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1. Represijų laikotarpiai ir kriterijai. Pirmasis neteisėtų areštų Lietuvos teritorijoje laikotarpis 

– 1939 metų rugsėjo 19 – 1939 m. spalio 22 d., kuomet Sovietų Sąjunga kontroliavo karine 

jėga užimtą Vilniaus kraštą. 1939 m. spalio 10 d., Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos 

Respublikai perdavimo sutartimi bei Lietuvos-Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos 

sutartimi Lietuvai atiteko dalis Vilniaus krašto. Likusieji krašto gyventojai liko Sovietų 

Sąjungos aneksuotoje teritorijoje (Švenčionyse, Rudnioje, Gervėčiuose ir kt.) ir jiems buvo 

pritaikyta Sovietų Sąjungoje galiojusi represinė teisėtvarka. Antrasis neteisėtų areštų 

Lietuvoje laikotarpis – 1940 m. birželio 15–1941 m. birželio 22 d., Sovietų Sąjungai 

okupavus ir aneksavus Lietuvą.  Nuo 1939 m. spalio 11 d. buvo formuluojamos pirmosios 

represijų vykdymo doktrinos aneksuotų ir numatytų aneksuoti šalių gyventojų atžvilgiu. 

Politines represijas pirmiausia numatyta organizuoti žmonių grupes pirmiausia pagal 

žmonių socialinę kilmę ir buvusią padėtį bei profesinę ar politinę veiklą. Represuojamų 

žmonių kategorijų kriterijai nustatomi pagal komunistinės-bolševikinės ideologijos 

reikalavimus.  

2. Prielaidos neteisėtoms represijoms. Sovietinei teroro politikai vykdyti 1940 m. birželio 17-

rugpjūčio 3 d.  pasinaudota tuomet veikusiomis Lietuvos valstybės institucijomis, tarp jų ir 

Valstybės saugumo departamentu, kur buvo infiltruoti antivalstybinės organizacijos - 

Lietuvos komunistų partijos nariai. “Vadovaujantis valstybės saugumo sumetimais”, 

sustabdyta ir visų iki tol veikusių organizacijų veikla. Jų veikla pradėta traktuoti Sovietų 

Sąjungos Baudžiamojo kodekso dvasia. Naujas prielaidas neteisėtoms represijoms sudarė 

vadinamojo Liaudies Seimo sprendimai ir oficiali Lietuvos aneksija. 
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3. Pirmieji masiniai politiniai suėmimai. Pirmieji neteisėti suėmimai (1941 m. liepos 10-19 

d.) buvo vykdomi Lietuvos komunistų partijos vadovų (tuo pačiu metu ir represinių 

institucijų vadovų) 1940 m. liepos 6 ir liepos 7 d. įsakymais, kontroliuojant Sovietų 

Sąjungos NKVD   atstovams. Politinių represijų aukomis tapo visų buvusių politinių partijų 

ir tautinių bendruomenių atstovai. Suėmimais nebuvo siekta likviduoti kokių nors slaptų 

organizacijų. Politinių represijų pagrindas – suimamų žmonių “socialinis pavojingumas” 

totalitarinei valstybei ir valstybinei santvarkai.  

4. Sovietų Sąjungos įstatymų taikymas. Lietuvos piliečiams buvo pradėti taikyti dar formaliai 

neįvesti Sovietų Rusijos įstatymai. Suimtųjų grupės dar iki Lietuvos aneksijos buvo 

neteisėtai išvežamos už Lietuvos teritorijos ribų. 1940 m. lapkričio 30 d. Lietuvos SSR 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas savo įsaku paskelbė Rusijos SFSR BK 58 straipsnio 

galiojimą Lietuvoje, nors 1940 m. birželio-lapkričio mėn. suėmimai buvo pagrindžiami 

būtent šio kodekso nuostatomis. Buvo pasiektas pirmasis tikslas – pirmais neteisėtais 

suėmimais paralyžuotas kiekvienas bandymas neorganizuotai priešintis vykdytam 

nepriklausomos valstybės aneksavimo ir sovietizavimo politikai.  

5. Sovietinių institucijų vieta organizuojant terorą. Būtina sovietinės teroro politikos 

vykdymo grandis buvo specialūs teismai ir neteisminiai organai, kuriems buvo deleguotos 

teismų funkcijos. 1940–1941 m. būtent ypatingieji pasitarimai skelbė nuosprendžius 

daugeliui Lietuvoje NKVD suimtų žmonių. Nuo 1940 m. liepos mėn. Lietuvoje pradėta ir 

lapkričio 28 d. išplėsta “antisovietinių elementų” apskaita. Į sąrašinę apskaitą turėjo būti 

įtraukti visi asmenys, kurie “dėl savo socialinės ir politinės praeities, tautinių-šovinistinių 

nuotaikų, religinių įsitikinimų, moralinio ir politinio nepatvarumo yra priešingi socialistinei 

santvarkai ir todėl gali būti [...] išnaudoti antisovietiniams tikslams”. Visus šiuos žmones 

numatyta slapta suregistruoti ir įtraukti į suimtinų asmenų sąrašus. Registruotinų žmonių 

skaičius – 320 tūkst. buvusių partijų ir organizacijų narių. Nepatikimų žmonių sąrašus 

papildė ir tautinių mažumų atstovai- lenkai, žydai, rusai, ukrainiečiai.  

6. Politinių areštų aplinkybės ir mastai. 1940 m. buvo suimti 2 785 žm. ir 1941 m. sausio-

gegužės mėn. –1 768žm. Daugiau kaip pusė (apie 55 proc.) politinių kalinių buvo kaltinami 

pagal 58 straipsnį (daugiausia už darbą policijoje, slaptą bendradarbiavimą su saugumo 

policija ir vadovavimą buvusioms legalioms organizacijoms), apie 40 proc. – už nelegalų 

sienos perėjimą, o likusieji – už karinius nusikaltimus. Apie 60 proc. politinių kalinių buvo 

kalinami nesilaikant net sovietinio baudžiamojo-procesinio kodekso nuostatų: kalinami 

nepareiškus jokio kaltinimo, nepratęsus suėmimo ir tardymo terminų.  

7. Kitos prievartos formos (kankinimai). Pirmiausia politiniai kaliniai patirdavo “būtinų 

tardymo veiksmų” poveikį. Fizinė bei psichinė prievarta NKVD ir NKGB sistemoje buvo 
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dangstoma žodžiais “fizinis poveikis”, “aktyvus tardymas” ir pan. Kankinimai buvo 

sankcionuoti pačiu aukščiausiu lygiu. VKP(b) CK 1937 m. oficialiai leido naudoti “fizinį 

poveikį”. Dauguma politinių kalinių patyrė kankinimus tardymo metu.  

8. Suimtųjų turto nusavinimas. Iš karto po suėmimo, nelaukiant nuosprendžių, NKVD 

nusavindami asmeninius suimtųjų daiktus, konfiskuodavo kitą turtą-butus, privačius 

automobilius. Prasidėjus karui, visas konfiskuotas asmeninis suimtųjų turtas (pinigai, 

auksinės ir sidabrinės monetos, valiuta, apdovanojimai) buvo išvežtas į Sovietų Sąjungą ir 

daugiau nebuvo sugrąžintas  

9. Nuosprendžiai ir jų vykdymas. Iš 1671 bylos, kuriose įrašyti vienokių ar kitokių teisminių 

institucijų nuosprendžiai, 1020 bylų nuosprendžius paskyrė Ypatingasis pasitarimas. 

1941 m. iki birželio 26 d. į Sovietų Sąjungos gilumą buvo išvežti 3565 kaliniai (neįskaitant 

birželio 14-18 d. deportacijų aukų, kurie buvo tiesiai gabenami į lagerius, apeinant 

kalėjimus). Dauguma 1941 m. Sovietų Sąjungos lageriuose ir kalėjimuose įkalintų lietuvių 

formaliai tebebuvo tardomieji, jiems dar nebuvo pritaikytas joks Sovietų Rusijos BK 

straipsnis. Jie patraukti į baudžiamąją atsakomybę pagal SSRS Aukščiausiojo teismo 1941 

m. gruodžio 11 d. nutarimą “Dėl bylų vedimo asmenims, įvykdžiusiems nusikaltimą laikinai 

priešo užimtoje teritorijoje”. 618 Lietuvos gyventojų paskirta mirties bausmė ir sušaudyti 

568 Lietuvos piliečiai. Nuosprendžio galiojimo ir tvirtinimo tvarka buvo supaprastinata. 

Ypatingojo pasitarimo nuosprendžiai nebuvo galutiniai ir neapskundžiami. Nuosprendžių 

netvirtino SSRS Aukščiausiojo teismo Karinė kolegija ir Baudžiamoji-teisminė kolegija, 

neperžiūrėjo VKP (b) CK Politinio biuro komisija ir netvirtino VKP (b) CK. Likusieji 

politiniai kaliniai (70 proc.) buvo įkalinti 5-10 metų. Išimtis padaryta prezidentui A. 

Stulginskiui (su 17 bendrabylių ministrų, mokslininkų, policininkų), kuris buvo kalinamas 

be jokio formalaus nuosprendžio 11 metų – iki 1952 m. 

10. Mirties datų klastojimas. Siekiant nuslėpti mirties bausmių vykdymo 1941-1943 m. 

aplinkybes, 1955 metais TSKP CK ir KGB pradėjo mirties aplinkybių ir datų falsifikavimą. 

Remiantis šiuo sprendimu mirties datos buvo falsifikuojamos iki pat 1990 metų pradžios.  

11. Kalinių sudėtis. Tarp 1939 ir 1940-1941 m. įkalintų Lietuvoje politinių kalinių buvo visų 

tautinių grupių atstovai: 58,1 % lietuvių, 25,2 % lenkų, 5,1 % žydai, 4,0 % rusai. Tarp 

suimtų ir įkalintų žmonių buvo visų socialinių ir profesinių sluoksnių atstovai. Tarp suimtų 

ir Lietuvoje kalintų asmenų taip pat daugiausia buvo tarnautojų, darbininkų ir amatininkų 

bei ūkininkų.  

12. Neteisėtų areštų pasekmės. 1940-1941 metais, iki didžiojo trėmimo birželio 14 d., buvo 

suimta 6 606 žm., kurie buvo apkaltinti politiniais nusikaltimais. Iš jų 3 434 išvežti į lagerius 

(tiek pavardžių žinoma, archyviniai šaltiniai teigia, kad buvo išvežta 3565 kaliniai). Tarp 
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pastarųjų GULAG’o lageriuose mirė 24,7 %, likusieji dingo be žinios.  Priklausomybė tam 

tikrai tautybei (lietuvių, latvių, estų, vokiečių…) ir kalinimas bei kaltinimas antisovietine 

veikla arba “socialinis pavojingumas, sudarė neišardomą samplaiką, dėl kurios tam tikrų 

tautybių politiniams kaliniams negaliojo jokios amnestijos, jokie sąlyginiai iš laisvinimai iš 

kalinimo vietų. Pasibaigus laisvės atėmimo bausmei ir neesant papildomai bausmei 

(ištrėmimo), vis tiek lietuviai prievarta buvo paliekami lageriuose, be teisės iki karo 

pabaigos palikti lagerio darbų rajono Nuo 1946 m. buvę kaliniai, kurie kalinimo metu vykdė 

antisovietinę veiklą arba jos nevykdė, bet buvo “socialiai pavojingi” (dėl savo ankstesnės 

veiklos) buvo sudaromos naujos bylos ir siunčiamos į Ypatingąjį pasitarimą. Pagal SSRS 

Aukščiausios Tarybos prezidiumo 1948 m. vasario 21 d. įsaką, visą paskirtą laisvės 

atėmimo bausmę iškalėję politiniai kaliniai turėjo būti apgyvendinti tremtyje MGB 

priežiūroje tam tikrose Sibiro ir šiaurinėse teritorijose. Į Lietuvą sugrįžo tik 14 proc. buvusių 

politinių kalinių.  

13. Kokybiniai pokyčiai Lietuvos visuomenėje. 1940-1941 m. neteisėti suėmimai ir išvežimai į 

lagerius padarė Lietuvos visuomenei kokybiškai sunkiai apibrėžiamas pasekmes:  

a) sunaikino didelę dalį nepriklausomoje Lietuvoje ugdytų profesinių sluoksnių atstovų 

(politikų, teisininkų, mokytojų, karininkų, policininkų ir t .t.); 

b) sunaikino didelę dalį nuosaikiosios opozicijos (liaudininkiškos ar  

socialdemokratinės krypties) potencialo, paralyžavo bandymus neorganizuotai 

priešintis vykdytai politikai ir sudarė galimybes netrukdomai vykdyti aneksijos bei 

sovietizacijos politiką; 

c) sukūrė visuomenėje įtarumo ir nepakantumo atmosferą, sudarė sąlygas toliau 

vystytis tautinio nepakantumo nuotaikoms; 

d) komunistinės ideologijos pagrindais vykdyta visuomenės selekcija, slapti masiniai 

suėmimai, kalinių masiniai išvežimai už Lietuvos ribų ir platus kankinimų 

naudojimas politinių priešininkų atžvilgiu, sudarė sąlygas daliai visuomenei priimti 

ir įsisavinti totalitarinės valstybės principus – iš pradžių komunistinius-

bolševikinius, vėliau - nacionalsocialistinius. 
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