Nr. 190.
177 Dėl tarnybinių ir vardinių šaunamųjų ginklų laikymo ir nešiojimo (1992). Lietuvos Respublikos Vyriausybė [žiūrėta 

2013 m. birželio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt>.
178 A. Vilbiko pranešimas. Asmeninis autoriaus archyvas. Byla Nr. 70.
179 Taip ir ne. Liaudies sargyboje. 1992 m. spalio 1–7 d., Nr. 39.
180 Renginiai. Sargyba. 1993 m. spalio 7–13 d., Nr. 36.
181 Kas vertas, bus apdovanotas. Sargyba. 1993 m. spalio 14–20 d., Nr. 37.
182 Dėl tarnybinių ir vardinių šaunamųjų ginklų laikymo ir nešiojimo (1994). Lietuvos Respublikos Vyriausybė [žiūrėta 

2013 m. birželio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt>.
183 Bevardžių kapų nebebus. Sargyba. 1995 m. sausio 12–18 d., Nr. 2.
184 Mirtis šventoje vietoje. Sargyba. 1995 m. rugsėjo 28 d.–spalio 4 d., Nr. 39.
185 Prezidento pastabos ir linkėjimai. Sargyba. 1995 m. spalio 5–11 d., Nr. 40. 
186 Kojra R. Ten, kur nereikia klausyti viršininkų. Liaudies sargyboje. 1992 m. birželio 8–14 d., Nr. 23; Parafinavičius R. 

Žirgai pripras ir prie pistoleto šūvio. Šiaulių kraštas. 1992 birželio 10 d., Nr. 109.
187 Džavachišvilis Z. Elnių slėnyje pralaimėjusių nebuvo. Sargyba. 1993 m. birželio 24–30 d., Nr. 21.
188 Šiaulių m. VPK 1994 m. balandžio 7 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų  byla. 1994, Nr. 85.
189 Buivydienė J. Pareigūnų sąskrydis ežero pakrantėje. Šiaulių kraštas. 1994 m. birželio 27 d., Nr. 123.
190 Džavachišvilis Z. Nugalėtojai nebebus baudžiami. Sargyba. 1994 m. birželio 9–15 d., Nr. 23.
191 Nusimesti kasdienybės nuovargio. Tėvynės labui. 1995 m. birželis, Nr. 7; Pareigūnų sąskrydis ežero pakrantėje. Tė-

vynės labui. 1995 m. birželis, Nr. 7.
192 Šiaulių m. VPK 1994 m. birželio 10 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1995, p. 145.
193 Džavachišvilis Z. Sąskrydis Tytuvėnuose: ką masto „apačios“? Sargyba. 1995 m. birželio 15–21 d., Nr. 24.
194 Tėvynės labui. 1995 m. birželis, Nr. 7.
195 Vaseris A. Ko esame verti? Sargyba. 1995 m. birželio 29 d.–liepos 5 d., Nr. 26. 
196 Ovčinikova T. Polka komisariate. Sargyba. 1993 m. vasario 11–17 d., Nr. 2.
197 Ten pat.
198 1993 m. kovo 5 d. kvietimas. Šiaulių m. PK byla. 1993, Nr. 103.
199 Šiaulių m. VPK 1995 m. vasario 6 d. operatyvinių pasitarimų protokolas. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1995, Nr. 73.
200 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1995 m. vasario 16 d. įsakymas Nr. 137. Šiaulių m. VPK byla. 1995, 

Nr. 68.
201 Šiaulių m. VPK 1995 m. vasario 27 d. operatyvinių pasitarimų protokolai. Šiaulių m. VPK operatyvinio pasitarimo 

protokolų byla. 1995, Nr. 73.
202 Šiaulių m. VPK 1995 m. kovo 13 d. įsakymas. Šiaulių m. VPK įsakymų knyga. 1995, p. 91.
203 1995 m. VPK veiklos analizė. Šiaulių m. VPK byla. 1995, Nr. 69;
Šiaulių m. VPK veikla per 1995 m. Šiaulių m. VPK byla. 1995, 1996, Nr. 102.

XIV. 1991-1992 m. ekonominė blokada ir pučas
1 Baltijos kraštų kelias į nepriklausomybę. 1990–1991 metai (1997). Sudarytojas V. Skuodis. T. 2. Vilnius: Lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, p. 475.
2 Vagnorius G. (2010). Valstybės kūrimas – misija (ne)įmanoma. Vilnius: Lietuvos tarptautinių politinių ir ekonominių 

santykių institutas, p. 44.
3 Ten pat, p. 64.
4 Dėl papildomų laikinų priemonių Lietuvos Respublikos rinkai apsaugoti (1992). Lietuvos Respublikos Vyriausybė [žiū-

rėta 2013 m. birželio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt>.
5 Vagnorius G. (2010). Valstybės kūrimas – misija (ne)įmanoma. Vilnius: Lietuvos tarptautinių politinių ir ekonominių 

santykių institutas, p. 68–69.
6 Ten pat.
7 Lietuvos sąjūdis 1988–1991: Kelias į nepriklausomybę (2010). Sudarytojai B. Genzelis, A. Rupšytė. Kaunas: Šviesa, p. 
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to the structures of Authorities of the Republic of Lithuania. The USSR was unable to 
control three main powers of the independent state: the legislative, executive and judicial 
powers of the Republic of Lithuania tried to change some structures with the Soviet ones, 
as it happened with the sole legal authority - the prosecutor’s office, but it was ignored 
by the majority of the Lithuanian population. Soviet armed forces stationed in the terri-
tory of Lithuania were trying to destabilize the situation in Lithuania, interfere with the 
authorities of the Republic of Lithuania, but the Lithuanian state institutions worked 
properly and functioned consolidating the independence of Lithuania.

The shops began to lack chronically for food and meat. The crime rate was increas-
ing. The frequency of shots had risen in Lithuania and Siauliai City. Militia officers were 
forced to use their weapons more frequently as well.

After the declaration of Independence, the numbers of soldiery aggressive actions 
boosted extremely and the relations with the Soviet Army stationed in Lithuania began 
to grow sharp. Provocations followed both from one and another side and this was in-
creasingly emphasized. The very next day after the 11th of March, the Supreme Council 
adopted a resolution and abolished the USSR universal military conscription. Having 
learned of that, young people of the military age began refusing to go to the USSR army 
and the ones, who were already serving in it, started to defect from it. There was taken a 
strong position that militia would not take part in searching for the young people for the 
Soviet army. Local executive committees refused participation in the recruitment of 1990 
to the army of the USSR, ceased the economic services for the commissariats, as well as 
the related funding, stopped military record management, did not provide the military 
commissariats with the lists of young people, who had to report to the call-up wards, and 
other data, as well did not provide the military commissariats with any premises. The 
Supreme Council of the Republic of Lithuania stated that the presence of the USSR 
army in Lithuania was detrimental economically, environmentally, psychologically and 
politically, but the Soviet soldiers and their families had nothing to do with that. The 
internal troops of the USSR Ministry of Internal Affairs, which were subordinate to the 
Minister of Internal Affairs of the Republic of Lithuania, were taken over to the complete 
jurisdiction of the USSR Ministry of Internal Affairs. In the spring and autumn of 1990, 
the call-ups to the USSR army were side-tracked. In response to this, by an order of the 
USSR Minister of Internal Affairs Mr. Dmitrij Jazov, there was introduced a special pur-
pose paratrooper division, which had to recruit young people under compulsion to the 
USSR army in Lithuania. All the intentions of soldiery to catch the youngsters fleeing 
from the USSR army did not yield any results, since the militia flatly refused to assist the 
military. In response to this, the Baltic Military District Commander Colonel General 
Mr. F. Kuzmin said that he would trample three thousand armed Lithuanian militiamen.

Relations with the military in Siauliai were based on trust and the militia was deter-
mined to defend against all acts of unlawful interference and therefore the local soldiery 

6. Summary
The first part of the book reflects important events of Siauliai City and Lithuanian 

police before the end of 1995. This is a brief excursion into the history before the eleventh 
of March 1990, the influence of an Act of the 11th of March upon the social and politi-
cal events, about the foreign army, a blockade and the self-government of Siauliai City, 
a Public Order Protection Support Society, hostages of the Soviet war in Afghanistan, 
Lithuanian police training institutions, peripetias of adoption of the Law on Police of the 
Republic of Lithuania, the tragic events of the January 1991 in Lithuania, reorganisation 
of militia structures into the police structures, the Ministry of Internal Affairs, the Divi-
sion of Internal Affairs of Siauliai City, a Police Commissariat, a Police Headquarters,  an 
economic blockade and putsch of 1991-1992. In the second part, it is planned to capture 
the history of the Police Commissariat of Siauliai City, the individual departments of the 
Police Headquarters, their employees and work achievements, as well as more peculiar 
events of that time.

Public and political life got rid of a long-lived stagnation. In 1988 - 1989 and before 
the 11 of March1990, Lithuanian political life was changing not by months, but days. 
Creation of the Reform Movement of Lithuania (Sąjūdis), and outgoing of the Lithu-
anian Freedom League and other organizations and movements from the underground 
reflected the real situation in Lithuania. The Article 6 of the Constitution was amended, 
the independence of the LCP was declared in the XX Congress, the first political par-
ties were registered and laws on Citizenship, Referendum and Election were adopted. 
What yesterday seemed impossible, that became a reality. Events were constantly chang-
ing one another; there openly waved a tricolour, people were singing the National Hymn 
(“Tautiška giesmė”) and “Vytis” (“the Chaser”) was restored. M. Gorbachev was no 
longer able to stop the process of public liberation and democracy. Lithuania together 
with other Baltic countries unanimously refused the model of socialism. Until 1990, the 
militia was also facing with various problems. Attempts were made to divide the mili-
tia for political reasons. There was obvious imperfection of laws, which was snatched by 
criminals, and therefore the legal interests of victims of crimes suffered; the police was 
very poorly equipped technically and financially, there was a lack of staff. But all this step 
by step made Lithuania closer to the retrieval of independence in all areas of public life.

If on 11th of March 1990, the independent Republic of Lithuania would not be re-
stored in Vilnius, the USSR events could evolve absolutely differently. Republics of the 
Soviet Union would not declare the Declarations of Independence and the Parliament of 
Russian Soviet Federal Socialist Republic would not be refusing to listen to the Kremlin. 
There never has been such unity before as on the 11th of March, and therefore the goal of 
our dreams was achieved - we became free and able to live as we decided. After the 11th of 
March 1990,  the USSR gradually lost its influence in the territory of Lithuania, it passed 
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the USSR. That’s how the residents of Lithuania had to feel the sanctions of the USSR, 
when pursuing  freedom and independence for their country.

Recalliing the events of 1990, almost all members of the First Council of Siauliai City 
and political wolves solidly stated: “We were idealists.” Mrs. B. M. Paplauskiene said: 
“The first Council was exceptional – an idealistic one. We lived with one idea, one desire. 
And what’s now? Now, the idealism has gone.” Mr. Antanas Kliunka described so: “In the 
first Council, we were idealists and oafs.” Mrs. Regina Ulkstiniene remembered: “Then, 
we were backed by no parties and had no other obligations, except for the obligations to 
our electors. We wanted to work for the sake of everybody, and worked wholeheartedly.” 
Mr. A. Lankauskas, the former long-time Chairman of the City Council and Mayor, said: 
“There is no doubt, the first Council was the most impressive of all Councils. We were 
not only idealists, but also optimists sacredly believing that we were doing everything, 
what was necessary for our state and nation.”

The strength of the first tenure Council was in its unity. They all were congenial and 
did not sneer at each other.  They felt no concern about interests. They wanted to do 
a lot and had the strength, however, had no experience, the experience of independent 
Lithuania, as well as laws and money in the budget. Notwithstanding, there was done 
not a little.  In this part of the publication, we have mentioned the works done by the first 
deputies-signatories of Siauliai City Council of the independent Lithuania, or rather, 
only a small part of them.

The Public Order Protection Support Society was a provisional structure of the tran-
sitional period that allowed controlling the situation in Siauliai City with the limited 
forces of militia. It managed to attract additional people to ensure public order and crime 
control in the town. Members of the society patrolled in the city from evening till morn-
ing in their own cars and this gave positive results. The Society was supported by a variety 
of companies and organizations, as well as the city budget.

Afghanistan war participants wilfully occupied six empty flats in Ausros aleja and 
twenty-seven two-bedroom apartments in newly built houses in Gytariai neighbourhood 
in Siauliai City and settled there with their families. A court under a legal procedure 
ruled to evict the people settled there, but this was ignored. Deputies of Siauliai City 
Council urged the Afghanistan war participants to respect the legitimacy, move out of 
the occupied apartments and not to raise claims to the government. There was formed 
a Commission for investigation of the living conditions of the Afghanistan war partici-
pants, which stated that the majority of them even could not be entered into the lists of 
applicants to receive flats. There emerged a paradoxical situation, when ones, who were 
waiting for the flats for many years and had a warrant for the flat in their hands, could not 
enter to the flats assigned to them, while the others had wilfully occupied the flats and 
lived in them. The Supreme Court confirmed the ruling of Siauliai City Court regarding 
the eviction. The position of Siauliai City Council also remained the same: there was the 

was not involved during the events of 1991 in Lithuania, and the objects were taken by 
the soldiery from other crews. Flexible policy of the city leaders and relatively good rela-
tions with the management of the Soviet military garrison in Siauliai City allowed not 
only avoiding conflicts with it, but also receiving moral support of the officers, for which 
the leaders of Siauliai City  Municipality expressed their thanks to them. M. Gorbachev’s 
decree on joint patrols also collapsed, whereas the militia of Siauliai City did not orga-
nize joint patrols with the military and therefore the indication of Moscow remained 
unfulfilled. On 17th of January 1992, a communication on withdrawal of Russian troops 
from Lithuanian was signed in Moscow, and on 31st of August 1993, Russia withdrew its 
troops from Lithuania based on a schedule.

The decisions taken after the 11th of March required revoking the new laws within two 
days and, upon the refusal to do so, an economic blockade was declared to the Republic 
of Lithuania. The supply of oil was cancelled, therefore the sales of fuel were limited, and 
echelons with already send goods and raw-materials were stopped.  The biggest part of 
gas supply was suspended, diplomatic isolation of Lithuania and blockade of Lithuanian 
banks were underway, railways and sea routes were blocked, supplies of essential goods 
were broken. There was adopted a Law of the Republic of Lithuania on provisional mea-
sures under the circumstances of the economic blockade pursued by the USSR. Lithu-
ania introduced rationing cards for sales of the most necessary goods, including food. 
Lithuanian residents contributed to a Blockage Fund. Special services started to feel the 
lack of fuel as well. The economic blockade caused many difficulties, especially in the 
fields of fuel and energy, but the majority of residents of Siauliai City managed to endure 
the temporary deprivation patiently without any wailing and embarrassment. Specially 
founded anti-blockade committees were working. A list of limited food products per 
resident of Siauliai City was made. The Division of Internal Affairs (DIA) of Siauliai 
City was provided with bicycles that were distributed among the services - the biggest 
part of them was given to police stations as their officers had constantly to keep watch 
in petrol stations, some trading companies, moreover, to carry out their direct work. All 
companies, institutions and organisations, including the DIA of Siauliai City had formed 
Committees of Social Affairs that distributed all goods. Divisions of Internal Affairs and 
Councils working under the conditions of economic blockade encountered difficulties 
in investigation of crimes, ensuring public order and traffic safety. The Supreme Council 
of the Republic of Lithuania announced a Moratorium of the Act of March 11 that had 
to come into force only from the beginning of negotiation with the USSR and the eco-
nomic blockade of Lithuania would be terminated, but before the start of negotiations 
with the USSR, the Supreme Council of the Republic of Lithuania passed a resolution 
declaring    provisions of the Moratorium void. Therefore, the USSR continued the bank-
ing and diplomatic blockade attempting to destabilize the internal situation, constantly 
rattling the sabre and terrorizing young men who refused to serve in the armed forces of 
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The ultimate challenges fell on the officers of the internal affairs during the events of Janu-
ary 1991, when they had to work under extreme conditions protecting the young Lithuanian 
democracy. Under extremely difficult conditions, the militia undertook the defence of the 
young Lithuanian state and overcame successfully the challenges imposed on it.

Siauliai City evaded casualties and severe property damage. In critical moments, the resi-
dents of Siauliai City proved to be spiritually strong, organized, focused and determined.

The residents Siauliai together with the officers of internal affairs bodies of workers 
kept watch at the buildings of the City Municipality, Central Post Office and the Divi-
sion of Internal Affairs. A part of the employees went to Vilnius to keep watch at the 
Parliament, Television Tower and the building of Radio and Television. 

It wasn’t scary on the 13th of January 1991, because everything was clear...
The idea of reorganisation of militia existed in Lithuania already before the restora-

tion of independence, but it was impeded by high dependence of the internal affairs bod-
ies on the Ministry of Internal Affairs of the USSR. Actually, the period of reorganisation 
of Lithuanian militia into the police began from the 11th of December, 1990, upon the 
restoration of independence of Lithuania and adoption of the Law on Police and other 
sub-statutory legal acts by the Supreme Council. The reorganization of militia was pretty 
smooth and most of the militia personnel passed to work for the sake of independent 
Lithuania. In September of 1991, it was stated that the phase of reorganisation was com-
pleted. The numbers of Lithuanian police officers increased. There were created five new 
types of police, new divisions and services, as well as was started training of the police 
personnel. During the period of its reorganisation into the police, the Lithuanian militia 
worked under extremely complicated conditions and managed to ensure public order 
and societal peace, protect and consolidate the independence of Lithuania.

The Minister of Internal Affairs Mr. M. Misiukonis told about the period of 1990-
1991: “The most important thing was that almost all officers working in towns, districts 
and villages were able to reassess valuables, develop an awareness of the need to serve for 
a person, but not a group of people or one party. And this was not an easy task. The most 
important our achievement, as we see it, is that we overcame ourselves. In the years 1990-
1991 that were crucial for Lithuania, the officers of the internal affairs system passed a 
serious exam of life. Some of them paid the highest price - their lives”.

The words of Mr. R.Vaitekunas, the Minister of the Interior, which he told at the begin-
ning of December 1995, were as follows: “We have sewn a new button to the old jacket — it 
looks like a small detail that changes nothing in the content. But it promoted the evolution 
of thoughts and deeds of each wearer of that button and encouraged benevolent, support-
ing the police attitude of people. The situation and the requirements are changing, becom-
ing more rational, but the then experience should not sink into oblivion.”

According to the former Police Commissioner General Mr. P. Liubertas, the police 
suffered some very severe major reorganisations during the period of 1990-1995 and 

court order for eviction from the occupied flats and this had to be done. Court bailiffs 
with the help of police officers complied with the court order. In such the way, taking ad-
vantage of the current political situation in Lithuania, the Afghanistan war participants 
wanted to solve their real or alleged problems.

After the restoration of independence of Lithuania, a concern to organize national 
qualified police personnel training system arose and there was founded a Police Academy 
of the Republic of Lithuania, which was opened traditionally on the 1st of September in 
1990 in Vilnius.  Each state must have its own police forces and educational institutions 
prepare the officers for them. There was provided for the three-stage studies lasting for 
five years, the full-time and the extramural. The first skilled policemen graduates were 
prepared already after a year, then after three years - the graduates with Bachelor’s degrees 
of Law, and after five - the graduates with Master’s degrees of Law.  Vilnius and Kaunas 
Police Schools of the Ministry of Internal Affairs of the USSR were reorganized into 
Vilnius and Kaunas Special Schools of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 
of Lithuania and later - into Vilnius and Kaunas Higher Schools of Law of the Ministry 
of the Interior of the Republic of Lithuania, and even more later - into the Higher Police 
Schools. The Police Schools organised refresher courses as well. The primary education 
system of the officers did not meet the quality of staff training, as well as the require-
ments of graduated education system, therefore it was restructured and there was also 
established a Police School of Klaipeda. The education institutions were reorganised into 
the graduated education system.

The Law on Police strictly defined the tasks of the police, its basic operating principles, 
legal status and legal indemnity. There was founded a police organisation, established its 
functions and structure. The police was divided into republican and municipal, which 
were subordinate to the Department of Police under the Ministry of Internal Affairs of 
the Republic of Lithuania. The Law formulated the legal status of a police officer, police 
system and established the procedure of funding of the police. It was determined that the 
republican police should be funded from the state budget of the Republic of Lithuania 
and the municipal police - from the state budget of the Republic of Lithuania and the 
budgets of municipalities. The Law on Police provided for much better social guarantees 
for the police officers than they were before.  The officers of militia evaluated positively 
the adoption of the Law on Police as consolidation of the independence and victory of 
democratic forces.

In 1995, the Minister of the Interior Mr. Romasis Vaitiekunas stated about the Lithu-
anian Law on Police adopted on the 11 t h  of December in 1990 that it “caused revolu-
tionary changes in the system of the internal affairs”, and this cannot be denied.

In January of 1991, the Chamber of Supreme Council was protected by unarmed 
Lithuanian people day and night - and that determined the refusal of the USSR army to 
attack them.
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there even existed such a wish: “Let you live in reorganisation period!” Each change of 
government in Lithuania also caused a structural reorganisation of the Ministry of Inter-
nal Affairs. But a police officer had not to be dependent on the political pulse.

Ten days after the declaration of the Independence Restoration Act, there was pub-
lished an appeal of the Supreme Council to the employees of the internal affairs bod-
ies. The predominant Russian language was replaced by the Lithuanian language. After 
the 11th of March, the legal nihilism was increasingly deepening, whereas there existed 
a vacuum of national laws and sub-statutory legal acts, and therefore a reception of laws 
and sub-statutory legal acts was temporarily established in Lithuania. Political situation 
was changing, criminals were becoming increasingly impudent, and the militia officers 
followed imperfect laws not conforming to the requirements, and as a result, the officers 
of militia became deprived of rights. Upon adoption of the Law on Police, there started 
the transition from militia to the police. The Divisions of Internal Affairs became Police 
Commissariats. Mr. Romasis Vaitekunas was appointed to the position of a Senior Com-
missar of Siauliai City Police. After he became the Minister of the Interior, Mr. Algiman-
tas Songaila was appointed the Senior Commissar. In Siauliai, like elsewhere in Lithu-
ania, there were created five new types of police, new structural divisions and services. 
On the 7th of March, 1994, the Commissariat of Siauliai City was reorganised into a 
Police Headquarters and two territorial police commissariats, and their commissars were 
appointed. The number of police staff increased up to 775 in Siauliai City, i.e. augmented 
more than twice since the beginning of the reorganisation. In Siauliai City, the police 
continued to hold on the interwar police traditions: jamborees, sportive events, and ama-
teur art of police officers were popular here. 

The putsch of 19-21 August, 1991 was a turning-point of USSR disintegration, 
through which there were yet made attempts to suppress the movement of independence, 
including the Baltic republics, the leader of which was Lithuania.

For the officers of the Lithuanian militia (police), the events of 1991 also were a chal-
lenge, which they sustained in good faith working for a long time in a heightened mode 
because of the rise in criminality and extreme political and psychological conditions.

The USSR failed to implement an effective government in Lithuania. The legislative, 
executive and juridical powers of the Republic of Lithuania became independent Lithu-
anian authorities and the USSR failed to replace them with soviet ones. An alternative 
Prosecutor’s Office of the USSR became the only soviet legal authority in Lithuania, 
which was ignored not only the institutions of the Republic of Lithuania, but also by 
the local residents. The soviet armed forces were only able to control their deployment 
locations in the territory of Lithuania, although an attempt was made to destabilize the 
situation in Lithuania through their strength, but it failed and in 1993, the last foreign 
soldier left the country of Lithuania.

After the putsch, the life returned back to its normal condition in Siauliai City. Staying on 

duty of the Council’s deputies and employees was terminated. During the putsch, the Munici-
pality of Siauliai City was always crowded as the entire life of the city was concentrated there. 
A police post disappeared from the entrance to the Municipality, nobody registered the enter-
ing people and nobody had to show their identification documents.

Soon after the beginning of democratic processes and the pursuit of independence 
in Lithuania, Latvia and Estonia, the Prime Minister of Great Britain Mrs. M. Thatcher, 
the so-called “Iron Lady”, wrote in her memories about this: “They will be free, the only 
uncertainty - when it will happen.”

In 2008, the police implemented one of the biggest reforms in Lithuania, i.e. the reor-
ganisation of county police headquarters. Since time is running inexorably and the dust 
of oblivion covers past events and people, therefore for the future generations an annex to 
the first part includes a list of divisions of Siauliai County Police Headquarters, starting 
from the services of Siauliai County Police Headquarters, teams of Police Commissariats 
of Siauliai city and district, as well as photos and brief descriptions of commanding of-
ficers of Siauliai County Police.

The photographs with short descriptions of the commanding officers of Siauliai County 
Police are listed in alphabetical order. Officer’s full name, position, family composition, edu-
cation institutions graduated, positions occupied throughout the entire service, promotions, 
social activities, leisure, hobbies, work and home addresses and post scriptum.

A separate list in the annex to the book indicates in alphabetical order the names of 
persons referred in the book and the pages, where to find them.
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