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Autoriaus darbas iš esmės yra sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių, kuriose 

atskleidžiamas pasirengimas okupacijai 1940 m. pirmąją pusę (agresyvi užsienio 

politika ir karinis pasirengimas) bei sąlygų aneksijai parengimo ir pradinio 

sovietizavimo. Autorius neakcentuoja dalyje lietuviškos istoriografijos įsitvirtinusios 

tezės, kad pasirengimas okupacijai prasidėjo 1939 m. rugpjūčio mėn. nuo Molotovo 

Ribentropo slaptųjų protokolų, o karinis pasirengimas – nuo 1939 m. spalio mėn. nuo 

Lietuvos  ir Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutarties sudarymo. Autoriaus 

nuomone galutinai valstybingumas buvo likviduotas po Liaudies Seimo nutarimų ir 

aneksavimo procesas buvo užbaigtas Maskvoje Sovietų Sąjungai paskelbus apie 

Lietuvos įjungimą į SSRS. 

 Autorius atskleidė bei įvertino įvairias Lietuvos okupavimo ir aneksavimo 

vertinimo koncepcijas: nuo koncepcijos apie taikią socialistinę revoliuciją iki 

koncepcijos, kad 1940 m. Lietuva buvo okupuota, aneksuota ir neteisėtai inkorporuota 

į Sovietų Sąjungą.  

Autorius teisingai pastebi, kad 1939 m. antrojoje pusėje SSRS sukūrė 

tarptautines Baltijos valstybių okupavimo prielaidas. Autorius daro prielaidą, kad 

Baltijos valstybių okupavimo planas galėjo būti priimtas 1940 m. vasario mėnesį, o 

Lietuvos okupavimo karinio plano įgyvendinimas prasidėjo 1940 m. pavasarį. Karinė 

okupacija prieš Lietuvą autoriaus suskirstyta į tris fazes: karinių įgulų agresijos, 

puolimo iš Baltarusijos į Lietuvą (karinė operacija buvo pakeistą į kariuomenės 

įvedimą į šalį) ir provokacinių veiksmų prie Lietuvos sienos.  

Autoriaus daro prielaidą, kad sudėtinga Lietuvos padėtimi pirmiausia nutarė 

pasinaudoti opozicinės jėgos siekdamos pakeisti vyriausybę ir , kad opozicija stengėsi 

net ultimatume įžiūrėti ne valstybės likimą, bet galimybę likviduoti A. Smetonos 

režimą. O Sovietų Sąjunga pasinaudojo sudėtinga politine situacija šalyje, padidino 

įtampą, suskaldė Lietuvos politinį elitą ir pradėjo okupaciją. 



Autorius, remdamasis archyviniais ir memuariniais šaltiniais teigia, kad tik 

sudarius vyriausybę bei J. Paleckiui pradėjus eiti prezidento pareigas šalyje imta 

griauti Lietuvos valstybės politines ir visuomenines struktūras, mažinti gyventojų 

teises, keisti ar likviduoti nusistovėjusią gyvenimo sanklodą. Vis tik galutinio 

Lietuvos valstybingumo likvidavimo priežastis autorius įžvelgia Lietuvos vidinėse 

sąlygose (nesukurta pilietinė visuomenė) bei brutaliai vykdytose okupacijos įteisinimo 

klastotėse bei prieš šalies valstybingumą ir gyventojų interesus nukreiptoje LKP 

veikloje: LKP suvaidino Sovietų Sąjungos planų pagrindinės vykdytojos vaidmenį.  

Autorius savo darbe, paremtame ir surinktais pagrindiniais dokumentais 

(prieduose pateikiami 34 dokumentai), iš esmės atskleidė Lietuvos okupavimo ir 

aneksavimo prielaidas.  Liko ne galo pateikta aneksijos procedūra – “stojimo” į SSRS 

sudėtį formalus įforminimas (įgaliota delegacija ir jos sudarymas, deklaracija ir jos 

pasirašymas), Liaudies Seimo pavertimas Aukščiausiaja Taryba. 
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