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PRATARMĖ 
XX a. pirmoje pusėje pirmą kartą pasaulyje keliose šalyse įsigalėjo totalitariniai režimai, 

kurie pagal savo politinį modelį siekė pakeisti pasaulio politinę sandarą. Totalitarinei Tarybų 

Sąjungai pavyko 1940 m. užimti Lietuvos Respubliką ir kitas Baltijos šalis, primesti joms savo 

valdžią ir okupacinės valdžios mechanizmo pagalba tarybiniais pagrindais pradėti pertvarkyti jų 

gyvenimą. Po to, kai Tarybų Sąjunga aneksavo Lietuvą, ji primetė jai unifikuotą tarybinę politinę 

sistemą. Komunistų politinė doktrina ir praktika nenumatė jokio kito TSRS okupuotų kraštų 

politinio modelio, negu tas, kuris buvo Tarybų Sąjungoje1.  

Esminis tarybinės politinės sistemos ir totalitarinio politinio režimo bruožas buvo valdžią 

monopolizavusios komunistų partijos politinis diktatas visuomenei2. Siekdama išlaikyti 

nelegitimios valdžios monopolį ir pagal komunistinę doktriną savo interesais ir tikslais pakeisti 

visuomenės gyvenimą, komunistų partija pajungė sau socialinius ir politinius institutus. Politinė 

diktatūra sudarė komunistų partijai galimybę sukonstruoti ir iš viršaus įdiegti  tokią politinę sistemą, 

kurios šerdis buvo partija, telkianti nedalomos ir neribotos valdžios galias ir besąlygiškai diktuojanti 

visiems kitiems politinės sistemos elementams. Partijos organizacija ir jai pajungti kiti politiniai 

institutai, pirmiausia valstybės institucijų sistema, sudarė politinių institutų visumą, kuria ir per 

kurią komunistų partija išreiškė savo politinę valią, įgyvendino valdžią ir realizavo politiką. 

Komunistų partijos politika, t.y. sąmoninga veikla vadovaujant ir valdant visuomenės raidos 

procesus, buvo nukreipta į tai, kad realizuoti valdančios komunistų partijos interesus. Totalitarinio 

režimo sąlygomis Visasąjunginė komunistų partija (bolševikų) praktiškai panaikino ribas tarp 

politikos ir valdymo sričių ir politizavo valdymą. Politikos ir valdymo vienovė sudarė prielaidas 4-

me dešimtmetyje Tarybų Sąjungoje suformuoti ypatingą biurokratinę valdymo sistemą, kurioje 

partijos organizacija ir jos aparatas atliko politinį ir bazinį administracinį vaidmenį. Totalitarinėje 

sistemoje VKP(b) siekė apimti visas visuomenės gyvenimo sritis, pagal savo doktriną jas keisti, 

valdyti ir kontroliuoti. Dėl to ji išplėtė valdymo ir administravimo sistemos funkcijas ir veiklos 

sferą, padidino valstybės aparato vaidmenį įgyvendinant partijos valdžią ir politiką, reglamentuojant 

ir kontroliuojant visuomenės gyvenimą. Partijos organizacija ir jai pajungta politinių institutų, 

pirmiausia valstybės institucijų, sistema pajungė visuomenę, praktiškai politizavo ir suvalstybino 

daugelį socialinio gyvenimo institutų ir raiškos būdų. Tarybų Sąjungoje 4-jo dešimtmečio antroje 

pusėje įsiviravo biurokratija ir susiklostė valdymo sistema, kurioje viešpatavo politinės idėjinės 

ištikimybės pagrindu formuojamas aukštosios biurokratijos sluoksnis – politinė biurokratija 

(nomenklatūra)3. Tarybų Sąjungos politinė sistema buvo okupuotai Lietuvai visiškai svetimas 

istorinis ir politinis fenomenas, kuris neišplaukė iš jos visuomenės natūralios istorinės raidos ir 

politinio gyvenimo. Jis buvo primestas Lietuvai iš šalies svetimos okupacinės valstybės valia ir 
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jėga,  buvo diegiamas prievartiniais ir administraciniais metodais iš viršaus per okupacines politines 

struktūras ir jų pagalba, griaunant Lietuvos Respublikos politinę santvarką, naikinant Lietuvos 

valstybės ir visuomenės politinius institutus, socialinius ir politinius santykius. 

Okupacinė valdžia negalėjo įtvirtinti komunistinės sistemos principų Lietuvoje ir 

funkcionuoti, nesukūrusi institucinių formų ir nesudariusi veikimo mechanizmo. Komunistų partija 

negalėjo įgyvendinti savo politikos netaikydama poveikio visuomenei priemonių ir neturėdama 

politinių institutų visumos, kuria ir per kurią ji realizavo savo politines idėjas, tikslus ir interesus, 

įgyvendino valdžią, savo tikslais ir interesais organizavo ir valdė visuomenės gyvenimą. Lietuvos 

sovietizavimo procesai, komunistų partijos valdžios ir politikos realizavimas labai priklausė nuo 

politinių institutų organizacijos ir funkcionavimo. Politinės struktūros buvo svarbiausi okupacinės 

valstybės, jos valdžios ir okupacinės politikos elementai Lietuvoje, kuriais ir per kuriuos okupacinė 

valdžia legalizavo ir išreiškė save, primetė ir įgyvendino savo valią, vykdė okupacinės valstybės ir 

valdžios funkcijas, realizavo komunistų partijos politiką.  

Okupacinės politikos tikslai buvo įjungti ir prievarta išlaikyti Lietuvą Tarybų Sąjungos 

sudėtyje, komunistiniais pagrindais partijos interesais ir tikslais pakeisti Lietuvos socialinę politinę 

tikrovę, organizuoti ir valdyti jos visuomenės procesus. Jos uždaviniai buvo sugriauti Lietuvos 

valstybingumą, jos valstybinę politinę santvarką ir ekonominę sanklodą; sunaikinti Lietuvos 

socialinio ir dvasinio gyvenimo formas; palaužti lietuvių tautos nacionalinį ir politinį sąmoningumą 

bei nuslopinti jos pasipriešinimą okupaciniam režimui; fiziškai sunaikinti politiškai aktyviausią ir 

sąmoningiausią lietuvių tautos dalį; įdiegti Lietuvoje tarybinę politinę sistemą, socialistinę planinę 

ekonomiką, suformuoti vienalytę socialinę visuomenės struktūrą, komunistiniais pagrindais 

pertvarkyti kitas visuomeninio ir dvasinio gyvenimo sritis. Okupacinės politikos funkcijos buvo 

išreikšti ir įgyvendinti valdančios komunistų partijos interesus; pagal komunistinę doktriną 

pertvarkyti okupuotos Lietuvos visuomenės gyvenimą; komunistiniais pagrindais organizuoti ir 

valdyti visuomenės procesus; integruoti Lietuvą į Tarybų Sąjungą ir taip užtikrinti tarybinės 

socialinės politinės sistemos vieningumą ir stabilumą.  

Lietuvos visuomenei priešiška okupacinė valdžia galėjo priversti žmones paklusti savo 

valiai ir radikaliai pakeisti visą jų gyvenimą tiktai naudodama organizuotą valstybės prievartą, 

politinį diktatą ir įvesdama visaapimančią visuomenės kontrolę. Todėl okupacinę politiką 

komunistai vykdė pirmiausia valstybės aparato pagalba ir valdžios poveikio visuomenei 

priemonėmis.  Okupuotos Lietuvos valdymo ir administravimo sistema buvo svarbus politikos 

elementas, kuris atliko okupacinės politikos įgyvendinimo, visuotino okupuotos visuomenės 

organizavimo, valdymo, kontrolės ir represavimo funkcijas.  

Lietuva buvo okupuota prievarta, panaudojus karinę agresiją ir klastingas politines 

kombinacijas. Ji buvo įjungtą į Tarybų Sąjungą neteisėtai ir išlaikoma jos sudėtyje  panaudojant 
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organizuotą valstybės prievartos jėgą. Visa okupacinė politika Lietuvoje buvo prievartinė ir 

nusikalstama savo tikslais ir uždaviniais, turiniu ir pobūdžiu, įgyvendinimo būdais ir priemonėmis, 

šios politikos vykdytojų veiksmais.   

Komunistų partijos politikos realizavimo, ją įgyvendinančių politinių institutų sudarymo ir 

funkcionavimo moksliniai tyrinėjimai yra svarbi okupuotos Lietuvos visuomenės raidos istorinių ir 

politologinių tyrimų dalis. Nesuvokus Lietuvos pavergimo, valdymo ir okupacinės  politikos 

mechanizmo, neįmanoma giliai nagrinėti Lietuvos sovietizavimo ir kitų procesų, kurie vyko 

okupuotoje Lietuvoje. Okupacinių politinių struktūrų sudarymas ir jų vaidmuo įgyvendinat 

okupacinę politiką pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu yra dalis okupuotos Lietuvos istorijos 

problemų, kurios iki šiol menkai ištirtos Lietuvos ir užsienio istoriografijoje. Objektviai, giliai 

tokias problemas galima išanalizuoti tik kompleksinio pobūdžio tyrimuose, istoriniu, politologiniu, 

sociologiniu ir kitais aspektais bei pasitelkiant šių sričių metodus. Tokius klausimus sunku, netgi 

neįmanoma išnagrinėti vienoje studijoje. Tirti okupacinės politikos sistemą sunku ir todėl, kad 

istorinėje ir politologinėje literatūroje labai įvairiai apibrėžiama politika ir jos sistema, vartojamos 

skirtingos sąvokos politikos formai, turiniu ir procesui nusakyti. Politika vadinami politiniai klasių 

santykiai;  viešpatavimas, susijęs su valdžios iškovojimu ir panaudojimu; santykiai, susiję su 

valdžios iškovojimu, išlaikymu ir panaudojimu; visuomenės gyvenimo organizavimas ir valdymas 

valstybės valdžios pagalba; visuomenės gyvenimą reguliuojančių principų ir normų sistema;  

sąmoninga veikla vadovaujant ir valdant visuomenės raidos procesus valstybinės valdžios pagalba 

visuomenės arba jos grupių (klasių, elito) interesais ir tikslais; ir t. t. Šiuolaikiniai Rusijos istorikai 

ir politologai, kurie nagrinėja komunistų partijos politiką totalitarinio režimo sąlygomis, politika 

vadina partijos veiklą organizuojant ir valdant visuomenės procesus valstybės valdžios pagalba 

komunistų interesais ir tikslais4. Politikos struktūrą sudaro santykiai, susiję su valdžios iškovojimu, 

išlaikymu ir panaudojimu; valdžios įstaigų veikla organizuojant ir valdant visuomenę; politinių 

organizacijų ir normų visuma, kurių pagalba realizuojamos politinės idėjos, tikslai ir interesai bei 

įgyvendinama valdžia. Instituciniu atžvilgiu politikos sistemą sudaro visuma politinių institutų, 

kuriais ir per kuriuos įgyvendinama komunistų partijos diktatūra, partijos interesais ir tikslais 

organizuojama ir valdoma visuomenė, įforminami ir veikia su valdžia susiję santykiai. Panašiai 

okupacinę politiką suvokia ir lietuvių tyrinėtojai. Lietuvių ir rusų autorių darbuose bei lietuvių ir 

rusų kalbomis leidžiamoje literatūroje vartojama viena sąvoka – politika. Šiuolaikinėje užsienio 

literatūroje ir leidiniuose anglų kalba politikos formai, turiniui ir procesui pavadinti vartojamos trys 

skirtingos sąvokos: polity, policy, politics5. Policy terminas vartojamas tiriant valdžios turinį, jos 

veikimo būdą, politinių sprendimų priėmimo technologiją.  

Šiame darbe bus mėginama apibūdinti okupacinių politinių ir visuomeninių struktūrų, 

pirmiausia komunistų partijos, sudarymą ir jų vaidmenį įgyvendinant nusikalstamą okupacinę 
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politiką pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu. Tyrimo objektas yra okupacinės politikos 

sistemos sudarymas Lietuvoje, šios sistemos elementų – politinių struktūrų – vaidmuo įgyvendinant 

nusikalstamą okupacinę politiką bei visuomenės sluoksnių bendradarbiavimas su jomis. Okupacine 

politika šiame darbe vadinama okupacinės valdžios veikla įjungiant ir prievarta išlaikant Lietuvą 

Tarybų Sąjungos sudėtyje, komunistiniais pagrindais valdančios komunistų partijos interesais ir 

tikslais keičiant Lietuvos socialinę politinę tikrovę, organizuojant ir valdant okupuotos visuomenės 

procesus. Okupacinės politikos sistema traktuojama instituciniu atžvilgiu kaip visuma politinių 

struktūrų, kuriomis ir per kurias komunistų partija išreiškė savo politinę valią, įgyvendino valdžią ir 

ir realizavo politiką.  

Šiuolaikinėje istorinėje ir socialinių politinių mokslų literatūroje įvairiai apibūdinami 

politiniai reiškiniai, vykę Tarybų Sąjungoje ir jos okupuotose kraštuose. Šiame darbe pritariama 

vyraujančiai nuomonei, kad TSRS valdžia prievarta diegė Lietuvoje uždarą politinę sistemą, 

totalitarinį politinį režimą, biurokratinį valdymo tipą, pasireiškusį politinės biurokratijos forma6. 

Laikomasi nuomonės, kad VKP(b) vadovybė formavo okupacinę politką, priėmė svarbiausius 

politinius sprendimus dėl Lietuvos sovietizavimo. Lietuvos komunistų organizacija praktiškai 

nedalyvavo formuojant okupacinę politiką, tačiau buvo svarbiausia politinė struktūra, kuri 

organizavo šios politikos priemonių įgyvendinimą ir kontroliavo jų vykdymą. Pritariama 

šiuolaikinėje istoriografijoje vyraujančiai nuomonei, kad komunistų partija įgyvendino okupacinę 

politiką per partijos organizaciją, jai pajungtas valdymo ir administravimo institucijas, bei politinės 

biurokratijos (nomenklatūros) sluoksnį. Kadangi okupacinė politika buvo realizuojama valstybės 

valdžios pagalba, jos priemonėmis ir administraciniais metodais, administravimo įstaigos buvo 

svarbus partijos politikos elementas. Okupuotoje Lietuvoje veikusios visuomenės organizacijos 

buvo įjungtos į okupacinės politikos sistemą, tačiau pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu 

atliko menką politinį vaidmenį.  

 Istorinės literatūros ir šaltinių apžvalga 

Okupacinių politinių struktūrų sudarymą ir jų vaidmenį įgyvendinant okupacinę politiką 

Lietuvoje pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu įvairiais aspektais apibūdino tie istorikai, kurie 

analizavo TSRS ir okupuotos Lietuvos istoriją. Visgi beveik nėra specialių profesionalių istorinių 

studijų, kur būtų akademiškai nagrinėjamas TSRS politinės sistemos diegimas, okupuotos Lietuvos 

valdymas, okupacinių politinių struktūrų vaidmuo įgyvendinant okupacinę politiką Lietuvoje 

pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu. Palyginti mažai šia tema yra ir politologinių darbų. 

Įvairių politologinių teorijų ir istoriografinių koncepcijų atstovai pastebėjo, kad visuose TSRS 

okupuotuose šalyse, taip pat Lietuvoje, visuomenės gyvenimas buvo pertvarkomas pagal tuos 

pačius komunistinės sistemos principus ir valdomas pagal tą patį modelį. Literatūroje buvo 

apibūdinta šiuose kraštuose diegiama tarybinė politinė sistema (“proletariato diktatūra tarybų 
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valdžios forma”, “komunistinė diktatūra”, “nomenklatūros diktatūra” ir kt.), politinis režimas ir 

valdymo forma (totalitarizmas, nomenklatūrinis totalitarizmas, autoritarizmas, autokratija, 

partokratija), nusakytas valdymo modelis (administracinė komandinė, nomenklatūrinė, biurokratinė 

sistema), bendrais bruožais aptariamas partijos politikos formavimas ir vykdymas7.  Pabrėžiama, 

kad dėl politinio režimo ir autokratijos partijos organizacijoje VKP(b) politiką formavo ir politinius 

sprendimus priėmė labai siauras aukščiausių partijos vadovų ratas, praktiškai nušalinęs nuo politinių 

sprendimų visas partijos struktūras, išskyrus VKP(b) CK Politinį biurą. Rašydami apie politikos 

realizavimą, politogai akcentuoja tai, kad valdanti komunistų partija įgyvendino savo politiką per 

valstybės valdžią jos priemonėmis. Istorikai pirmiausia pabrėžia tai, kad komunistų partija realizavo 

savo politiką per partijos organizaciją ir jai pajungtus kitus politinius institutus, pirmiausia  

valstybės institucijų sistemą. Tendenciją apsiriboti bendra politinės sistemos ir politinio režimo 

charakteristika, nesigilinant į politikos sistemos sandarą ir funkcionavimą, skatino kelios  

aplinkybės.  

Tarybiniai istorikai suvokė realų komunistų partijos valdžios ir politikos mechanizmą,  

galėjo, nors ir ribotai, naudotis pirminiais istorijos šaltiniais, tačiau dėl nedemokratinės politinės 

sistemos, visiems tyrinėtojams privalomos marksistinės istoriografijos neturėjo galimybių 

objektyviai nušviesti tokius klausimus8. Užsienio šalių tyrinėtojai turėjo palankesnes galimybes 

objektyviai ir remiantis istoriniais faktais tirti komunistų partijos politikos sistemą okupuotoje 

Lietuvoje. Tačiau jiems buvo neprieinami pirminiai šaltiniai, be kurių neįmanoma moksliniais 

pagrindais tirti istoriją, o dėl to buvo sunku išsiaiškinti, kokia buvo reali okupacinės valdžios 

sandara, politinių struktūrų vaidmuo formuojant ir įgyvendinant politiką. Svarbu buvo tai, kad  

komunistų politinė doktrina ir praktika neturėjo analogų visuotinėje politinėje istorijoje. Buvo 

lyginami TSRS ir Vokietijos totalitariniai politiniai režimai ir daromos išvados apie panašią 

valdžios sandarą ir jos veikimą, tačiau buvo sunku rasti tinkamus atitikmenis kitiems reiškiniams, 

susijusiems su visuomenės valdymu. Komunistų partijos valdžios ir jos politikos sistema buvo 

sunkiai suvokiamas dalykas užsienio tyrinėtojams, kurie gyveno visiškai kitoje politinėje ir 

kultūrinėje aplinkoje. Užsienio politologijos terminijoje nebuvo netgi tinkamų sąvokų, kurios 

apibrėžtų tarybinę politinę tikrovę9. Šiuolaikinėje Rusijos istoriografijoje pagrįstai konstatuota, kad 

TSRS politinę sistemą sunku nagrinėti ir adekvačiai įvertinti įprastų užsienyje vyraujančių istorijos 

koncepcijų  ir politologijos teorijų rėmuose ir jų terminais10. 

  Tirti komunistų partijos politikos sistemą užsienio autoriams trukdė tai, kad dėl  valdančios 

komunistų partijos politinių interesų buvo sąmoningai iškreiptas tarybų valstybės ir valdžios 

turinys. Buvo sugalvotos įvairios doktrinos politiniams reiškiniams TSRS ir okupuotoje Lietuvoje 

nuslėpti, plačiai vartotos mokslinę visuomenę klaidinusios sąvokos, kurios sukėlė sąvokų ir prasmių 

maišatį.  
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 Okupacinės politikos sistemą Lietuvoje pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu yra 

sunku nagrinėti dėl šio laikotarpio specifikos. Kadangi tarybinė politinė sistema okupuotoje 

Lietuvoje buvo diegiama vykstant bolševizacijos ir sovietizacijos procesams, okupacinės politikos 

sistema formavosi laipsniškai. Iki Vokietijos-TSRS karo okupacinė valdžia fiziškai nespėjo sukurti 

okupacinės politikos sistemos tokiu pavidalu, kokiu ji veikė kitoje Tarybų Sąjungos teritorijoje. Dėl 

to šią sistemą ne visuomet galima adekvačiai įvertinti vyraujančių istorijos koncepcijų ir 

politologijos teorijų rėmuose.  

Trūkstant profesionalių politologinių ir istorinių studijų apie okupacinės politikos sistemą 

Lietuvos pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu, tenka aptarti daugelį tiesiogiai su nagrinėjama 

tema nesusijusių autorių darbų, kuriuose ne visada adekvačiai vertinami istoriniai procesai ir 

politiniai reiškiniai Lietuvoje 1940–1941 m., tačiau kokiu nors aspektu apibūdinamas jos valdymas 

ir aprašomas politinių struktūrų vaidmuo įgyvendinant okupacinč politiką. 

Tarybinė istoriografija 

Konceptualiai vientisą literatūros grupę sudaro tarybinė istoriografija. Tarybų Sąjungoje 

visos valstybės mastu buvo įdiegta taip vadinamas marksistinės-lenininės  istoriografijos modelis11. 

Autoriai, kurie rašė apie TSRS ir Lietuvos valdymą, tvirtino, kad jie rėmėsi marksistine istorijos 

procesų tyrimo metodologija, tačiau praktikoje ji dažniausia pasireiškė tik tuo, kad tyrinėtojai 

politinius procesus vertino komunistų partijos oficialiosios doktrinos, kurią nustatė ir kontroliavo 

partijos elitas (nomenklatūra), ir kuri buvo jai politiškai ir ideologiškai naudinga, požiūriu. 

Marksistinė-lenininė istoriografija buvo Tarybų Sąjungos valdančių sluoksnių ideologijos dalis, jos 

politinius ir ideologinius interesus atitinkanti samprata12.  

Marksistinė-lenininė istoriografija teigė, kad politinius procesus nulemia ekonominiai 

santykiai, visuomenės susikaidymas į klases. Dėl to politiniai santykiai buvo nagrinėjami 

daugiausia klasių interesų ir santykių požiūriu. XX a. aštuntajame – devintajame deš. pasirodė 

darbai, kur buvo išdėstyta marksistinė-lenininė samprata tarybinės valstybės, valdžios ir visuomenės 

valdymo klausimais13. Prisidengus taip vadinamu marksizmo-leninizmo teorijos išvystymu, buvo 

pakeistos ir valdančių sluoksnių politiniams interesams pritaikytos tos Karlo Markso, Fridricho 

Engelso, iš dalies – ir Vladimiro Lenino  nuostatos valstybės, valdžios ir  visuomenės valdymo 

klausimais, kurias jie laikė esminiais marksizmo postulatais ir tuo rodikliu, pagal kurį sprendė, ar 

apskritai laikomasi marksistinių pažiūrų14. Buvo netgi bandoma įkomponuoti į tradicinę marksistinę 

schemą kai kurių užsienio šalių politologinių koncepcijų fragmentus, kuriems pavyko rasti kokių 

nors atitikimų marksizmo ir bolševizmo teoretikų veikaluose15.   

Marksizmo ir bolševizmo teoretikai valstybę daugiausia vertino socialiniu klasiniu aspektu, 

dėl to akcentavo jos klasinę kilmę, esmę ir funkcijas. Jų požiūriu, bet kuri valstybė (įskaitant 

socialistinę) yra valdžios atotrūkio nuo visuomenės ir nesutaikomų klasinių prieštaravimų padarinys 
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ir išraiška, speciali slopinamoji jėga vienai klasei viešpatauti ir engiamajai klasei slopinti. Valstybės 

buvimas įrodo, kad visuomenė yra susiskaidžiusi į priešiškas klases ir šių klasių prieštaravimai yra 

nesutaikomi16. Marksizmo požiūriu, panaikinti  valdžios atotrūkį nuo visuomenės, buvo galima 

vieninteliu būdu – sukuriant neklasinę komunistinę visuomenę, kurioje nunyktų valstybė su jos 

prievartos ir valdymo aparatu (kariuomene, policija, biurokratija)17. Teiginys apie valstybės 

nunykimą ir jos prievartos aparato (įskaitant biurokratiją) panaikinimą buvo esminis marksizmo 

politinės doktrinos postulatas ir  vienas iš  pagrindinių komunistų partijos politikos uždavinių. 

Tačiau po to, kai bolševikai uzurpavo valdžią, marksistinė valstybės ir kitų politinių institutų 

nunykimo samprata neatitiko tarybinės valstybės interesų išsilaikyti ir išsiplėtoti. Dėl to XX a. 

ketvirtojo deš. pabaigoje Josifas Stalinas revizavo marksizmą ir pareiškė, kad stiprios valstybės 

institutas turi išlikti ne tik socialistinėje, bet ir neklasinėje komunistinėje visuomenėje18. Bolševikų 

ideologai transformavo marksistinę valstybės nunykimo koncepciją, reabilitavo marksizmo 

sukritikuotą valstybingumo idėją ir įtvirtino nuostatas dėl stiprios centralizuotos socialistinės 

valstybės su jos galingu prievartos ir valdymo aparatu (stipria administracija ir valdžią 

koncentravusia biurokratija). Tai padėjo ideologiškai pagrįsti totalitarinės valstybės ir diktatoriškos 

valdžios interesus išsilaikyti ir sustiprinti savo organizacinį vaidmenį visuomenės procesų valdyme. 

Kartu buvo pradėtos atgaivinti Rusijos imperijos ekspansinės politikos idėjos ir tradicijos. Į oficialią 

ideologiją buvo perkeltos ir prie bolševizmo priderintos vadinamųjų didžiarusių ir 

didžiavalstybininkų pažiūros apie pasaulinę išvaduojamąją rusų tautos ir Rusijos valstybės misiją, 

tariamai teigiamą („civilizuojančią“) Rusijos imperijos kolonijinės politikos reikšmę užgrobtiems 

kraštams19. Tokia pažiūrų sistema ideologiškai maskavo TSRS puolamąją politiką kaimyninių šalių 

atžvilgiu. Pagal ją buvo traktuojama TSRS agresija prieš Lietuvą ir jos inkorporavimas į Tarybų 

Sąjungos sudėtį. Lietuvos TSR istorikai vos ne pažodžiui atkartojo TSRS istoriografijos teiginius, 

esą Lietuvos įjungimas į Tarybų Sąjungą buvo istoriškai pažangus reiškinys, atitikęs TSRS ir 

Lietuvos valstybių bei jų tautų istorinės raidos interesus, susiprinęs tarybinės valstybės galią20.  

Tarybinė istoriografija daug dėmesio skyrė valstybės uždaviniams ir funkcijoms apibūdinti. 

Istorikams iškilo tam tikrų ideologinių problemų aptariant valstybės slopinimo funkciją. V. Leninas 

neslėpė, kad proletariato diktatūros valstybė yra „proletariato speciali slopinamoji jėga buržuazijai 

slopint“. Jis akcentavo, „klasių kova, esant proletariato diktatūrai, ne išnyksta, bet įgyja kitas 

formas“, dėl to yra būtina pasipriešinimo komunistų valdžiai slopinimo funkcija21.  J. Stalinas 

išplėtojo tokias mintis iki teiginių apie klasių kovos stiprėjimą socialistinėje valstybėje ir traktavo 

slopinimą kaip vieną iš pagrindinių TSRS valstybės funkcijų22. Tačiau po to, kai TSKP XX 

suvažiavimas (1956 m.) neigiamai įvertino J. Stalino tezę apie klasių kovos stiprėjimą ir viešai 

pasmerkė jos pagrindu vykdytas masines represijas, tarybinė istoriografija stengėsi kuo mažiau 

rašyti apie valstybės veiklą, kuri asocijavosi su bolševikų teroru. Buvo siekiama nuslėpti masinio 
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teroro idėjines ištakas ir politines priežastis, nutylėti, kokį vaidmenį jis atliko diegiant totalitarinį 

režimą. Represinė valstybės funkcija buvo interpretuojama klasių kovos kontekste, pabrėžiant, kad 

ji buvo nukreipta tik prieš nuverstas išnaudotojiškas klases ir ja buvo siekiama sustiprinti politinę 

tarybų valdžios (proletariato diktatūros) padėtį. Masinis teroras buvo siejamas tik su J.Stalino 

pažiūromis, jo asmens diktatūra ir taip vadinamais socialistinio teisėtumo pažeidimais J. Stalino 

„asmens kulto“ metais23.  

Tokių teiginių rėmuose buvo apibūdinta ir LTSR represinių struktūrų veikla slopinant 

lietuvių tautos pasipriešinimą okupacijai 1940–1941 m.24 Politiniais sumetimais okupacinis režimas 

siekė nuslėpti lietuvių tautos pasipriešinimo okupacijai tikslus, uždavinius ir pobūdį, dėl to buvo 

visiškai iškreiptas pasipriešinimo judėjimo turinys. Lietuvių tautos kova dėl valstybės suvereniteto 

atkūrimo buvo sutapatinta su buržuazijos sluoksnio kova dėl politinės valdžios. Tokia pozicija 

atspindėjo komunistų partijos pastangas nuslėpti tai, kad okupacinis režimas Lietuvoje neturėjo 

masinės atramos ir rėmėsi TSRS valstybės organizuota prievarta ir valstybės aparatu. Tarp tokių 

darbų išsiskyrė teisininko R. Stanislovaičio disertacija25. Autorius prisilaikė tarybinės istoriografijos 

nuostatų klasių kovos teorijos rėmuose interpretuoti lietuvių tautos pasipriešinimą okupacijai, dėl to 

tarybinės valstybės veiklą slopinant lietuvių tautos išsivaduojamąją kovą jis pavadino „nuverstųjų 

klasių ir priešiškų klasinių elementų priešiškos veiklos slopinimo funkcija“26. Kitaip negu kiti 

tarybiniai autoriai, R. Stanislovaitis plačiau apibūdino represinę politiką Lietuvoje ir paminėjo tuos 

jos aspektus, kurie buvo neteisėti tarybinės teisės normų požiūriu.  

Siekdami ideologiškai pagrįsti savo politinę praktiką,  komunistų partijos ideologai 

transformavo koncepciją apie tiesioginį liaudies valdymą ir pritaikė ją komunistų politinei 

diktatūrai. Marksizmo-leninizmo teoretikai teigė, kad komunistams panaikinus žmonių ir valdžios 

susvetimėjimą, socialistinėje visuomenėje laipsniškai nunyks valstybė ir jos funkcijos. Toks 

procesas vyks biurokratinį valdymą keičiant tiesioginiu liaudies valdymu, kuris pasireikš specifine 

valdžios forma.  K. Markso požiūriu tokia valdžios forma yra Paryžiaus komuna, o V. Lenino – 

specifinė rusiška proletariato diktatūros forma – tarybos27.  V. Leninui tarybos rūpėjo pirmiausia dėl 

to, kad jos paneigė valdžios padalinimo principą, praktiškai sujungė valdžios formas viename 

valdžios centre, kurį komunistai galėjo lengvai kontroliuoti28. Uzurpavę valdžią, bolševikai pritaikė 

savo diktatūrai idėją apie valdžios formų sujungimą. Partijos struktūros kreipė ir kontroliavo tarybų 

veiklą, dubliavo jų funkcijas, faktiškai pasiglemžė joms priklausiusią įstatymų leidžiamąją ir 

vykdomąją valdžią ir tapo vieningais valdžios centrais29. Tarybos tapo formaliu institutu, o šūkis 

„visa valdžia taryboms“ – lozungu, maskavusiu bolševikų diktatūrą. Siekdami nuslėpti tai, kad 

partija monopolizavo valdžią ir savo struktūrose sujungė jos formas, bolševikų ideologai dirbtinai 

propagavo valdžios padalinimo principą. Istorinėje literatūroje buvo pabrėžtinai išskirtos dvi 

valdžios formos. Buvo aiškinama, kad bolševikų partija turėjo politinę, o tarybos – valstybės 
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valdžią.  Remiantis TSRS 1936 m. konstitucijos teiginiais, buvo akcentuojamas valdžių padalinimas 

į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teismų, bei rašoma, kad Tarybų Sąjungoje įvesta taip 

vadinama socialistinė parlamentinė valdymo forma30. Taip vadinamo socialistinio parlamentarizmo 

apologetai netgi nesusiorientavo kaip nors paaiškinti, kodėl J. Stalinas staiga „reabilitavo“ 

parlamentarizmą, kurį marksistai laikė nevykusia ir socialistinei valstybei nepriimtina buržuazinių 

valstybių valdymo forma ir iki pat 1936 m. jį neigiamai vertino visi bolševikų ideologai, įskaitant 

patį J. Staliną31. Tarybiniai autoriai stengėsi niekaip neišsiduoti, kad komunistai sukūrė 

pseudoparlamentinę konstrukciją tam, kad ja pridengtų valdžių sujungimą partijos struktūrose ir 

sudarytų legitimios valdžios bei demokratinės valdymo formos regimybę. Taip vadinamo tarybinio 

parlamentarizmo modelio propagavimas sukėlė dar vieną problemą: jo rėmuose nebuvo galima 

paaiškinti, dėl ko 4-jame deš. Tarybų Sąjungoje sustiprėjo biurokratinė vertikalė, išsiplėtė 

vykdomųjų organų  (Liaudies Komisarų Tarybos ir komisariatų) prerogatyvos. Tai, kad valdymo ir 

administravimo institucijos realiai nebuvo pavaldžios ir atsakingos „parlamentu“, nesiderino su 

parlamentine valdymo forma32. Nenorėdami, kad į tai būtų atkreiptas dėmesys, tarybiniai autoriai 

apskritai niekaip nekomentavo vykdomosios valdžios šakos sustiprėjimo.  

Rusijos revoliucijos laikų lozungu „visa valdžia taryboms“ pridengta schema atsispindėjo 

istorikų darbuose, kuriuose kokiu nors aspektu buvo aptariamas tarybinės politinės sistemos 

diegimas Lietuvoje pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu.  

Autoriai, kurie rašė apie 1940 m. įvykius Lietuvoje, teigė, kad pirmosios tarybinės 

okupacijos laikotarpiu Lietuvoje įvesta politinė santvarka ir socialinė ekonominė sankloda skyrėsi 

nuo tos, kuri tuo metu buvo Tarybų Sąjungoje. Kitaip negu TSRS, Lietuvoje socializmas buvo tik 

pradėtas diegti. Taip vadinamiems socializmo pagrindams suformuoti reikėjo pereinamojo 

laikotarpio, kurį pagal bolševikų doktriną atitiko proletariato diktatūros valstybė. Dėl to Lietuvoje 

buvo įvesta proletariato diktatūra33.  Remiantis formaliu argumentu – LTSR 1940 m. konstitucijos 

tekstu, istorikai ir teisininkai tvirtino, esą Lietuvoje buvo įvesta tarybų valdžia ir perkelta ta pati, 

kaip Tarybų Sąjungoje valstybės valdžios ir valdymo institutų sistema34.  

Siekdami nesugriauti taip vadinamo tarybinio parlamentarizmo schemos, tarybiniai autoriai 

neanalizavo, kokia buvo reali politinių institutų vieta valstybės aparate, jų kompetencija ir jų 

tarpusavio sąveika. Tarybinė istoriografija netgi nesistengė įtikinamai paaiškinti, kaip veikė tarybų 

valdžia Lietuvoje pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu, jeigu tuo metu ten nebuvo jokių 

tarybų, išskyrus Liaudies Seimą, kuris 1940 m. rugpjūčio 25 d. buvo pavadintas laikinąja 

Aukščiausiąja taryba. Turint omenyje tai, kad visoje tarybinėje literatūroje sutartinai teigiama, kad 

tarybos sudarė tarybinės valstybės pagrindą ir buvo proletariato diktatūros valstybinė forma, turėjo 

iškilti klausimas, kaip veikė proletariato diktatūra be savo pagrindinio instituto, ar tuo metu 

Lietuvoje apskritai buvo tarybų valdžia. Suprantama, kad dėl ideologinių išskaičiavimų istorikai 
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turėjo kaip nors paaiškinti tokią padėtį ir užmaskuoti „tarybų valdžios organų vakuumą“. Autoriai, 

kurie rašė apie LTSR administracijos sandarą 1940–1941 m., teigė, kad iki TSRS–Vokietijos karo 

komunistai nespėjo organizuoti rinkimų tarybas35. Jie beveik pažodžiui pakartojo komunistų 

partijos nutarimus dėl vietinės administracijos organų steigimo ir pagal juos tvirtino, kad buvo 

sukurta laikino, pereinamojo pobūdžio vietinių valdžios organų sistema, kuomet laikinieji 

vykdomieji komitetai sujungė tarybų ir jų komitetų funkcijas36. Tačiau nei vienas iš istorikų 

įtikinamai nepaaiškino, kodėl Tarybų Sąjungos atstovams pakako savaičių, kad organizuotų 

rinkimus į Liaudies seimą, o rinkimams į aukščiausiąją ir vietines tarybas surengti neužteko visų 

metų. Akivaizdu, kad okupacinei valdžiai nebuvo aktualu sudaryti tarybas, nes ji galėjo valdyti 

kraštą ir be jų. Tokią mintį patvirtina tai, kad tarybiniai autoriai neatskleidė kokio nors realaus 

tarybų pakaito – laikinųjų vykdomųjų komitetų vaidmens Lietuvos administravime ir konstatavo tik 

nereikšmingas tvarkomąsias funkcijas. Ideologiniais išskaičiavimais LTSR istorikai mėgino nutylėti 

tai, kad komunistų partijos struktūros steigė laikinuosius komitetus, politiškai diktavo jiems, 

dubliavo jų funkcijas ir kontroliavo veiklą. Siekdama užmaskuoti komunistų partijos diktatūrą, 

tarybinė istoriografija sąmoningai brukte bruko tarybų valdžios schemą.  

Dar daugiau ideologinių pastangų buvo skirta tam, kad iškreipti kito politinio instituto – 

komunistų partijos vietą tarybinėje politinėje sistemoje. Pagal marsistinę-lenininę doktriną politinę 

realybę lėmė klasiniai interesai ir santykiai, o politinės valdžios esmę sudarė viešpataujančios klasės 

diktatūra kitoms visuomenės grupėms. Dėl to komunistų ideologai teigė, kad paėmusis valdžią, 

komunistų partija – proletariato klasės politinis avangardas ir proletariato diktatūros įrankis – gali 

komunistiniais pagrindais proletariato ir jo politinės partijos interesais ir tikslais radikaliai pakeisti 

socialinę politinę tikrovę, organizuoti ir valdyti visuomenės raidos procesus. Komunistų partijos 

vaidmenį tarybinėje valstybėje pagrindė jos lyderis V. Leninas. Garsi V. Lenino frazė „duokite 

mums revoliucionierių organizaciją – ir mes apversime Rusiją“37 koncentruotai išreiškė jo mintį, 

kad komunistų partija gali prievarta užgrobti valdžią, įsitvirtinti joje ir jos pagalba įgyvendinti savo 

politiką netgi tokioje šalyje, kurioje pagal marksizmą nebuvo prielaidų socialistinei revoliucijai ir 

sąlygų socializmui sukurti. V. Leninas ir kiti bolševikų vadai suvokė, kad primesti savo valią 

visuomenei ir radikaliai pakeisti jos gyvenimą savo interesais ir tikslais gali tik diktatoriška ir 

valdžią monopolizavusi politinė organizacija. Turėdamas tai omenyje, V. Leninas  teigė, kad 

komunistų partija  yra tarybinės politinės sistemos šerdis ir valdžios branduolys38. Komunistų 

partijos vadovai niekada neslėpė partijos tikslų monopolizuoti valstybės valdžią. Tačiau jie, ypač V. 

Leninas ir J. Stalinas, suvokė, kad neįmanoma išlaikyti valdžios monopolio vien partijos jėgomis ir 

organizuota valstybės prievarta. Tam reikia turėti savo politinę atramą visuomenėje ir kai kurių 

visuomenės sluoksnių pritarimą. Siekdami įgyti visuomenės pripažinimą (legitimumą), komunistai 

mėgino sukurti visuomenei patrauklų partijos valdžios įvaizdį. Buvo pabrėžiama, tarybų valstybėje 



 13

valdžią turėjo ne komunistų partija, o taip vadinama viešpataujanti darbininkų klasė. Partija buvo 

apibrėžiama kaip politinė jėga, kuri atstovauja visuomenės interesams ir vadovauja jos raidai, yra 

pagrindinis tarybinės politinės sistemos elementas, kuris vadovavo visiems kitiems politiniams 

institutams39. Partija buvo sąmoningai išskirta iš valstybės aparato sistemos. J. Stalinas  akcentavo, 

kad „partija yra valdžios branduolys. Bet ji nėra ir negali būti sutapatinta su valstybine valdžia“40. 

Tarybinė istoriografija kategoriškai neigė užsienio politologų ir istorikų išvadas, kad komunistų 

partija monopolizavo valstybės valdžią41.   

Partinio vadovavimo koncepcija persmelkė visą tarybinę istoriografiją. Ja remiantis buvo 

sukonstruotas komunistų partijos politikos mechanizmas. Pagal jį partija tariamai atstovavo tam 

tikrų socialinių sluoksnių (iš pradžių proletariato, darbininkų klasės, vėliau – visos tarybinės 

liaudies) politinius interesus, pagal juos formavo savo politinę programą, įgyvendino savo politiką 

politiniais metodais per partijos struktūras ir komunistus valstybės aparate. Tokia schema maskavo 

realų politinių sprendimų priėmimo ir jų įgyvendino valstybės valdžios pagalba mechanizmą. 

Ideologiniais sumetimais joje nebuvo svarbaus politikos (tuo pačiu ir partijos diktatūros) sistemos 

elemento – valstybės aparato, per kurį ir kuriuo įgyvendinama politika, t.y. sąmoningai 

organizuojami ir valdomi visuomenės procesai. Dėl to istorikai nutylėjo, kad partijos politiką 

formavo partijos vadovybė orientuodamasi ne į visuomenės raidos, o į partijos ir valdančio 

sluoksnio (nomenklatūros) politinius interesus, kad partija įgyvendino savo politiką per partijos 

organizaciją, jai pajungtas valstybės institucijas ir politinės biurokratijos sluoksnį administraciniais 

metodais. Pagal tokią „partinio vadovavimo“ schemą buvo interpretuojama visa komunistų partijos 

veikla, taip pat jos politika Lietuvoje pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu.  

Dėl ideologinių priežasčių tarybinėje istoriografijoje buvo iškreiptai pavaizduoti komunistų 

partijos santykiai su kitais politiniais institutais, nuslėpta daugelis vidinių socialinių ir politinių 

procesų partijoje. Buvo nutylėtas partijos struktūrų diktatas valstybės institucijoms ir visuomenės 

organizacijoms. Literatūroje stengtasi niekaip nekomentuoti to, kad partijos struktūros dubliavo 

valdymo ir administravimo įstaigų funkcijas, kreipė ir  kontroliavo jų veiklą. Nebuvo netgi 

užsiminta apie tai, kad partijos aparatui suaugus subvalstybės, susiformavo vieningas partinis-

valstybinis aparatas. Tarybinėje istoriografijoje buvo nutylėtas partijos biurokratizavimosi procesas, 

partinių masių pajungimas aparatui, valdančio politinės biurokratijos sluoksnio susiformavimas. 

Literatūroje nebuvo analizuojama, kaip buvo sukurta ir veikė aukščiausių valstybės pareigūnų 

atrankos, paskyrimo ir veiklos kontrolės sistema – nomenklatūra. Buvo vengiama bet kokių 

užuominų, kad nomenklatūra tapo privilegijuotu ir valdančiu socialiniu sluoksniu. Literatūroje buvo 

apologetiškai aptarta komunistų partijos kadrų politika, neadekvačiai apibūdinti kadrų politikos 

(ypač J. Stalino valdymo laikais) uždaviniai ir principai, kadrų valymo kampanijų priežastys, tikslai 

ir užmojai. Socialiniai ir politiniai procesai komunistų partijoje buvo traktuojamai ideologiškai, taip 
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vadinamos komunistų partijos gretų socialinio vienalytiškumo, idėjinio politinio monolitiškumo ir 

organizacinės vienybės sampratos rėmuose. Norėdami nuslėpti komunistų vidinę kovą dėl partinės 

valdžios ir užmaskuoti politinių nesutarimų esmę, tarybiniai istorikai aiškino, kad partinės 

diskusijos atspindėjo partijos pastangas išsaugoti jos idėjinę ir organizacinę vienybę (vadinamąjį 

ideologinį grynumą ir organizacinį monolitiškumą)42. Panašiai buvo interpretuojamas ir komunistų 

partijos socialinės sudėties reguliavimas. Buvo aiškinama, kad partija keitė priėmimo į ją sąlygas ir 

panaudojo masines partijos valymo kampanijas tam, kad išlaikytų proletarinę  partijos sudėtį43. 

Siekiant išsaugoti ideologinį mitą, kad komunistų partija buvo proletariato klasės politinis 

avangardas, buvo falsifikuota jos socialinė sudėtis, nuslėpta tai, kad 4-ajame deš. ji virto politinės 

biurokratijos organizacija44. Nemažai pastangų buvo skirta užmaskuoti centralizuotos, diktatoriškos 

ir autokratinės partijos vidaus gyvenimo formas, organizavimo ir veiklos principus. Istorikai 

nutylėjo tai, kad komunistų partija perkėlė šiuos principus į valstybės organizaciją ir pagal juos 

sudarė valdžios sistemą.  

Dėl ideologinių priežasčių tarybinė istoriografija nutylėjo daugelį klausimų, susijusių su 

politiniu režimu ir valdymu. Siekiant išvengti analogijų su kitų kraštų totalitariniais režimais, 

literatūroje nebuvo aptarti politiniai reiškiniai, kurie atitiko kurį nors jo požymį45. Norint palaikyti 

federacinės valstybės sandaros įvaizdį ir iliuzijas dėl vadinamųjų sąjungos subjektų – tarybinių 

respublikų suverenumo, istoriografijoje buvo iškreipta TSRS valstybės aparato struktūra, ypač 

sąjunginių ir respublikinių institucijų formavimo ir tarpusavio sąveikos principai. Istorikai nutylėjo 

tai, kad Lietuvos TSR ir kitos tarybinės respublikos neturėjo suverenios valstybės, o jų 

administracijos – valdžios požymių46. Buvo nutylėtas Tarybų Sąjungos valdžios institutų diktato 

LTSR administracijai ir jos veiklos kontrolės mechanizmas, įskaitant taip vadinamą antrųjų asmenų 

(partijos struktūrų antrųjų sekretorių, administracinių įstaigų vadovų pavaduotojų) sistemą.  

Remdamiesi aukščiau aptartomis ideologinėmis schemomis ir koncepcijomis, Lietuvos TSR 

istorikai apžvelgė konkrečius tarybinės politinės sistemos diegimo Lietuvoje, Lietuvos valdymo ir 

LTSR administracijos formavimo procesus pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu. LTSR 

istoriografija nesukūrė originalių koncepcijų šiais klausimais. Kaip taisyklė, ji perėmė Tarybų 

Sąjungos literatūroje paplitusius vertinimus, dažnai nesigilindama, ar jie atitinka istorinęs situaciją 

Lietuvoje.  

Siekdami ideologiškai užmaskuoti Lietuvos okupaciją ir aneksiją ir pagal marksistinę-

lenininę doktriną paaiškinti įvykius Lietuvoje 1940–1941 m., komunistų partijos ideologai 

orientavo istorikus sukonstruoti tokią istorinę koncepciją, kuri įtikintų, kad Lietuvos okupacijos, 

aneksijos ir sovietizavimo procesus nulėmė Lietuvos visuomenės istorinė raida, klasiniai 

prieštaravimai ir klasių kova dėl valdžios. Tokios sampratos pagrindus dar 1941 m. padėjo VKP(b) 

CK ir SSRS LKT įgaliotinis, buvęs SSRS pasiuntinys Lietuvoje Nikolajus Pozdniakovas ir LKP(b) 
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CK sekretorius Antanas Sniečkus47. Jie pirmieji mėgino interpretuoti politinius procesus Lietuvoje 

pagal marksistinę-lenininę revoliucijos doktriną. Jų teiginių įtakoje tarybinėje literatūroje iš pradžių 

buvo rašoma apie tarybų valdžios įvedimą Lietuvoje 1940 m., vėliau – jos atkūrimą, nurodant, kad 

ši valdžia buvo įkurta taip vadinamos socialistinės revoliucijos 1918–1919  m. metu ir vėliau buvo 

nuslopinta, o 6-jame deš. LTSR istoriografijoje buvo pradėta formuluoti taip vadintos socialistinės 

revoliucijos Lietuvoje 1940 m. koncepcija48. Tačiau marksistinės-lenininės revoliucijos doktrinos 

rėmuose tarybiniai istorikai negalėjo paaiškinti daugelio procesų. Ypač buvo sunku pagrįsti, kodėl 

okupacinė valdžia ėmė radikaliai keisti politinę sistemą tik po formalaus Lietuvos įjungimo į TSRS 

sudėtį. Siekiant kaip nors paaiškinti revoliucijos schemai prieštaravusius faktus ir užmaskuoti 

aneksijos mechanizmą, buvo teigiama, kad revoliucija vyko dviem etapais49. Ši samprata neprigijo 

Tarybų Sąjungos istoriografijoje, nes TSRS istorikai susiorientavo, kad ji spekuliatyvi netgi pagal 

marksizmo kriterijus. 

Politiniai įvykiai Lenkijoje ir Vengrijoje 6-ojo deš. viduryje, TSRS ekspansija Azijoje ir 

Afrikoje vertė komunistų ideologus įtikinamiau maksuoti savo ekspansinę ir okupacinę politiką. 

Dėl to TSKP XX suvažiavimas (1956 m.) paskelbė, kad jis „išvystė“ V. Lenino mintį apie tai, kad 

įvairios šalys gali pereiti į socializmą įvairiu būdu, iki teiginių, kad toks perėjimas gali įvykti ir 

taikiu, parlamentiniu keliu50. Tokie teigianiai leido komunistams bet kokią okupaciją, aneksiją, 

valstybės perversmą pavadinti perėjimu į socializmą. Šios schemos įtakoje, LTSR istoriografijoje 

atsirado teiginiai apie socialistinės revoliucijos Lietuvoje ypatybes – taikų pobūdį51. LKP istorijos 

apybraižos 3-čiajame tome buvo išdėstyta vadinamosios taikios socialistinės revoliucijos 

koncepcija. Pagal ją, vadinamoji revoliucija prasidėjo 1940 m. birželio 14-15 d.., t.y. okupavus 

Lietuvą, ir vyko taikiai; Liaudies  seimo 1940 m. liepos 21 d. nutarimai įtvirtino socialistinės 

revoliucijos pergalę ir atkūrė 1919 m. nuslopintą tarybų valdžią; „darbininkų klasės politinės 

valdžia“ buvo įvesta per buvo daugiau kaip mėnesį trukusį „revoliucinį procesą“ (nuo 1940 m. 

birželio 14 d. iki liepos 21 d.), „proletariato diktatūros politinė sistema, jos valstybinė forma“ 

susidarė to paties „revoliucinių pervarkymu procese“ ir buvo įvesta be ginkluotos prievartos, taikios 

revoliucijos priemonėmis52. Buvo teigiama, kad taikus revoliucijos vystymasis sudarė sąlygas 

konstituciniu keliu pašalinti aukštuosius Lietuvos Respublikos valdninkijus iš centrinių ir vietinių 

valdymo institucijų. Tarybiniai autoriai pabrėžė, kad visus politinius ir socialinius pertvarkymus 

organizavo Lietuvos komunistų partija ir jos vadovaujama Liaudies vyriausybė. Taip klastojant 

istoriją, buvo užmaskuota okupacija ir aneksija. Tačiau tokia įvykių interpretacija patvirtino tai, kad 

Lietuva buvo aneksuota laipsniškai, manipuliuojant Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 

panaudojant marionetinę Justo  Paleckio vyriausybę.  

Prisilaikydami vadinamosios taikios socialistinės revoliucijos schemos LTSR istorikai 

parašė nemažai darbų, kuriuose iš komunistų partijos ideologinių pozicijų aptarė konkrečius  



 16

Lietuvos valdymo, LTSR administracijos formavimo, sandaros ir sudėties klausimus pirmosios 

tarybinės okupacijos laikotarpiu. A. Butkutė-Ramelienė, A. Cirtautas, K. Domaševičius, S. 

Juonienė ir kiti autoriai bendrais bruožais apibūdino tarybinės politinės sistemos diegimą, 

administracijos formavimą, jos sandaros ir sudėties pokyčiuis53. Tarybiniai istorikai palyginti 

plačiai  aprašė Lietuvos komunistų partijos veiklą, formuojant administraciją ir pajungiant ją 

komunistų kontrolei. Specialiai komunistų vaidmenį šioje srityje aptarė S. Atamukas54. Komunistų 

politiką keičiant administracijos sudėtį apibūdino daugelis istorikų, o specialiai nagrinėjo S. 

Atamukas. Kai kuriuos administracijos tautinės sudėties aspektus apžvelgė J. Paleckis ir A. 

Augus55.  

LTSR literatūroje buvo palyginti plačiai rašyta apie svarbiausios politinės struktūros – 

Lietuvos komunistų partijos sudėtį56. Daugiausia dėmesio buvo skirta socialinei sudėčiai nušviesti, 

nes ji buvo svarbus rodiklis, apibūdinantis partijos pobūdį,  socialinę bazę ir atstovaujamus 

socialinius interesus. Kadangi LKP socialinės sudėties kaita 1940–1941 m. prieštaravo partijos 

ideologų teiginiams apie proletarinį partijos pobūdį ir jos atstovavimą darbininkų klasės interesams, 

istorikai stengėsi tai užmaskuoti manipuliuodami komunistų socialinės sudėties statistika. Ypač 

buvo stengtasi  nuslėpti tai, kad pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu LKP(b) virto 

biurokratijos organizacija. Norint sudaryti lietuviškos komunistų partijos įvaizdį ir  įrodyti, kad ji  

atstovauja lietuvių tautos interesams, buvo sąmoningai nutylėtas neproporcingai didelis nelietuvių 

tautybės komunistų skaičius.   

 Tarybiniai istorikai bendrais bruožais aptarė LTSR administracinių įstaigų vaidmenį ir  

veiklą Lietuvos sovietizavimo procese. Buvo apibūdinta administracijos vieta partijos politikos 

sistemoje, parodytas jos vaidmuo pagal tarybinį modelį pertvarkant Lietuvos visuomenės gyvenimą. 

LTSR administracijos struktūra buvo nušviesta labai paviršutiniškai, dažnai probegomis, visai 

nesigilinant į jos sandaros ir funkcionavimo klausimus.  Tarybiniai istorikai neanalizavo 

administracinio sektoriaus struktūrinių pokyčių, nenagrinėjo jo grandžių sąveikos.  

Tarybinės istoriografija sąmoningai falsifikavo ir ideologizavo istorinius ir politinius 

procesus, dėl to ji  nėra vertinga Lietuvos valdymui, LTSR administracijos struktūrai ir sudėčiai 

pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu nagrinėti. Tačiau tarybinių istorikų darbuose buvo 

pateikta nemažai faktinės medžiagos, kuri padeda tirti istorinius procesus.  

Tarybinė  istoriografija nepadarė didesnės įtakos kitoms istoriografijos paradigmoms ir 

istorijos koncepcijoms. Šiuolaikinė Rusijos istoriografija atmeta daugelį tarybinių istorikų 

sampratų57. Tačiau marksizmas ir jo metodologija paremtos istorijos procesų interpretacijos turi 

atgarsį kai kuriuose akademiniuose sluoksniuose, ypač užsienio šalyse58. Dėl to tarybinių autorių 

istorijos koncepcijų apžvalga ir mokslinė kritika lieka aktuali istorikų, apskritai sociologų ir 

humanitarų,  bendruomenei.  
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Vakarų šalių istoriografija 

Užsienio istoriografijoje įvairių istorijos koncepcijų ir politologinių teorijų pagrindu buvo 

nagrinėjama marksizmo ir jo rusiškos atmainos – bolševizmo politinė doktrina ir praktika, Tarybų 

Sąjungos ir jos okupuotų šalių politinė sistema.  Nemažai studijų, skirtų TSRS ir jos prijungtų 

kraštų politiniams procesams, parašė anglosaksų politologai, istorikai ir taip vadinami sovietologai. 

Vienaip ar kitaip TSRS politinę sistemą, jos prijungtų teritorijų valdymą, vietinės administracijos 

santykius su TSRS valdžia aptarė beveik visi autoriai, kurie nagrinėjo visuotinę ir TSRS naujausių 

laikų istoriją, komunistinio judėjimo doktriną ir praktiką59..  

Zbignev Brzezinski (Z. Bžezinskis) apibūdino komunizmo politinę doktriną ir praktiką,  

TSRS sandarą, politinę sistemą, okupuotų kraštų valdymo modelį60.  Jis aptarė bendrus 

komunistinės sistemos bruožus ir jos ypatybes taip vadinamose socialistinėse šalyse, palygino tų 

šalių marionetinių vyriausybių bei politinių struktūrų sandarą ir santykius su TSRS, apibūdino jos 

politinio diktato mechanizmą pavaldžioms šalims. Z. Bžezinskio teiginiai ir išvados praverčia 

aiškinantis komunistų partijos politikos mechanizmą ir LTSR valdymo modelį.   

N. Wert (N. Vertas) parašė studiją “Tarybinės valstybės istorija. 1900–1991”, kurioje 

bendrais bruožais apibūdino Lietuvos aneksiją ir pirmuosius politinius pertvarkymus LTSR61. 

Autorius nagrinėjo tarybinės politinės sistemos pagrindus, valdžios sandarą ir funkcionavimą, 

aptarė kai kuriuos TSRS valdžios santykių su respublikų administracijomis aspektus. Jis apibūdino 

tarybinę biurokratinę valdymo sistemą ir jos vaidmenį komunistų partijos valdžios ir politikos 

mechanizme. Tyrinėtojas nagrinėjo tarybinės biurokratijos sudėties kaitą, aukštosios biurokratijos 

(nomenklatūros) formavimo ir virtimo valdančiu visuomenės sluoksniu  procesą.   

Nagrinėjant komunistų partijos politikos sistemą, yra reikšmingi R. A. Bauer (R. A. 

Bauerio), A. Inkeles,  L. Schapiro (L. Šapiro) ir kitų autorių darbai62. Šie tyrinėtojai analizavo 

TSRS politinę sistemą ir totalitarinį politinį režimą, valstybės mechanizmą ir valdžios organizaciją,  

valdymo sistemos sandarą ir veikimą. Jie apibūdino tarybinių respublikų, neišskiriant Lietuvos, 

santykius su TSRS valdžia. Autoriai ypač daug dėmesio skyrė tam, kad atskleistų partijos sąveiką 

su valdymo sistemos elementais.     

 Tarybinių respublikų, taip pat Lietuvos, politinių institutų padėtį ir vaidmenį tarybinėje 

politinėje sistemoje, respublikų administracinių įstaigų santykius su centrine valdžia nušvietė tie 

tyrinėtojai, kurie per nacionalinių santykių prizmę tyrė politinius reiškinius TSRS. R. A. Bauer (R. 

A. Baueris), J. Hazard (J. Hazardas), J. Houh (J. Hougas) ir kiti autoriai apibūdino tarybinių 

respublikų valdymo modelį, aptarė TSRS valdžios ir respublikų administracijų santykius, išryškino 

kai kuriuos jų interesų skirtumus63. Svarbūs Latvijos išeivijos istoriko Augustino Idzelio straipsniai, 

kuriuose nagrinėjama TSRS valdžios ir jos prijungų kraštų politinių struktūrų interesų sąveika, 

apibūdinamas taip vadinamas institucinis nacionalizmas64.    
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Užsienio politologai ir istorikai skyrė daug dėmesio tam, kad apibūdintų komunistų partijos 

nacionalinę doktriną ir praktiką65. Jie aptarė komunizmo ekspansijos ideologiją, kurioje atsispindėjo 

rusų mesianizmo ir šovinizmo idėjos, Rusijos imperinės mąstysenos stereotipai ir pasaulinės 

komunistinės sistemos sukūrimo vizija. Tyrinėtojai atkreipė dėmesį į tai, kad komunistų partija 

stengėsi ideologiškai pateisinti ir užmaskuoti TSRS ekspansiją, sudaryti okupacinių režimų 

legitimumo įspūdį. Užsienio autoriai apibūdino komunistų partijos nacionalinę politiką.  

Užsienio istoriografijoje buvo tiriamos totalitarinio politinio režimo represijos prieš politines 

ir socialines grupes bei visuomenę, pavergtų tautų nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo 

slopinimas66. Tyrinėtojai apibūdino represinės politikos ideologinius pagrindus, tikslus ir 

uždavinius, analizavo įvairius komunistinio teroro aspektus (politinį, socialinį, ideologinį ir 

psichologinį). Autoriai atskleidė politinių ir represinių struktūrų vaidmenį ideologiškai pagrindžiant, 

organizuojant ir įgyvendinant represinę politiką. Jų padarytos išvados ir apibendrinimai padeda 

nagrinėti okupacinės valdžios represinę politiką Lietuvoje, įvertinti LTSR politinių ir represinių 

struktūrų vaidmenį ideologiškai maskuojant,  organizuojant ir vykdant pasipriešinimo okupacijai 

slopinimo, lietuvių tautos naikinimo akcijas. 

Užsienio istoriografija skyrė nemažai dėmesio tam, kad išnagrinėtų biurokratijos sluoksnio 

padėtį ir vaidmenį TSRS politinėje sistemoje, nušviestų biurokratijos susiskaidymą ir 

susisluoksniavimą (stratifikaciją). M. Djilas (M. Džilo) ir kitų tyrinėtojų darbuose buvo nagrinėta 

biurokratijos raida, aukštosios biurokratijos sluoksnio tapsmas valdančiu visuomenės sluoksniu ir 

įsigalėjimas valdžioje67. M. Djilas veikalo įtakoje literatūroje kuriam laikui prigijo naujosios klasės 

terminas valdančiam tarybinės visuomenės sluoksniui apibrėžti. 

Užsienio istoriografijoje padaryta daug vertingų apibendrinimų apie tarybinę politinę 

sistemą ir totalitarinį politinį režimą, valdžios ir valdymo sistemos organizavimą,  sandarą ir 

funkcionavimą. Jie padeda analizuoti istorinius procesus Lietuvoje ir skatina nagrinėti juos 

platesniu požiūriu, politinių procesų Tarybų Sąjungoje kontekste.  

Rusijos istoriografija 

Tarp užsienio politologų ir istorikų studijų reikia atskirai paminėti Rusijos emigrantų 

veikalus ir šiuolaikinę Rusijos istoriografiją, kurioje nagrinėjama politinė TSRS istorija.   

A. Avtorchanovas apibūdino politinius procesus Tarybų Sąjungoje, kurie buvo susiję su 

totalitariniu režimu ir komunistų partijos valdžios mechanizmu68. LTSR administracijos sandarai 

nagrinėti yra svarbios jo išvados apie valstybės institucijų pajungimą komunistų partijos 

struktūroms, partijos diktato administravimo sistemai mechanizmą.  

M. Voslenskis sovietologinėje studijoje bendrais bruožais apibūdino TSRS politinę sistemą 

ir aprašė komunistų partijos valdžios sandarą. Istoriko požiūriu kai kurie autoriaus teiginiai yra 

diskutuotini, ypač jo mintys apie tarybinės valstybės sandarą, komunistų partijos politikos sistemą. 
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Knygoje daugiausia dėmesio skirta apibūdinti idėjinės politinės ištikimybės komunistų partijai 

skiriamos, partijos struktūroms atsakingos ir jų kontroliuojamos aukštosios biurokratijos sluoksnio 

bruožus, jos susiformavimą, raidą ir tapsmą valdančiuoju tarybinės visuomenės sluoksniu69. Jo 

veikalo įtakoje iš pradžių tik mokslinėje publicistikoje, o vėliau ir akademinėje istoriografijoje 

prigijo nomenklatūros terminas valdančiajam tarybinės visuomenės sluoksniui pavadinti. Šis 

apibrėžimas pakeitė iki tol plačiai vartotą pavadinimą – naujoji klasė, kurį pasiūlė komunistinės 

sistemos valdančio sluoksnio tyrinėtojas M. Djilas. Aneksuotos Lietuvos administracijai tirti yra 

svarbios M. Voslenskio mintys apie tarybinių respublikų („pusiau kolonijų“) administravimo 

institucijų sudėtį. Jis teigė, kad jose dirbo daugiausia vietinė, tačiau savo savimone kosmopolitinė, o 

dažnai – atvirai prorusiška biurokratija. Tyrinėtojas pažymėjo, kad respublikų administravimo 

įstaigose pagrindinius postus užėmė Tarybų Sąjungos („metropolijos“) atstovai, daugiausia rusiška 

nomenklatūra. Ši rusų biurokratija buvo neskaitlingas, tačiau politiškai įtakingiausias vietinės 

administracijos sluoksnis, kuris savo rankose turėjo realius politinės valdžios, valdymo ir 

administravimo svertus70.  M. Voslenskio sovietologinė studija sstudija 

M. Voslenskio ir jo M. Djilo veikalai padarė įtaką šiuolaikinei istoriografijai. Daugelis 

tyrinėtojų rėmėsi jų išvadomis apie valdantįjį sluoksnį, vartojo jų pateiktus apibrėžimus ir  perėmė 

sąvokas. Istorinėje literatūroje prigijo nomenklatūros terminas valdančiam tarybinės visuomenės 

sluoksniui apibrėžti. Kadangi sociologiniu ir politologiniu požiūriu jis nebuvo tikslus, pasireiškė 

tendencija išplėsti žodžio „nomenklatūra“ turinį. Nomenklatūros, t.y. pareigybių sąrašo ir šiame 

sąraše numatytas pareigas užimančių žmonių, terminu imta vadinti aukščiausią tarybinės 

biurokratijos sluoksnį; aukščiausių valstybės pareigūnų parinkimo, skyrimo ir veiklos kontrolės 

sistemą; partijos politikos ir valdžios mechanizmo elementą;  „partinio valdymo sistemą“, netgi 

„valstybės valdymo sistemą“. Sociologiniu ir politologiniu aspektais ir biurokratijos tyrinėjimų 

požiūriu klaidinga tapatinti nomenklatūrą su partijos valdžios ir politikos mechanizmu, tarybine 

biurokratine valdymo sistema ir biurokratijos sluoksniu. Šis terminas vartotinas norint nusakyti 

tarybinės visuomėnės valdantįjį sluoksnį – aukštosios biurokratijos dalį (partijos idėjinio politinio 

pasitikėjimo pagrindu skiriamą, jos struktūroms  atsakingą ir jų kontroliuojamą biurokratiją).    

Šiuolaikinės Rusijos istoriografijoje koncepcijos pradėjo formuotis Michailo Gorbačiovo 

pertvarkos metais71. Šiuo metu Rusijoje yra išleista nemažai darbų, kur, remiantis archyvų 

dokumentais, šalies ir užsienio šaių istoriografija, analizuojama TSRS ir jos prijungtų kraštų 

visuomenės raida ir politiniai santykiai. Šiose knygose išdėstyta TSRS politinių procesų samprata 

kai kuriais aspektais yra artima užsienio istoriografijai, o kitais – pakartoja buvusios tarybinės 

istoriografijos schemas.  

Rusijos Mokslų Akademijos Istorijos instituto autorių kolektyvo studijoje “Rusijos istorija. 

XX amžius” išdėstyta šiuolaikinės Rusijos istoriografijos samprata TSRS politinės istorijos 
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klausimais. Knygoje pažymėta, kad šiuolaikinė Rusijos istoriografija dar nepajėgi tiksliai apibrėžti 

tarybinę politinę sistemą, politinį režimą ir biurokratinį valdymo modelį72. Autoriai daugelį politinių 

procesų apibūdino lygiai taip pat, kaip užsienio istoriografijoje, tačiau dėl ideologinių išskaičiavimų 

kategoriškai nepritarė nuomonei, kad Tarybų Sajngoje J. Stalino valdymo metais buvo įvestas 

totalitarinis režimas73. Tais pačiais sumetimais jie stengėsi plačiau neanalizuoti ir kritiškai nevertinti 

komunistų partijos užsienio ir nacionalinės politikos, nekomentuoti tų reiškinių, kuriuos užsienio 

tyrinėtojai kvalifikavo kaip komunistinius nusikaltimus74. Monografijoje palyginti plačiai aptarti 

klausimai, susiję su komunistų partijos valdžia ir valstybės valdymu: apibūdinta partijos politikos ir 

valdžios mechanizmas bei valstybės valdymo sistema, nušviestas valdančio visuomenės sluoksnio 

(nomenklatūros) susiformavimas ir raida. Tačiau knygoje iškreiptai pavaizduoti TSRS valdžios ir 

respublikų administracijų santykiai,  nutylėtas TSRS valdžios diktatas respublikų administracijoms 

ir jų veiklos kontrolės mechanizmas. Apologetiškai aptariama Baltijos valstybių okupacija ir 

aneksija. Lietuvos ir kitų valstybių prijungimas knygoje apibūdintas bendrais bruožais ir labai 

aptakiomis frazėmis, nevartojant okupacijos ir aneksijos terminų. Buvo paminėti tik trys dalykai: 

tai, kad TSRS privertė Baltijos šalis sudaryti protarybines vyriausybes, kad šios vyriausybės 

paskelbė tarybų valdžią ir kad TSRS Aukščiausioji Taryba teisiškai įformino okupuotų kraštų 

„priėmimą“ į TSRS sudėtį75. Autoriai stengėsi įpiršti mintį, kad Lietuva buvo inkoroporuota 

tariamai jos visuomenės valia prisilaikant visų būtinų teisinių procedūrų. Vieno iš knygos autorių 

M. Gorino teiginys, kad „prieškario metais tarybinė vadovybė sugrąžino beveik visas Rusijos 

teritorijas, prarastas dėl aštrios krizės 1917–1920 m. (išskyrus Suomiją ir Lenkiją)“76 rodo, kad 

šiuolaikinėje Rusijos istoriografijoje vis dar gajos TSRS ekspansinės politikos apologetikos 

apraiškos.  

Rusijos aukštosioms mokykloms skirtame vadovėlyje „Naujausia tėvynės istorija. XX 

amžius“ aptarta TSRS politinė sistema ir politinis režimas, komunistų partijos politikos ir  valdžios 

mechanizmas77. Autoriai apibūdino J. Stalino valdymo laikotarpiu buvusio  totalitarinio režimo 

bruožus (visaapimantį valstybės organizavimą ir kontrolę, partijos valdžios monopolį, valdžios 

formų suajungimą partijos struktūrose ir kt.), tačiau, kaip įprasta Rusijos istoriografijoje, 

sąmoningai vengė jį vadinti totalitariniu. Vadovėlyje buvo palyginti plačiai nušviesta TSRS 

valdymo ir administravimo sistemos sandara, jos vaidmuo realizuojant partijos politiką ir 

įgyvendinant valdžią, apibūdintas biurokratinis valdymo tipas ir tarybinės biurokratijos evoliucija. 

Tačiau knygoje menkai nagrinėti TSRS valdžios ir respublikų administracijų santykiai. Lietuvos 

okupacija, aneksija ir LTSR administracijos sudarymas buvo nušviesti labai glaustai78.  Kaip ir 

daugelis Rusijos istorikų, autoriai  stengėsi įpiršti mintį, kad Lietuva buvo inkorporuota jos 

visuomenės valia ir iniciatyva, teisėtai ir be prievartos. Dėl to knygoje buvo nutylėta, kad TSRS 

valdžia sudarė LTSR administraciją, diktavo jai  ir kontroliavo jos veiklą. Apskritai, dėl politinių ir 
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ideologinių sumetimų vadovėlio autoriai stengėsi neminėti tų TSRS ir Lietuvos Respublikos bei 

TSRS valdžios ir  LTSR administracijos santykių aspektų, kurie atskleidė ekspansinę TSRS politiką 

ir jos valdžios diktatą Lietuvos TSR administravimo įstaigoms.   

Nemažai Rusijos istorikų nagrinėjo komunistų partijos politikos mechanizmą, TSRS 

valdymo ir administravimo sektoriaus vietą politinėje sistemoje, jo organizaciją,  funkcionavimą ir 

vaidmenį partijos politikos ir valdžios mechanizme, taip pat valdančio biurokratijos sluoksnio 

susiformavimą ir raidą.  

A. Sokolovo knygoje „Tarybinės istorijos kursas. 1917–1940“ išdėstyta Tarybų Sąjungos 

visuomenės raidos samprata labai artima studijos „Rusijos istorija. XX amžius“ koncepcijai (A. 

Sokolovas buvo vienas iš šios knygos autorių), tačiau kai kuriais klausimais skiriasi nuo jos ir nuo 

kitų šiuolaikinės Rusijos istorikų požiūrio. A. Sokolovas teigė, kad vienos istorijos koncepcijos ar 

politologijos teorijos ribose labai sunku apibūdinti tarybinę politinę sistemą ir valstybės valdymą, 

kadangi TSRS politiniame gyvenime pasireiškė prieštaringos tendencijos79. Aptardamas valstybės ir 

valdžios santykių su visuomenene pobūdį bei politinį režimą, autorius atkreipė dėmesį į tai, kad kai 

kuriuos politinius reiškinius sunku paaiškinti totalitarizmo arba vadinamo neišvystyto totalitarizmo 

modelių rėmuose80. A. Sokolovas apibūdinto biurokratinę valdymo ir administravimo sistemą, 

biurokratijos vaidmenį politikoje ir valstybės valdyme, nušvietė valdančio biurokratijos sluoksnio 

susiformavimą ir raidą bei sudėties pokyčius. Tyrinėtojas palyginti plačiai nagrinėjo biurokratijos 

organizaciją, ypač jos centralizuotą hierarchinę struktūrą,  biurokratinės sistemos funkcionavimą, 

atskleidė tai, kad respublikų, sričių ir kt. administracinių-teritorinių vienetų institucijos buvo 

visiškai priklausomos nuo sąjunginių valdžios ir valdymo organų. A. Sokolovas specialiai 

nenagrinėjo LTSR valdymo ir jos administracijos sandaros. Jis tik bendrais bruožais apibūdino 

Lietuvos ir kitų Baltijos šalių okupaciją  pabrėždamas, kad visuose prijungtuose kraštuose buvo 

paskelbtas pereinamasis laikotarpis iš kapitalizmo į socializmą ir pradėta diegti unifikuota tarybinė 

sistema81. 

A. Makarinas knygoje „Biurokratija politinės valdžios sistemoje“ specialiai analizavo TSRS 

valdymo ir administravimo sistemos organizaciją ir jos vaidmenį politikoje82. Remdamasis 

šiuolaikinėmis politologijos ir sociologijos teorijomis ir biurokratijos tyrimų koncepcijomis, jis 

nagrinėjo biurokratijos padėtį ir vaidmenį tarybinėje politinėje sistemoje, komunistų partijos 

politikos ir valdžios mechanizme. Autorius plačiai apibūdino politinę biurokratinę sistemą ir 

tarybinę jos formą. Jis pabrėžė, kad tarybinį biurokratinį valdymo modelį („politinę biurokratiją“) 

nulėmė tarybinė politinė sistema ir totalitarinis politinis režimas. Norėdama radikaliai pagal 

komunistinę doktriną pertvarkyti visuomenės gyvenimą, savo interesais ir tikslais organizuoti ir 

valdyti visuomenės procesus bei išlaikyti savo valdžios monopolį, komunistų partija įvedė 

visaapimančią visuomenės organizaciją ir kontrolę, kurią atliko išplėtota biurokratinė sistema. A. 
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Makarinas aptarė azijinės ir europietiškos biurokratinės sistemos įtaką tarybinei valdymo sistemai. 

Jis pastebėjo, kad TSRS valdymo sistema susiklostė centralizuotos ir despotiškos Rusijos imperijos 

valdymo tradicijų pagrindu ir atitiko azijinės sistemos požymius. Tačiau lygiagrečiai komunistai 

perėmė ir savo interesams bei tikslams pritaikė europietiškas visuomenės valdymo racionalizavimo 

idėjas, individualistinę Vakarų biurokratijos kultūrą, kai kuriuos šios biurokratijos organizacijos ir 

funkcionavimo elementus83. Knygoje glaustai, tačiau giliau, negu  M. Djilo ir M. Voslenskio 

darbuose, nagrinėjamas valdytojų sluoksnio susiformavimas ir raida. A. Makarinas pastebėjo,  kad, 

partijai monopilizavus valdžią ir sujungus valdžios formas, buvo praktiškai sujugtos politikos ir 

valdymo sritys. Politikos ir valdymo vienovė sudarė partijai prielaidas padidinti partijos politinio 

pasitikėjimo pagrindu skiriamos, jai atsakingos ir kontroliuojamos aukštosios biurokratijos 

(politinės biurokratijos siaurąja prasme, pagal M. Voslenskį – nomenklatūros)  politinį vaidmenį. 

Tyrinėtojas aptarė šio biurokratijos sluoksnio požymius, palygino politinės ir profesionalios 

biurokratijos veiklos principus, vidinius santykius ir kultūrą. Jis apžvelgė įvairius veiksnius, dėl 

kurių tarybinė biurokratija įsiviešpatavo visuomenėje, o jos dalis tapo valdančiu visuomenės 

sluoksniu. Politinės biurokratijos terminas, kurį naudoja A. Makarinas ir kiti tarybinės biurokratijos 

tyrinėtojai, tiksliau, negu žodis nomenklatūra, apibūdina valdantį visuomenės sluoksnį ir tarybinę 

valdymo sistemą. Pagal A. Makariną, valdantį visuomenės sluoksnį sudarė partijos politinio 

pasitikėjimo ir idėjinės politinės ištikimybės pagrindu skiriama aukštoji biurokratija, atlikusi 

politines ir administracines funkcijas. Autoriaus nuomone, tarybinė valdymo sistema buvo pagrįsta 

politikos ir valdymo sričių sujungimu, lemiamu politikos ir politikų vaidmeniu valdyme. Tyrinėtojo 

išvados yra vertingos tiriant LTSR administracijos sandarą ir veikimą,  apibrežiant jos vaidmenį 

tarybinėje politinėje sistemoje, partijos politikos ir valdžios mechanizme, nagrinėjant  tarybinės 

biurokratijos sluoksnio susidarymą Lietuvoje. 

Lietuvos aneksijos mechanizmą, Tarybų Sąjungos politinių struktūrų vaidmenį prijungiant 

Lietuvą, diegiant joje tarybinę politinę sistemą ir formuojant jos administraciją, apibūdino N. 

Lebedeva84. Autorė atskleidė tai, kad dar iki formalaus Lietuvos inkorporavimo į Tarybų Sąjungą, 

VKP(b) CK priėmė politinius sprendimus dėl Lietuvos aneksijos ir politinės sistemos pakeitimo85. 

Tyrinėtoja parodė, kaip pagal VKP(b) vadovybės nutarimus ir nurodymus Lietuvoje buvo diegiama 

tarybinė politinė sistema, formuojama vietinė administracija ir skiriami jos  pareigūnai86. N. 

Lebedevos straipsnis yra vienas iš nedaugelio Rusijos istoriografijos darbų, kur pagal archyvų 

šaltinius objektyviai nagrinėjamas LTSR valdymas.  

Šiuolaikinė Rusijos istoriografija yra įvairi. Joje greta modernių koncepcijų, užsienio 

istoriografijai artimų vertinimų, objektyvių istorinio proceso įžvalgų pasitaiko tarybinės 

istoriografijos stereotipų, imperinės ideologijos apraiškų, sąmoningo praeities falsifikavimo vardan 

dabartinės Rusijos valstybės politinių ir ideologinių interesų. Labiausia kontroversiškos tos istorikų 
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studijos, kuriose apibūdinamas politinis režimas, TSRS valdžios santykiai su prijungtų kraštų 

visuomene. Mėginama pateisinti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių okupaciją, tariamo laisvanoriško 

Lietuvos įsijungimo į TSRS sudėtį mitu užmaskuoti jos okupaciją ir aneksiją. Iškraipant Lietuvos 

inkorporavimo aplinkybes, bandoma teigti esą TSRS valdžia buvo legitimi ir rėmėsi Lietuvos 

visuomenės jėgomis. Rusijos istoriografijoje dažniausiai bendrais bruožais aptariamas Lietuvos 

prijungimas ir valdymas, nedetalizuojant, kas ir kaip sudarė LTSR administraciją, kokia buvo jos 

sandara,  sudėtis ir santykiai su TSRS valdžios institutais. Rusijos politologinėje literatūroje 

tiksliau, negu istorikų darbuose, apibūdinamas  totalitarinis politinis režimas Tarybų Sąjungoje, 

komunistų partijos politikos ir valdžios mechanizmas, biurokratinės valdymo sistemos bruožai87.  

Rusijos istorikai nagrinėjo istorinius procesus, kurie vienaip ar kitaip pasireiškė okupuotoje 

Lietuvoje. Dėl to ši istoriografija yra vertinga tiriant komunistų partijos valdžios ir politikos 

mechanizmą, Lietuvos valdymą, LTSR   administracijos sudarymą ir funkcionavimą.     

Užsienio lietuvių istorinė literatūra 

Tarybinę politinę sistemą, Lietuvos valdymą, LTSR administracijos sandarą ir vaidmenį 

sovietizuojant Lietuvą, apibūdino daugelis užsienio lietuvių, kurie kokiu nors apspektu aptarė 

Lietuvos aneksiją ir sovietizaciją.  

Kipras Bielinis, Juozas Brazaitis, Albertas Gerutis, Juozas Jakštas, Bronius J. Kazlas, 

Domas Krivickas, Benediktas Mačiuika, Kazys Pakštas, Juozas Prunskis, Vytautas St. Vardys ir kiti 

autoriai bendrais bruožais apibūdino komunistų partijos politinę doktriną, Lietuvai  primestą 

tarybinę politinę sistemą ir valdymo modelį, komunistų partijos politikos ir valdžios mechanizmą88.  

R. J. Misiūnas ir Reinas Taagepera apibūdino tarybinę politinę sistemą ir Lietuvos valdymo 

modelį ir nurodė, kad TSRS valdžia diktavo LTSR administracijai89. A. Gerutis,  Bronius 

Nemickas, Pranas Viktoras Raulinaitis Lietuvos Respublikos konstitucinės ir tarptautinės teisės 

požiūriu įvertino Liaudies vyriausybės ir LTSR administracijos sudarymą90. J. Brazaitis-

Ambrazevičius, D. Krivickas, J. Prunskis ir kiti autoriai aptarė LTSR administracijos vaidmenį 

įgyvendinant okupacinę politiką, jos sandarą ir sudėties kaitą, Lietuvos Respublikos valdininkų 

pašalinimo iš administravimo įstaigų procesą (vadinamą kadrų valymas)91. Buvo konstatuota, kad  

LTSR įstaigose ir Lietuvos komunistų partijoje buvo daug ne lietuvių tautybės asmenų92. 

Užsienio lietuviai skyrė nemažai dėmesio tam, kad aprašytų okupacinės valdžios represinę 

politiką.  St. A. Bačkis,  K. Bielinis, A. Gerutis ir kiti autoriai nurodė, kad komunistų partija vykdė 

ekspansinę, lietuvių ir kitų prijungtų tautų rusinimo, asimilaivimo ir naikinimo (genocido) 

politiką93. A. Damušis, J. Pajaujis-Javis, J. Pelėkis ir kiti tyrinėtojai apibūdino okupacinio režimo 

struktūrų veiklą įgyvendinant šią politiką Lietuvoje, pažymėjo, kad svarbiausią vaidmenį atliko 

Lietuvos komunistų partija ir represinės žinybos94. 
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Kadangi užsienio lietuviams nebuvo prieinami pirminiai šaltiniai, jų darbuose pasitaikė 

faktinių netikslumų, tuo pačiu ir diskutuotinų teiginių. Užsienio lietuvių literatūroje  apie LTSR 

administracijos sudėtį dažniausia sprendžiama pagal amžininkų atsiminimus, LTSR administravimo 

įstaigų Kaune ir Kauno miesto komunistų pavyzdžiu. Dėl to buvo neadekvačiai įvertinta įstaigų 

tanautojų ir komunistų tautinė sudėtis, pasitaikė diskutuotinų teiginių apie kai kurių Lietuvos 

tautinių mažumų politinę orientaciją95. Antai, Lietuvos mastu netipišką padėtį Kaune prilyginus 

visai Lietuvai, buvo rašoma, kad pirmuoju tarybinės okupacijos laikotarpiu žydai sudarė komunistų 

daugumą ir turėjo didelę įtaką partijoje ir administravimo įstaigose, ypač represinėse žinybose. 

Saulius Sužiedelis, remdamasis Lietuvos istorikų darbais, objektyviau įvertino žydų vaidmenį 

partijoje ir administracijoje96.   

Užsienio lietuvių istoriografijos koncepcija Lietuvos politinės istorijos klausimais artima 

kitų Vakarų šalių istorikų ir politologų sampratai apie politinius procesus TSRS ir jos užgrobtuose 

kraštuose. Užsienio lietuvių autorių teiginiai pie Lietuvoje diegtą politinę sistemą, Lietuvos 

valdymą, LTSR administracijos sandarą ir sudėtį pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu 

vertingi  nagrinėjant  istorinius procesus Lietuvoje 1940–1941 m.  

Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos istoriografija 

Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos istoriografija, remdamasi archyvų dokumentais, 

memuarine ir istorine litetatūra, nagrinėja įvairius Lietuvai primestos tarybinės politinės sistemos, 

Lietuvos valdymo, LTSR administracijos sandaros ir sudėties, okupacinių politinių struktūrų 

sąveikos ir vaidmens įgyvendinant komunistų partijos politiką Lietuvoje pirmosios tarybinės 

okupacijos laikotarpiu ir vėliau aspektus.  

1989 m. buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos valstybinės (konstitucinės) teisės 

profesoriaus Mykolo Rőmerio 1944 m. parašytas veikalas „Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga 

ir konstitucinis jos įvertinimas“, kur teisės požiūriu įvertinta Lietuvos okupacija ir aneksija, 

apibūdinta Lietuvai primesta tarybinė politinė sistema, aptartas pagrindinės politinės struktūros – 

Lietuvos komunistų partijos vaidmuo įgyvendinant VKP(b) valdžią ir politiką97. M. Rőmerio studija 

padarė didelę įtaką lietuvių išeivijos ir šiuolaikinei Lietuvos istoriografijai. Daugelis autorių 

analizavo politinius procesus Lietuvoje remdamiesi M. Rőmerio teisiniu Lietuvos okupacijos, 

aneksijos ir sovietizavimo įvertinimu98. 

Lietuvos teisininkai Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės požiūriu nagrinėjo Lietuvos 

okupaciją ir aneksiją, įvertino Liaudies seimo deklaracijų turinį ir pasekmes, Lietuvos TSR statusą 

ir joje vykusias procesus. Svarbus Dainiaus Žalimo teiginys, kad tarptautinės teisės požiūriu Lietuva 

niekada nebuvo teisėta Tarybų Sąjungos dalis, o jos teritorijoje okupacinės valdžos įsteigta LTSR 

tebuvo marionetinis darinys – Lietuvą okupavusios TSRS struktūra99. Mindaugas Maksimaitis ir 

Stasys Vansevičius monografijoje „Lietuvos valstybės ir teisės istorija“ istoriniu ir teisiniu aspektais 
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aptarė Lietuvos aneksijos įforminimą ir Lietuvos TSR sudarymą, apibūdino į Lietuvą perkeltą 

tarybinę politinę ir ekonominę sistemą, LTSR administracijos struktūrą ir kai kuriuos jos sudėties 

kaitos momentus100.   

Vytautas Kancevičius ir Liudas Truska aptarė Lietuvos aneksijos mechanizmą ir jo įtaką 

okupacinio režimo administracijos formavimui, atskleidė kai kuriuos okupacinės valdžios veikimo 

Lietuvoje 1940 m. vasarą bruožus101. Nagrinėdamas Lietuvos Respublikos valstybingumo griovimo 

ir aneksuotos Lietuvos sovietizavimo procesus, L.Truska knygoje „Lietuva 1938-1953 metais“ 

nušvietė, kaip buvo diegiama tarybinė politinė sistema ir formuojamas Lietuvos valdymo 

mechanizmas102. Jis nurodė, kad dėl unitarinės TSRS sandaros ir centralizuoto valdymo Lietuvoje 

buvo sudaryta tokia pati kaip Tarybų Sąjungoje, administracinių įstaigų sistema.  

J. Matusevičius daktaro disertacijoje specialiai nagrinėjo okupacinį politinį režimą Lietuvoje 

1940–1941 m.103 Istorikas bendrais bruožais apibūdino okupacinę politinę sistemą ir Lietuvos 

valdymą, aptarė LTSR administracijos vaidmenį sovietizuojant Lietuvą, nušvietė administracinio 

sektoriaus sandarą, jo grandžių padėtį ir tarpusavio sąveiką104. Disertacijoje palyginti plačiai 

nagrinėjama komunistų partijos kadrų politika, LTSR administracijos sudėties kaita, tarybinės 

biurokratijos ir jos aukščiausio sluoksnio – nomenklatūros formavimas105. Kadangi autoriui buvo 

sunku aprėpti visus politinius procesus, susijusius su komunistų partijos politikos mechanizmu, 

okupacinės valdžios organizacija ir jos funkcionavimu, kai kuriuos iš jų jis apibūdino tik bendrais 

bruožais. Istoriko požiūriu mažiausia buvo aptartas  totalitarinio režimo diegimo Lietuvoje 

procesas, menkai apibūdintas LTSR politinių struktūrų vaidmuo įgyvendinant okupacinę valdžią ir 

politiką. 

Šiuolaikinėje istoriografijoje parašyta darbų, kur vienaip ar kitaip aptarti konkretūs  

komunistų partijos politikos Lietuvoje ir Lietuvos valdymo pirmuoju tarybinės okupacijos 

laikotarpiu klausimai. Stanislovas Buchaveckas, Vanda Kašauskienė, Bronius Puzinavičius, 

Henrikas Šadžius, Gediminas Vaskela ir kiti tyrinėtojai nušvietė LTSR administracijos grandžių 

vaidmenį sovietizuojant Lietuvą106. Jie atkreipė dėmesį, kad komunistų partija per savo struktūras ir  

administravimo institucijas įvedė ir palaikė savo diktatūrą, įgyvendino savo politiką Lietuvoje.  

K. Antanaitis, V. Kašauskienė ir kiti autoriai atskleidė lemiamą politinį komunistų partijos 

vaidmenį sovietizuojant ir administruojant okupuotos Lietuvos visuomenės gyvenimą107. L. Truska 

apibūdino LTSR administravimo institucijų vaidmenį sovietizuojant ir valdant Lietuvą, jų 

pavaldumą ir tarpusavio sąveiką108. Jis pabrėžė, kad LKP(b) CK biuras buvo aukščiausia LTSR 

institucija, kuri tvarkė visus svarbesnius krašto reikalus, diktavo kitoms administravimo įstaigoms ir 

kontroliavo jų veiklą109.  

Okupacinio režimo represinio aparato sudarymą ir jo vaidmenį TSRS valdžios ir partijos 

politikos mechanizme nušvietė Arvydas Anušauskas, Eugenijus Grunskis, Inga Petravičiūtė, 
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Henrikas Šadžius ir kiti autoriai110. Tyrinėtojai padarė išvadą, kad Lietuva buvo prievarta išlaikoma 

TSRS sudėtyje ir valdoma TSRS valstybės organizuotos prievartos jėga, represijomis ir masiniu 

teroru. A. Anušauskas ir E. Grunskis   specialiai nagrinėjo okupantų represinę politiką Lietuvoje, 

represinio aparato ir kitų politinių struktūrų vaidmenį organizuojant ir vykdant lietuvių tautos 

genocidą111. Teisininkė Zita Šličytė teisės požiūriu įvertino nusikalstamą komunistų partijos politiką 

okupuotoje Lietuvoje ir LTSR institucijų vaidmenį joje, bendrais bruožais apibūdino TSRS 

valstybės Lietuvoje vykdytą nusikaltimą – genocidą112. A. Anušausko, E. Grunskio, Z. Šličytės 

teiginiai apie LTSR administracinių struktūrų vaidmenį totalitarinio režimo organizacijoje ir 

nusikalstamoje okupacinėje politikoje yra vertingi tiriant Lietuvos valdymą ir komunistų partijos 

politikos įgyvendinimą Lietuvoje. 

Šiuolaikinėje istoriografijoje parašyta darbų, kuriuose aptarta LTSR  administracijos 

sudėties kaita, vidiniai tarybinės biurokratijos santykiai pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu. 

L. Truska aptarė komunistų partijos kadrų politiką ir jos veiklą šioje srityje, nušvietė kai kuriuos 

tarybinės biurokratijos formavimo klausimus113.  Jis pažymėjo,  kad  TSRS politinės biurokratijos 

atstovai, kurie buvo paskirti LTSR institucijų vadovų pavaduotojais ir užėmė kitus aukštus postus 

LTSR biurokratijos hierarchijoje, faktiškai vadovavo LTSR administracijai, nukreipė ir kontroliavo 

jos veiklą114. Tyrinėtojas nurodė, kad taip vadinama antrųjų asmenų sistema buvo Lietuvos 

valdymo, vietinės administracijos veiklos kontrolės bei administracinio aparato rusinimo priemonė.  

Solomonas Atamukas bendrais bruožais aptarė LTSR administracijos formavimą ir jos 

sudėties kaitą  pirmosios tarybinės okupacijos laikotariu, apibūdino vaidmenį įgyvendinant 

komunistų partijos politiką115.  Jis atkreipė dėmesį, kad TSRS valdžia politiškai nepasitikėjo 

vietiniais komunistais ir administratoriais, dėl to diktatvo  LTSR administracijai,  kontroliavo jos 

veiklą ir neleido jai savarankiškai formuoti savo organizaciją ir sudėtį.  

L. Truska, S. Atamukas ir kiti autoriai apibūdino kai kuriuos konkrečius tarybinės  

biurokratijos sudėties pokyčius116. Istorikai atkreipė dėmesį, kad pirmosios tarybinės okupacijos 

laikotarpiu komunistų partija nespėjo suformuoti politiškai ir idėjiškai vieningos bei komunistams 

ištikimos biurokratijos. 1940 m. vasarą ir rudenį buvo sparčiai pakeisti vadovaujančios grandies 

tarnautojai. Taip vadinamos kadrų valymo kampanijos metu iš darbo buvo atleista nemažai 

okupacinei valdžiai politiškai nelojalių asmenų. Tačiau 1941 m. pavasarį LTSR administravimo 

įstaigose dirbo nemažai buvusių Lietuvos Respublikos valdininkų, kurie prisitaikė prie okupacinio 

režimo, bet nebuvo komunistams idėjiškai ištikimi. Tyrinėtojų požiūriu, tokia padėtis susiklostė 

pirmiausia dėl to, kad tuo metu Lietuvoje buvo per mažai komunistų ir kitų jiems ištikimų asmenų, 

sugebančių kvalifikuotai atlikti administracinį darbą. Istorikai atkreipė dėmesį, kad dėl komunistų 

partijos veiklos keičiant Lietuvos Respublikos valdininkus okupaciniam režimui ištikimais asmenis 

pasikeitė tautinė biurokratijos sudėtis: padidėjo rusų ir žydų tarnautojų skaičius. S. Atamukas, L. 
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Truska ir kiti autoriai konstatavo, kad LTSR administracijoje ėmė politiškai dominuoti tarybinė 

rusų biurokratija. S. Atamukas atkreipė dėmesį į tai, kad komunistams įdarbinus įstaigose žydų 

tautybės asmenis, kilo tautinis antagonizmas tarp jų ir kitų tautybių tarnautojų.  

K. Antanaitis specialiai nagrinėjo, kaip buvo formuojamas valdantis tarybinės visuomenės 

sluoksnis – nomenklatūra117. Jis apibūdino šio sluoksnio požymius, kai kuriuos vidinius procesus, 

santykius su TSRS biurokratija ir kitais LTSR visuomenės sluoksniais. Tyrinėtojo teiginiai apie 

nomenklatūrą yra svarbūs tiriant šio sluoksnio formavimą, jo vaidmenį komunistų partijos 

politikoje ir Lietuvos valdyme pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu.  

Nagrinėjant LTSR biurokratijos raidą ir vidinius santykius, yra svarbios Vytauto Tininio 

studijos118. Aukščiausių LTSR administracijos pareigūnų biografijose jis atskleidė iki jo menkai 

tirtą biurokratijos aspektą – įvairių LTSR administravimo institucijų, biurokratijos grupių ir jų 

lyderių santykius ir pozicijas Lietuvos sovietizavimo ir valdymo klausimais119. Antai, aptardamas 

LKP(b) centro komiteto sekretoriaus Antano Sniečkaus santykius su kitais TSRS ir LTSR vadovais, 

V. Tininis parodė, kaip persipynė asmeniniai, grupiniai ir instituciniai biurokratijos interesai. V. 

Tininio teiginiai yra svarbūs tiriant LTSR administracinių struktūrų tarpusavio sąveiką, jų vaidmenį 

komunistų partijos politikoje ir Lietuvos valdyme. 

Šiuolaikinėje Lietuvos istoriografijoje skirtas nemažas dėmesys svarbiausios politinės 

struktūros – Lietuvos komunistų partijos sudėčiai nušviesti. Istorikas A. Anušauskas vienas iš 

pirmųjų suabejojo tarybinės istoriografijos duomenimis apie LKP sudėtį ir, remdamasis Lietuvos 

Respublikos saugumo policijos žiniomis, paskelbė duomenis apie komunistų skaičių ir jų tautinę 

sudėtį Kaune120. L. Truska pagal analogiškus šaltinius nurodė nelegalios Lietuvos komunistų 

partijos narių skaičių ir tautinę sudėtį121.  Panašias žinias apie LKP sudėtį paskelbė Nijolė 

Maslauskienė122. S. Atamukas, N. Maslauskienė ir L. Truska aptarė kai kuriuos Lietuvos komunistų 

sudėties pokyčius pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu123.  Šie ir kiti autoriai bendrais 

bruožais apibūdino įvairių tautybių komunistų vaidmenį komunistų partijoje pirmuoju tarybines 

okupacijos laikotarpiui.  

Lietuvių istoriografijoje ir istorinėje publicistikoje buvo įvairiai vertinamas žydų tautybės 

komunistų ir tarnautojų vaidmuo partijoje ir administracijoje. Šiuolaikiniai Lietuvos istorikai 

mėgino nuodugniau išnagrinėti šią problemą124. S. Atamukas nurodė, kad komunistų partija sudarė 

žydams galimybę įsidarbinti administracinėse įstaigose125. L. Truska ir S. Atamukas paskelbė kai 

kurias žinias apie administracinėse įstaigose dirbusius žydų tautybės komunistus. Jų požiūriu, 

nedidelis žydų komunistų ir įstaigose dirbusių žydų tarnautojų skaičius rodė, kad okupacinis 

režimas neprotegavo žydų ir jie vaidino menką vaidmenį partijoje ir administracijoje. L. Truska ir 

S. Atamukas teigė, kad kai kurių autorių teiginiai apie didelę žydų įtaką komunistų partijoje ir 

administracijoje yra nepagrįsti ir ideologizuoti. Pažymėtina, kad šių ir kai kurių kitų tyrinėtojų  
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nuomonė dėl žydų vaidmens partijoje ir administracijoje yra pirmiausia paremta kiekybiniais 

rodikliais: žydų tautybės asmenų skaičiumi partijos ir administracijos struktūrose. Neabejotina, kad 

kiekybiniai požymiai yra svarbūs siekiant nustatyti konkrečios grupės padėtį socialinėje ar 

politinėje organizacijoje. Tačiau jie nėra kriterijus vertinant šios grupės įtaką biurokratijos 

organizacijoje, partijos valdžios ir politikos mechanizme. Politinė ir administracinė įtaka ir vaidmuo 

apibūdinami ne pagal grupės dydį, o pagal jos politines ir administracines galias.   

Kadangi okupacinis režimas stengėsi įgyti Lietuvos visuomenės pritarimą ir sudaryti joje 

savo politinę atramą, istoriografija nagrinėjo okupacinės valdžios institutų santykių su okupuotos 

Lietuvos visuomene, komunistų partijos pastangas įtraukti Lietuvos visuomenę į jos politikos 

vykdymą. Valentinas Brandišauskas ir L. Truska pabrėžė, kad lietuvių tauta nepripažino Lietuvos 

okupacijos ir aneksijos, įvairiomis formomis priešinosi okupaciniam režimui ir jo politikai126. Kartu 

istorikai atkreipė dėmesį, kad visuomenės dalis prisitaikė prie režimo. Komunistų partijai pavyko 

įtraukti kai kuriuos visuomenės sluoksnius ir organizacijas į jos politikos vykdymą. J. R. 

Bagušauskas nušvietė Lietuvos komunistinės jaunimo organizacijos veiklą ideologizuojant ir 

politizuojant jaunimo gyvenimą, įtraukiant jį į komunistų partijos politines priemones127.  

Šiuolaikinėje Lietuvos istoriografijoje yra vertingų teignių ir apibendrinimų apie Lietuvos 

valdymo ir komunistų partijos politikos mechanizmą, LTSR administracijos formavimą, jos 

organizaciją, sudėtį ir vaidmenį. Istorikai pabrėžė, kad TSRS valdžia diegė Lietuvoje ir kituose 

aneksuotuose kraštuose vienodą centralizuotą biurokratinę valdymo ir administravimo sistemą. Jie 

konstatavo, kad LTSR administracijos sandara atitiko TSRS valstybės aparato struktūrą. 

Istoriografijoje buvo nušviestas TSRS valdžios diktatas LTSR administracijai, aptarti TSRS 

politinės biurokratijos ir vietinių administratorių santykių aspektai, kuriuos nulėmė Lietuvos 

valdymo mechanizmas.  

X      X     X 

Šiuolaikinėje Lietuvos ir užsienio istoriografijoje buvo įvairiais aspektais nagrinėtas  Tarybų 

Sąjungos ir jos prijungtų šalių politinis modelis, į okupuotą Lietuvą perkelta tarybinė  politinė 

sistema ir politinis režimas, komunistų partijos politikos sistema, Lietuvos valdymo mechanizmas, 

LTSR administracijos sudarymas, jos sandara ir sudėties kaita pirmosios tarybinės okupacijos 

laikotarpiu. Šie tyrinėjimai padeda adekvačiai suvokti ir moksliniais pagrindais analizuoti istorinius 

procesus ir politinius reiškinius Lietuvoje 1940–1941 m. Tačiau dar nepakankamai ištirta 

komunistų partijos politikos sistema, LTSR administracijos vaidmuo pagal komunistų partijos 

doktriną jos interesais ir tikslais  keičiant Lietuvos socialinę politinę tikrovę, organizuojant, valdant 

ir kontroliuojant jos visuomenės gyvenimą.  
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Pirminiai šaltiniai ir atsiminimai 

Tiesioginiai šaltiniai okupacinės politikos sistemai, Lietuvos valdymui, politinių struktūrų ir 

administravimo institucijų vaidmeniui politikoje ir valdyme pirmosios tarybinės okupacijos 

laikotarpiu tirti yra Lietuvos archyvuose saugomi LTSR politinių ir administracinių struktūrų  

dokumentai.   

LTSR administracijos formavimą, jos sandarą ir sudėtį, politinių institutų veiklą 

įgyvendinant komunistų partijos politiką Lietuvoje pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu 

atspindi Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugomi LTSR administracinių įstaigų 

dokumentai.  

LTSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo (fondas R-758), Liaudies komisarų tarybos (f.  

R-754), liaudies komisariatų (Darbo – f. R-42, Žemės ūkio – R-111, Teisingumo – f. R-121, 

Finansų – f. R-164, Vidaus reikalų – f. R-756, Valstybės saugumo – f. R-759, Švietimo – f. R-762, 

Valstybės kontrolės – f. R-763,  Komunalinio ūkio – f. R-768, Sveikatos apsaugos – f. R-769,  

Socialinės apsaugos – f. R-770, Vietinės pramonės – f. R-771, Maisto pramonės – f. R-773, 

Prekybos – f. R-772, Mėsos ir maisto pramonės – f. R-774, TSRS ryšių liaudies komisariato LTSR 

ryšių įgaliotinio valdybos – f. R-1017 ir kt.) fonduose  yra  Liaudies seimo, LTSR Aukščiausiosios 

tarybos ir jos Prezidiumo, Liaudies komisarų tarybos ir liaudies komisariatų, laikinųjų vykdomųjų 

komitetų 1940–1941 m. dokumentai. Tai yra šių įstaigų organizaciniai-tvarkomieji, informaciniai ir 

kitos rūšies dokumentai, kurie parodo jų veiklos uždavinius, funkcijas, kompetenciją, atskleidžia 

vaidmenį įgyvendinant TSRS valdžią ir komunistų partijos politiką. Beveik visų administracinių 

įstaigų dokumentų fonduose yra Tarybų Sąjungos valdžios ir valdymo institucijų dokumentų, kurie 

atspindi vertikaliuosius biurokratinius santykius (pirmiausiai, centralizuotą hierarchinę struktūrą ir 

hierarchinį pavaldumą TSRS institucijoms). Jie parodo, kad  TSRS politiniai institutai priėmė visus 

svarbesnius sprendimus dėl LTSR administravimo sektoriaus organizacijos, funkcionavimo ir 

sudėties, diktavo vietinei administracijai, reglamentavo ir kontroliavo jos veiklą.   

LTSR administracinių įstaigų dokumentuose menkai atspindėti jų santykiai su komunistų 

partija. Dėl to gali susidaryti iškreiptas vaizdas, kad institucijos politiškai nepriklausė nuo 

komunistų ir nebuvo pavaldžios partijos struktūroms. Administracinių įstaigų kadrų skyrių 

dokumentai neatskleidžia visų biurokratijos sudėties kaitos aplinkybių. Liaudies komisarų tarybos ir 

komisariatų fonduose nėra išsamių duomenų apie tarnautojų socialinės ir politinės sudėties kaitą, 

okupaciniam režimui nepatikimų Lietuvos Respublikos valdininkų pakeitimo komunistais ir jiems 

ištikimais tarnautojais (vadinamosios kadrų valymo kampanijos) rezultatus. Komisariatų darbuotojų 

sąrašai yra neišsamūs ir netikslūs, kartais –klaidinantys. Matyt, norint apsaugoti tarybinėse įstaigose 

dirbusius buvusius Lietuvos Respublikos valdininkus nuo komunistų teroro, buvo iškraipoma ar 

nutylima informacija apie juos (nenurodoma socialinė padėtis, politinė veikla,  darbovietė, kurioje 
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jie dirbo iki 1940 m. birželio mėn. ir pan). Pagal tokius sąrašus sunku nustatyti, kiek buvusios 

Lietuvos Respublikos valdininkų buvo atleista iš administracijos iš karto po Lietuvos okupacijos, ir 

kiek vėliau. Nežiūrint to, šie dokumentai yra svarbus ir informatyvus šaltinis, kuris padeda tirti 

LTSR administracijos sandarą ir sudėtį, administracinio sektoriaus vaidmenį valdant Lietuvą ir 

įgyvendinant komunistų partijos politiką. 

Svarbus šaltinis okupacinės politikos sistemai, partijos ir LTSR administravimo institucijų 

vaidmeniui joje, administracijos struktūrai ir sudėčiai  nagrinėti yra Lietuvos komunistų partijos 

1940–1941 m. dokumentai, kurie saugomi Lietuvos ypatingajame archyve (LYA). Labiausia 

informatyvūs yra LKP(b) centro komiteto dokumentai (fondas 1771).  Tai yra partijos centro 

komiteto ir jo struktūrinių padalinių organizaciniai-tvarkomieji, informaciniai ir kiti dokumentai, 

atskleidžiantys okupacinės valdžios ir komunistų partijos politikos mechanizmą. Lietuvos 

komunistų organizacijos vadovų vieši pareiškimai, kiti oficialūs LKP(b) dokumentai parodo 

komunistų pastangas ideologiškai užmaskuoti Lietuvos okupaciją ir aneksiją, pagrįsti TSRS 

valdžios ir jos institutų legitimumą Lietuvoje. Dokumentai atspindi partijos santykius su kitomis 

administracijos struktūromis. Jie parodo, kaip komunistų partijos organai pajungė savo diktatui ir 

kontrolei administracines įstaigas, dubliavo jų funkcijas ir praktiškai pasisavino jų prerogatyvas. 

LKP(b) CK kadrų skyriaus ir kiti dokumentai plačiai atspindi tarnautojų sudėties kaitą,  aukščiausio 

tarybinės biurokratijos sluoksnio – nomenklatūros formavimą.   

Tiriant LTSR administracijos organizaciją, biurokratijos vidinius santykius ir sąveiką su 

komunistų partijos struktūromis, svarbūs yra kiti šaltiniai, pirmiausia asmenų, kurie dalyvavo to 

meto politiniuose įvykiuose, atsiminimai. Buvusių Liaudies seimo, Liaudies vyriausybės ir Liaudies 

komisarų tarybos narių, LTSR administracijos pareigūnų Liudo Dovydėno, Ernesto Galvanausko, 

Antano Garmaus, Jurgio Glušausko, Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir kitų atsiminimuose pasakojama  

apie Lietuvos okupaciją ir aneksiją, LTSR administracijos sudarymą ir veiklą, TSRS atstovų diktatą 

vietinei administracijai128. Atsiminimuose yra žinių apie tarybinės biurokratijos santykius, 

pirmiausia vietinių ir iš TSRS atvykusių tarnautojų, LTSR administravimo įstaigose likusių dirbti 

buvusių Lietuvos Respublikos valdininkų ir po okupacijos institucijose įdarbintų komunistų ir jų 

šalininkų, kurie menkai atspindėti tiesioginiuose istorijos šaltiniuose129. 

Remiantis istorijos šaltiniais galima nagrinėti, kaip buvo diegiama tarybinė politinė sistema 

Lietuvoje ir valdoma Lietuva, nustatyti kaip buvo formuojama ir veikė komunistų partijos politikos 

sistema, kokia buvo LTSR administracijos organizacija ir kokį vaidmenį ji atliko įgyvendinant 

okupacinę politiką, atskleisti biourokratijos sudėties kaitą pirmosios tarybinės okupacijos 

laikotarpiu. 
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1. Lietuvos valstybės institucijų naikinimas ir deformacija okupuotoje Lietuvoje 

1940 m. birželio 15 d. – liepos 23 d.  
Lietuvos okupaciją 1940 m. birželio mėnesį nulėmė įvairių priežasčių visuma, ypač 

istoriniai geopolitiniai procesai Rytų ir Vidurio Europoje. Tai labiausia  priklausė nuo Tarybų 

Sąjungos ir Vokietijos dvišalių tarpusavio santykių raidos, jų nepasitenkinimo Versalio taikos 

sistema ir jos peržiūrėjimo bei ekspansinės (teritorijų išplėtimo) politikos įgyvendinimo130.  Savo 

ekspansinę politiką Tarybų Sąjunga grindė idėja sukurti pasaulinę komunistinę sistemą ir karine 

strategine doktrina išsilaikyti agresyviai išsiplėtojant131.   

1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietija ir TSRS pasirašė nepuolimo sutartį ir slaptąjį protokolą 

dėl pasidalijimo įtakos sferomis Pabaltijyje ir Rytų Europoje, pagal kurį Lietuva atiteko Vokietijai. 

Užkariavusi Lenkiją, Vokietija su Tarybų Sąjunga rugsėjo 28 d. iš naujo pasidalijo įtakos sferomis. 

Šį kartą Lietuvos Respublika pateko į Tarybų Sąjungos įtakos sferą. Vokietijai liko Lietuvos dalis, 

kuri 1941 m. sausio 10 d. papildomu slaptuoju protokolu buvo už 7,5 mln. dolerių parduota Tarybų 

Sąjungai. Vokietijos ir TSRS valstybių interesai ir jų slaptieji susitarimai dėl teritorijų pasidalijimo 

įtakos sferomis (taip vadinamas Ribbentropo-Molotovo paktas) lėmė tolesnę įvykių raidą ir 

Lietuvos valstybės likimą132. . 

1940 m. gegužės mėn. pabaigoje TSRS ėmė įgyvendinti agresiją prieš Lietuvą ir kitas 

Baltijos šalis. Lietuvos okupacijai pridengti bei pasaulio viešajai nuomonei suklaidinti Tarybų 

Sąjunga panaudojo karinę okupacijos akciją ir klastingų politinių kombinacijų būdą sukelti Lietuvos 

Respublikos vyriausybės krizę, pašalinti ją ir pakeisti marionetine vyriausybe133. Nebuvo atmestas 

ir karinis Lietuvos prijungimo variantas134.  

Birželio 14 d. TSRS įteikė Lietuvos vyriausybei ultimatumą, o birželio 15 d. jos kariuomenė 

peržengė Lietuvos sieną. TSRS pažeidė tarptautinės teisės pagrindines normas ir principus, teisinius 

įsipareigojimus Lietuvai ir tarptautinei bendrijai, tarp jų 1920 m. Tarybų Rusijos ir Lietuvos 

Respublikos taikos sutartį, 1936 m. TSRS – Lietuvos Respublikos nepuolimo sutartį ir 1939 m. 

TSRS – Lietuvos Respublikos savitarpio pagalbos sutartį135. Sulaužydama tarptautinėmis sutartimis 

duotus pasižadėjimus, Tarybų Sąjunga  įvykdė agresijos prieš Lietuvos valstybę aktą, okupavo ją ir 

karinė jėga primetė savo valią Lietuvai. Lietuva pateko į svetimos valstybės kontrolę136. Tarybų 

Sąjungos okupacija nutraukė natūralią istorinio proceso raidą Lietuvoje. Istoriniai įvykiai krašte 

ėmė priklausyti nuo išorinių veiksnių – Tarybų Sąjungos valdžios politinės valios137.  

Marionetinių politinių struktūrų sudarymas okupuotoje Lietuvoje 1940 m. birželio mėn.  

Nepalankiai susiklosčius tarptautinėms aplinkybėms ir galingesnei valstybei užgrobus 

Lietuvą, Lietuvos Respublikos vyriausybė birželio 15 d. priėmė TSRS ultimatumą. Tik Prezidentas 

Antanas Smetona ir Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis siūlė ginklu pasipriešinti agresijai, 
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tačiau dauguma vyriausybės narių nepalaikė jų pozicijos138. Lietuvos valstybės valdžia vyriausybės 

asmenyje pakluso TSRS valstybės valiai.  

Prezidentas A. Smetona priėmė Antano Merkio vadovaujamos Ministrų Tarybos 

atsistatydinimą, pavedė A.Merkiui eiti pareigas iki bus sudaryta nauja vyriausybė, o birželio 15 d. 

aktu paskyrė gen. Stasį Raštikį Ministru pirmininku ir pavedė jam sudaryti naują kabinetą139. 

Kadangi Tarybų Sąjungos vadovybės netenkino gen. St. Raštikio kandidatūra, ji pareikalavo, kad 

Lietuva suderintų su TSRS vyriausybės įgaliotiniu naujos vyriausybės sudėtį140. Tarybų Sąjungos 

vyriausybė suteikė ypatingus įgaliojimus Užsienio reikalų liaudies komisaro pavaduotojui 

Vladimirui Dekanozovui ir pasiuntė jį į Lietuvą.  

V. Dekanozovas vos atvykęs birželio 15 d. pavakarę į Kauną ėmė koordinuoti veiksmus 

įgyvendinant TSRS okupacinę politiką141. Kartu su TSRS pasiuntiniu Lietuvoje N. Pozdniakovu jis 

sudarė darbo grupę iš pasiuntinybės darbuotojų, Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės dalinių 

vadų, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretoriato narių, į Lietuvą iš TSRS atsiųstos 

Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) brigados. Praktiškai tai buvo okupacinio režimo 

politine struktūra, politiškai diktavusi Lietuvos Respublikos konstituciniams institutams142.  

Norėdama suformuoti okupacinio režimo legitimumo įspūdį, Tarybų Sąjunga siekė 

inscenizuoti teisėtą režimo pakeitimą. Dėl to ji mėgino sudaryti regimybę, kad politinius pokyčius 

krašte konstituciniu pagrindu vykdo Lietuvos politinės jėgos143.  Tam norėta pasinaudoti Lietuvos 

Respublikos 1938 m. Konstitucija ir Prezidento, pagal šią Konstituciją turėjusio plačias galias, 

institucija.  

Keblumų  okupantams kilo tuomet, kada Prezidentas A. Smetona, nenorėdamas įteisinti 

TSRS veiksmų, naikinančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, birželio 15 d. nusišalino nuo 

pareigų. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71-u straipsniu, jis pavedė A. Merkiui 

laikinai jį pavaduoti ir kartu su Krašto apsaugos ministru Kaziu Musteikiu perėjo Vokietijos 

sieną144. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą tvarką, Prezidentą laikinai pavadavęs 

Ministras pirmininkas galėjo atlikti atskirus Prezidento galios veiksmus, tačiau neperėmė visų jo 

galių ir nevadovavo valstybei. Jis negalėjo paskirti naują Ministrą pirmininką ir suteikti jam 

įgaliojus suformuoti naują vyriausybę145. Tai suprasdama, TSRS valdžia siekė sugrąžinti A. 

Smetoną į Kauną ir priversti jį tinkamai įforminti vyriausybės pakeitimą. Dėl to A. Merkio 

vyriausybė, matyt V. Dekanozovui  reikalaujant, mėgino įkalbėti A. Smetoną sugrįžti į Lietuvą. 

Nepavykus tai padaryti, vyriausybės nariai birželio 16 d. sutarė A. Smetonos pasitraukimą laikyti jo 

atsistatydinimu iš pareigų146. Tai buvo akivaizdus Lietuvos Respublikos Konstitucijos normų 

pažeidimas, kadangi Konstitucija nenumatė vyriausybei teisės atstatydinti Prezidentą, o jį laikinai 

pagal Konstitucijos 71-jį straipsnį pavadavęs Ministras pirmininkas negalėjo perimti visų 
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Prezidento galių pagal 72-jį straipsnį. Nežiūrint to, Prezidento postą tariamai pagal Konstitucijos 

72-jį straipsnį užėmė laikinai jį pavadavęs A. Merkys147. 

Laikinai Prezidentą pavadavęs A. Merkys birželio 16 d. paskelbė Lietuvoje valstybės 

gynybos metą, atleido iš pareigų Krašto apsaugos ministrą K. Musteikį ir jo pareigas pavedė eiti 

kariuomenės vadui Vincui Vitkauskui148. Tą pačią dieną buvo suimti ir uždaryti į kalėjimą Vidaus 

reikalų ministras Kazys Skučas ir Valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas 

Povilaitis. A. Merkys pakluso Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų liaudies komisaro Viačeslavo 

Molotovo reikalavimui derinti su TSRS įgaliotiniu V. Dekanozovu ir pasiuntiniu Lietuvoje N. 

Pozdniakovo naujos, TSRS valstybei palankios vyriausybės sudėtį. Birželio 16 d. vyriausybė 

išplatino pareiškimą, kur ragino visuomenę nesikišti į politinius įvykius ir laikytis kuo ramiau149. 

Šis pareiškimas išreiškė Lietuvos Respublikos valstybės valdžios politinę poziciją nesipriešinti 

TSRS karinei agresijai.  

Paklususi TSRS valdžiai, Lietuvos Respublikos valdžia A. Merkio vyriausybės asmenyje 

ėmė derinti savo veiksmus su jos atstovais. Birželio 16 d. V. Dekanozovas ir A. Merkys aptarė 

naujos vyriausybės asmeninę sudėtį. V.Dekanozovas atmetė visus V. Merkio pasiūlytus kandidatus 

į Ministro pirmininko pareigas ir ėmėsi pats formuoti naują ministrų kabinetą150. TSRS siekė, kad 

ministrų kabinetas būtų jai palankus ir lengvai manipuliuojamas, kairiosios, tačiau ne komunistinės 

orientacijos, todėl į jį buvo parinkti TSRS šalininkai, Lietuvoje žinomi demokratinių pažiūrų 

visuomenės ir kultūros veikėjai, politiškai nepatyrę, patiklūs žmonės. Norint suklaidinti visuomenę, 

į vyriausybę kuriam laikui buvo sąmoningai užkirstas kelias Lietuvos komunistų partijos 

nariams151. Komunistų internacionalo vadovybė ir V. Dekanozovo struktūra nurodė komunistams 

laikytis ramiai, nekelti savo reikalavimų ir nesikišti į Tarybų Sąjungos politines kombinacijas152.  

Vyriausybė buvo sudaryta sparčiai, „bolševikiškos stachanovščinos tempu“153. Kandidatūras 

į vyriausybės narius ir ministerijų vadovus parinko TSRS pasiuntinys Lietuvoje N. Pozdniakovas 

pagal pasiuntinybėje sukauptą Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjų kartoteką154. Jis neblogai 

orientavosi Lietuvos politiniame gyvenime, asmeniškai pažinojo įvairių politinių srovių atstovus, 

visuomenės ir kultūros veikėjus, žinojo jų savybes. Kandidatai į ministrus buvo parinkti iš kairiojo 

politinio spektro žmonių. Kai kurie iš jų buvo parinkti iš Lietuvių draugijos TSRS tautų kultūrai 

pažinti veikėjų (draugijos pirmininkas buvo rašytojas V. Krėvė-Mickevičius, vicepirmininkas – 

žurnalistas J. Paleckis, aktyvūs veikėjai – rašytojai Liudas Gira, Antanas Venclova ir kt.), kuriuos 

TSRS pasiuntinybe pažinojo geriau negu kitus žmones. Apsisprendžiant dėl  vyriausybės ir 

ministerijų vadovybės, TSRS atstovai išklausė nuomonę kai kurių LKP veikėjų: iš pradžių vien tik 

LKP CK sekretoriaus Iciko Šmuelio Meskupo, vėliau – dar ir Michalinos Meškauskienės, iš 

kalėjimo paleisto LKP CK sekretoriaus A. Sniečkaus ir kitų155. Okupantai parinko politinės veiklos 

patirties ir politinės nuovokos neturinčius asmenis, matyt, tikėdamiesi, kad jie negreit perpras jų 
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politines machinacijas, o perpratę jau negalės pasitraukti, nes bus per daug į jas įpainioti156. Kai 

kurie asmenys buvo parinkti dėl jų ryšių su NKVD rezidentūra (pvz., Žemės ūkio ir laikinai iki 

birželio 19 d. vidaus reikalų ministro pareigas ėjęs Matas Mickis). TSRS vyriausybės atstovai 

nepasiūlė tik kandidato į finansų ministro pareigas ir leido J. Paleckiui su V. Merkiu patiems jį 

pasirinkti. Kaip matyti iš TSRS pasiuntinybės Kaune sudarytų kandidatų į vadovaujančias pareigas 

okupuoto krašto administracijoje sąrašų, LKP CK sekretorius I. Meskupas ir Genrikas Zimanas 

stengėsi iškelti į šį postą komunistams artimą inžinierių Chaimą Alperavičių, tačiau V. 

Dekanozovas ir N. Pozdiakovas tam nepritarė. A. Merkys su J. Paleckiu  nutarė palikti buvusį 

finansų ministrą E. Galavauską. Birželio 16 d. liaudininkų ir krikščionių demokratų veikėjai savo 

pasitarime delegavo jį į vyriausybę157. 

 V. Dekanazovas ir N. Pozdniakovas  stengėsi sukurti iliuziją, kad Tarybų Sąjunga išsaugos 

Lietuvos Repsublikos valstybės suverenitetą, nesikiš į jos vidaus reikalus ir  leis vyriausybei veikti 

savarankiškai.  Tačiau naujos vyriausybės formavimo tvarka griovė tokias iliuzijas ir rodė, kad 

TSRS valdžios atstovai formavo marionetinę okupacinio režimo struktūrą. V. Dekanozovo grupė 

parinko ir paskyrė vyriausybės narius savo nuožiūra, praktiškai visai nepaisydama Lietuvos 

politinių jėgų valios. J. Paleckis turėjo pranešti kandidatams TSRS atstovų sprendimą ir įtikinti juos 

sutikti tapti ministrais, o V. Merkys privalėjo įforminti marionetinės vyriausybės paskyrimą. Kaip 

matyti iš amžininkų atsiminimų, ministrai buvo paskirti pagal schemą, būdingą diktatoriškiems 

režimams. Kandidatai buvo iškviesti pas J. Paleckį, informuoti, kad „liaudis“ iškėlė juo į valdžią ir 

paskirti ministrais, visai nekreipiant dėmesio į jų abejones, ar jie sugebės atlikti administracines 

pareigas158. Beje, nė vienas iš kandidatų kategoriškai neatsisakė ministro ar viceministro posto ir 

leidosi įtraukiami į okupantų politines machinacijas.  

1940 m. birželio 17 d. V. Dekanozovas nurodė A. Merkiui, kokia turi būti vyriausybės 

sudėtis159. Tą pačią dieną A. Merkys paskyrė J. Paleckį ministru pirmininku ir pasirašė aktą dėl 

vadinamosios Liaudies vyriausybės patvirtinimo160. Ministrų kabinetą sudarė 7 asmenys: ministras 

pirmininkas Justas Paleckis, ministro pirmininko pavaduotojas, užsienio reikalų ministras ir laikinai 

einantis švietimo ministro pareigas Vincas Krėvė-Mickevičius, krašto apsaugos ministras ir 

kariuomenės vadas div. gen. Vincas Vitkauskas, teisingumo ministras Povilas Pakarklis, finansų 

ministras ir laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas Ernestas Galvanauskas, žemės ūkio 

ministras ir laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas Matas Mickis, Sveikatos apsaugos 

ministras Leonas Koganas. Iš A. Merkio kabineto narių marionetinėje vyriausybėje buvo paliktas 

finansų ministras E. Galvanauskas ir laikinai krašto apsaugos ministro pareigas ėjęs V. Vitkauskas. 

Tą pačią dieną atsistatydino A. Merkys ir jo pareigas perėmė J. Paleckis161.  

Sekančią dieną J. Paleckis pasakė kalbą, kurios tekstą suderino su V. Dekanozovo struktūra 

ir Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretoriatu162. Norint nuraminti visuomenę buvo 
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patikinta, kad vyriausybė išsaugos Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, išlaikys suverenią 

valdžią ir vykdys savarankišką politiką. Siekiant suklaidinti ir į savo pusę palenkti gyventojus, buvo 

deklaruotos idėjos, populiarios tarp kai kurių visuomenės sluoksnių163. Tokie teiginiai turėjo 

sudaryti iliuziją, kad vyriausybė savarankiškai vykdys demokratines politines reformas.   

Norėdama dezinformuoti pasaulio visuomenę dėl savo politinių tikslų okupuotoje Lietuvoje, 

Tarybų Sąjunga birželio 20 d. išplatino komunikatą. Jame buvo aiškinama, kad TSRS įvedė savo 

kariuomenę į Lietuva tariamai tam, kad  užtikrintų Tarybų Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 

savitarpio pagalbos sutarties vykdymą164. 

J. Paleckio vyriausybę pripažino kai kurios Lietuvos politinės jėgos ir užsienio valstybės. Iki 

pat Liaudies seimo nutarimų Lietuvos visuomenė neįžvelgė okupantų klastos, nesuprato jų politinių 

planų ir vyriausybės vaidmens įgyvendinant juos. Dėl to kai kurie Lietuvos politiniai sluoksniai 

pareiškė savo pasitikėjimą marionetine institucija165.  

J. Paleckio vyriausybė buvo laikino pobūdžio politinė institucija, faktiškai – okupacinio 

režimo Lietuvoje struktūra. Ją sudarė TSRS valdžia pagal tuos pačius principus, kuriais remiantis ji 

formavo marionetines vyriausybes visose okupuotose Baltijos valstybėse166. Okupuotų Baltijos 

šalių marionetines vyriausybes sudarė ne šių valstybių konstituciniai institutai ar politinės jėgos, bet 

okupacinio režimo politinės struktūros – TSRS vyriausybės paskirtų įgaliotinių Lietuvoje V. 

Dekanozovo, Latvijoje – Andrejaus Vyšinskio  ir Estijoje – Aleksejaus Ždanovo grupės, turėjusios 

TSRS valdžios nurodymus suformuoti marionetines administracines institucijas. Vyriausybių nariai 

buvo parinkti pagal kriterijus, kuriuos komunistai taikė taip vadinamo pereinamojo laikotarpio 

politinėms struktūroms. Svarbiausi rodikliai buvo šių žmonių politinė ištikimybė TSRS valstybei ir 

jos politinei sistemai, paklusnumas jos valdžiai ir ją atstovavusiai TSRS vyriausybės įgaliotinio 

grupei. J. Paleckio kabineto nariai, panašiai kaip Johanneso Vareso Estijoje ir Augusto 

Kirchenšteino Latvijoje, simpatizavo Tarybų Sąjungai, buvo kairiųjų politinių pažiūrų, tačiau 

dauguma nepriklausė komunistų partijoms. Daugelis iš jų buvo politiškai naivūs, be politinės 

patirties žmonės, kuriais buvo lengva manipuliuoti savanaudiškais politiniais interesais. 

Kvalifikacija, kompetencija, administraciniai sugebėjimai ir patirtis, kiti reikalavimai, kurie 

paprastai ir normalioje aplinkoje yra būtini biurokratijai, šiuo atveju neatliko jokio vaidmens.  

Išskyrus E. Galvanauską, iš dalies V. Vitkauską, kiti Lietuvos vyriausybės nariai neturėjo jų 

pareigas atitinkančios kompetencijos ir kvalifikacijos.  

Marionetinė vyriausybė neatstovavo lietuvių tautai ir Lietuvos visuomenei, neišreiškė 

visuomenės socialinių ir politinių sluoksnių interesų. Tai, kad kai kurie vyriausybės nariai buvo 

kairiųjų politinių jėgų veikėjai, sudarė įspūdį, jog visa vyriausybė atstovauja šias politines sroves ir 

turi jų įgaliojimus įgyvendinti jų programas. Tačiau Lietuvos politinės partijos neformavo 

vyriausybės ir nesuteikė jai įgaliojimus įgyvendinti savo politiką. Ministrų kabinetas neturėjo 
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savarankiškos politinės programos, aiškiai suformuluotų politinių idėjų ir visuomeninio gyvenimo 

pertvarkymo projektų. J. Paleckio kalboje išdėstyti pažadai buvo kairiojo politinio sparno 

populistinių minčių rinkinys, skirtas visuomenei suklaidinti. Iš pat pradžių buvo aišku, kad TSRS 

atstovai neleis vyriausybei vykdyti jokios savarankiškos politikos. Ši vyriausybė savo įgaliojimus 

gavo iš svetimos valstybės. Jos galia priklausė nuo Tarybų Sąjungos valdžios valios. Dėl to 

marionetinė vyriausybė galėjo veikti tik tose ribose, kurias jai nustatė TSRS atstovai. Negavusi V. 

Dekanozovo struktūros leidimo, ji negalėjo priimti jokių savarankiškų sprendimų167.  

Vyriausybė buvo okupacinio režimo Lietuvoje struktūra, kuri įgyvendino TSRS politinę 

valią. Jos tikslas buvo realizuoti Tarybų Sąjungos politinius planus aneksuoti Lietuvą. Ji turėjo 

pagal TSRS atstovų nurodymus valdyti okupuotą kraštą ir keisti visuomenės gyvenimą, t.y. 

įgyvendinti TSRS politiką168. V. Dekanozovas ir jo pavaldiniai nuo pat pradžių kreipė ir kontroliavo 

ministrų kabinetą. Nežiūrint to, kai kurie ministrai tikėjosi, kad TSRS valdžia leis vyriausybei veikti 

savarankiškai. Buvo manoma, kad V. Dekanozovo diktatas yra laikinas ir asmeninio, o ne pastovus 

ir politinio pobūdžio dalykas. Neturėdami politinės nuovokos ir patirties, jie neįžvelgė, kad 

diktatoriškas V. Dekanozovo elgesys atspindi ne tik jo charakterį, bet ir diktatoriškos okupacinės 

valdžios funkcionavimo principą. Tik politiškai patyręs E. Galvanauskas neturėjo iliuzijų, kad 

vyriausybė veiks savarankiškai. Jis pirmasis iš ministrų įžvelgė, kad TSRS atstovai savo politiniais 

interesais manipuliuoja vyriausybe169.  

 Marionetinė vyriausybė buvo politiškai nevienalytė, jos nariai labai įvairiai įsivaizdavo 

tolimesnę politinę Lietuvos raidą. Apie V. Krėvę-Mickevičių ir E. Galvanauską  grupavęsi ministrai 

ir aukšti valdininkai turėjo iliuzijų, kad pavyks išlaikyti dalinį Lietuvos suverenitetą, išsaugoti 

suverenios valdžios galias170. Komunistinės orientacijos ministrai laikėsi VKP(b) politinės 

platformos, visiškai pakluso V. Dekanozovui ir veikė pagal jo nurodymus. Marionetinės 

vyriausybės politinė orientacija ir veikla mažai priklausė nuo ministrų pozicijos, kadangi jos veiklą 

nulėmė TSRS valstybės politinė valia ir jos atstovų sprendimai.  

Lietuvos okupacija formaliai nepakeitė Lietuvos komunistų partijos padėties: ji ir toliau 

buvo už įstatymų ribų. Tačiau okupacija suteikė komunistams viltį su Tarybų Sąjungos pagalba 

atsistoti prie Lietuvos valdymo vairo171. Dėl aneksijos mechanizmo TSRS atstovai kurį laiką laikė 

Lietuvos komunistų partiją atokiau nuo okupuotos Lietuvos valdymo, neleido jiems išeiti iš 

pogrindžio ir išvystyti savo veiklą. 1940 m. birželio 16 d. LKP CK sekretoriato posėdyje jo nariai ir 

partijos aktyvistai pasipiktino, kad į J. Paleckio vyriausybę neįtrauktas nė vienas komunistas ir 

partijai nepatikėta netgi Vidaus reikalų ministerija172. LKP veikėjai, matyt, buvo įsitikinę, kad 

komunistai turi veikti pagal klasikinę politinių institutų bolševizavimo schemą: nedelsiant įvesti 

komunistų kontrolę Lietuvos valstybės institucijoms ir paimti taip vadinamas valdžios aukštumas į 

komunistų rankas. Jiems politiškai netiko daugelio ministrų kandidatūros, ypač E. Galvanausko. 
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Tačiau tiesiogiai su TSRS įgaliotiniais bendravęs I. Meskupas leido suprasti, kad komunistai negali 

kelti sąlygų ir turi paklusti Tarybų Sąjungos atstovų valiai. Vis dėlto buvo nutarta daryti žygius 

gauti komunistams bent Vidaus reikalų ministro postą. TSRS valdžia taip pat buvo suinteresuota 

kuo greičiau pajungti Vidaus reikalų ministeriją savo ir vietinių komunistų kontrolei, kadangi ji 

turėjo užtikrinant sklandų aneksijos procesą. Iš esmės nuo pat pirmųjų okupacijos dienų ši 

ministerija turėjo vykdyti TSRS valstybės represines funkcijas. Tam, kad atliktų tokį vaidmenį, ši 

Lietuvos Respublikos jėgos struktūra turėjo būti sparčiai transformuota į okupacinio režimo 

represinę struktūrą. Vos tik paleistas iš kalėjimo birželio 18 d. A. Sniečkus kartu su I. Meskupu 

lankėsi TSRS pasiuntinybėje Kaune173. Buvo sutarta, kad komunistas Mečislovas Gedvilas užims 

Vidaus reikalų ministro, A. Sniečkus – Saugumo departamento vadovo postus, o vietinių komunistų 

grupė bus nukreipta į Saugumo departamentą. LKP CK sekretoriatas birželio 19 d. delegavo A. 

Sniečkų ir M. Gedvilą į numatytas pareigas, kartu pasiuntė į Saugumo departamentą grupę ką tik iš 

kalėjimo paleistų komunistų174. Prasidėjo ministerijos bolševizavimo, t.y. jos pajungimo komunistų 

partijos diktatui ir kontrolei, procesas.   

Lietuvos visuomenei ir užsienio valstybių pasiuntiniams pripažinus J. Paleckio vyriausybę, 

TSRS atstovai ėmė keisti jos sudėtį komunistų naudai įvesdami į ją naujus  ministrus komunistus ir 

kitus komunistinės orientacijos žmones175. Birželio 18 d. J. Paleckis paskyrė Antaną Venclovą 

Švietimo ministru, birželio 19 d.– M. Gedvilą Vidaus reikalų ministru, birželio 24 d. – Liudą 

Adomauską –  Valstybės kontrolieriumi, birželio 27 d. – komunistą Mykolą Junčą-Kučinską naujos 

Darbo ministerijos ministru (jam susirgus, jo pareigas ėjo komunistas Motiejus Šumauskas, kuris 

birželio 19 d. buvo paskirtas Darbo rūmų pirmininku), liepos 1 d. –  Stasį Pupeikį – Susisiekimo 

ministru, o komunistą Karolį Didžiulį-Grosmaną –  vyriausybės įgaliotiniu Vilniaus miestui ir 

kraštui ministro teisėmis176. Po to, kai J. Paleckis liepos 5 d. atleido E. Galvanauską iš pareigų ir 

paskyrė komunistams artimą liaudininką Juozą Vaišnorą laikinai eiti finansų ministro pareigas, 

komunistai sudarė daugumą kabinete177.  

Liepos mėn. pradžioje laikinai prezidento pareigas ėjęs J. Paleckis ir ministrai sužinojo apie 

TSRS politinius planus Lietuvoje. Krėvės-Mickevičiaus susitikimo su V. Molotovu liepos 1 d. metu 

paaiškėjo, kad TSRS  artimiausiu metu inkorporuos Lietuvą į savo sudėtį178.  Vyriausybės nariai, 

išskyrus ją palikusį ir iš Lietuvos pasitraukusį E. Galvanauską, susitaikė su tokiai perspektyva. 

Vadinamoji Liaudies vyriausybė ėmė talkinti TSRS valdžiai  aneksuojant Lietuvą.  

Lietuvos Respublikos santvarkos ir politinės sistemos sugriovimas 1940 m. birželio–liepos 

mėn.  

 Sudarius vadinamąją Liaudies vyriausybę oficialiai Lietuvos konstitucinė santvarka 

nepasikeitė, nes buvo palikta galioti Lietuvos Respublikos 1938 m. Konstitucija. Tačiau praktiškai 

pasikeitė Lietuvos valstybės padėtis ir jos valdžia. Po okupacijos Lietuvos Respublika prarado 
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suverenitetą. Iš valdžios buvo pašalintos politinės jėgos, atstovavusios tam tikrų Lietuvos 

visuomenės sluoksnių interesus, turėjusios savo politinę programą ir galėjusios valstybės valdžios 

pagalba įgyvendinti savo politiką. Jas pakeitė svetimos valstybės atstovų parinkta grupė, kuri 

negalėjo savarankiškai priimti jokių politinių sprendimų. Svarbiausi Lietuvos Respublikos 

konstituciniai institutai – prezidentas ir vyriausybė  buvo  įsteigti svetimos valstybės prievarta. 

Vyriausybė politinius įgaliojimus gavo ne iš Lietuvos  suvereno, o iš svetimos  valstybės atstovų, 

pakluso jiems ir vykdė jų politinę valią. Lietuvos Respublikos valstybės institutai prarado galią – 

pagrindinę  savarankiškos, nuo svetimos valstybės nepriklausomos ir tik Lietuvos piliečių 

visuomenei atsakingos valdžios funkciją. Tokie reiškiniai rodė, kad Lietuvos Respublika neteko 

nepriklausomybės ir suverenios valdžios179.  

Po to, kai Tarybų Sąjungos valdžia primetė savo politinę galią Lietuvai, ji ėmė keisti jos 

politinę sistemą, pirmiausia valdžios santykių su visuomene principus, politinių institutų 

organizavimo, funkcionavimo ir tarpusavio sąveikos pagrindus. TSRS tai atliko laipsniškai, 

manipuliuodama Lietuvos Respublikos Konstitucija ir panaudodama Lietuvos valdymo ir 

administravimo sistemą. Iki Lietuvos aneksijos įforminimo buvo paliktas Lietuvos Respublikos 

pavadinimas, Konstitucijos ir kitų teisės aktų formalus galiojimas, Lietuvos Respublikos valdymo ir 

administravimo sistemos organizacija. TSRS atstovai panaudojo tas valstybės aparato, pirmiausia 

vykdomosios valdžios, grandis, kurias galėjo lengvai, nesukeldami visuomenės įtarumo, pakeisti ir 

pajungti okupacinei politikai įgyvendinti. Vadinamajai Liaudies vyriausybei pradėjus įgyvendinti 

pertvarkymus, buvo pakeisti institucijų veiklos uždaviniai ir funkcijų socialinis politinis turinys. Dėl 

politinių interesų TSRS atstovai ėmė sparčiai keisti aukštosios biurokratijos sudėtį. 

TSRS atstovams reikalaujant, Ministrų taryba birželio 25 d. nutraukė Šventojo Sosto ir 

Lietuvos Respublikos konkordatą, sudarytą 1927 m. rugsėjo 27 d.180 Liepos 12 d. vyriausybė 

perdavė užsienyje esantį Lietuvos Respublikos auksą TSRS Valstybiniam bankui (Gosbankui)181.   

TSRS valdžiai nurodžius, birželio 22 d. J. Paleckis pasirašė aktą, kuriuo atšaukė valstybės 

gynimo metą ir įvedė sustiprintos valstybės apsaugos metą visoje Lietuvoje, išskyrus Vilniaus, 

Trakų ir Švenčionėlių miestus bei apskritis, o liepos 19 d. jį įvedė ir šiuose miestuose bei 

apskrityse182. Sustiprintos valstybės apsaugos įstatymas suteikė Vidaus reikalų ministrui plačius 

įgaliojimus. Pasinaudojus tokiu įstatymu, buvo suvaržytos piliečių teises ir pradėti sparčiai naikinti 

Lietuvos Respublikos politiniai institutai183. 

  Buvo priimti nutarimai, diskriminuojantys kai kuriuos visuomenės sluoksnius. Liepos 17 d. 

Švietimo ministrui A.Venclovui pasiūlius Ministrų taryba nutarė atimti nusipelniusių asmenų 

pensijas dešimčiai asmenų, tarp jų Kaziui Ladygai, Vladui Mironui, Ignui Musteikiui, Mykolui 

Krupavičiui184. Liepos 30 d. vyriausybė pavedė Valstybės kontrolei išieškoti iš buvusių Ministrų 

kabineto narių atlyginimo ir švenčių priedus185. Tą pačią dieną Ministrų taryba priėmė patalpoms 
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sekvestruoti įstatymą186. Toks nutarimas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą 

piliečių teisę į nuosavybę. Liepos 29 d. Ministrų taryba panaikino kreipimosi žodį „ponas“187.  

Buvo uždraustos Lietuvos politines organizacijas ir imti naikinti kiti pilietiniai institutai. 

Vidaus reikalų ministro M. Gedvilo potvarkiu birželio 19 d. buvo uždaryta Lietuvių tautininkų 

sąjunga ir jaunalietuvių organizacija, o birželio 27 d. – visos politinės, visuomeninės, kultūrinės, 

religinės organizacijos ir studentų korporacijos188. Ministrų Taryba liepos 18 d. uždarė Skautų 

sąjungą ir Šaulių sąjungą189. Panaikinusi Lietuvos piliečių susivienijimus, buvo sunaikinti vieni iš 

svarbiausių demokratinės politinės sistemos elementų.  

Siekdama įvesti okupacinės valdžios kontrolę visuomenės informavimo priemonėms, 

vyriausybė birželio 18 d. sugriežtino informacijos ir spaudos priežiūrą. Vidaus reikalų ministro 

M.Gedvilo birželio 27 d. potvarkiu nuo liepos 7 d. buvo uždaryti visi laikraščiai ir žurnalai, išskyrus 

oficiozą „Lietuvos aidas“ (liepos 12 d. pavadintą „Darbo Lietuva“, vėliau – „Tarybų Lietuva“), ir 

kelis kitus komunistinius bei okupaciniam režimui palankius laikraščius190. Panaikinus spaudos 

laisvę, Lietuvos visuomenei tapo neprieinama okupacinės valdžios nekontroliuojama informacija. 

Taip buvo sudarytos sąlygos išplėsti TSRS propagandą ir pradėti ideologinio okupacinės valdžios 

pateisinimo kampaniją.  

Uždraudus visą, išskyrus komunistinę, spaudą, politines ir kitas visuomenės organizacijas, 

suvaržius teisę rengti susirinkimus ir mitingus, buvo panaikintos žmonių politinės teisės, faktiškai 

likviduota žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvė. Okupacinė valdžia ėmė kontroliuoti ir savo 

interesais keisti politinį Lietuvos visuomenės gyvenimą. TSRS atstovai ėmė atvirai proteguoti 

okupantams talkinusias politines jėgas, įtraukti jas į  okupacinės politikos mechanizmą ir formuoti 

iš jų okupacinio režimo politinę atramą. Buvo amnestuoti ir į laisvę paleisti daugiausia už 

komunistinę veiklą nubausti asmenys. Vidaus reikalų ministro M. Gedvilo birželio 25 d. potvarkiu 

buvo legalizuota Lietuvos komunistų partija, o birželio 28 d. – Lietuvos komunistinės jaunimo 

sąjunga191. Vidaus reikalų ministras birželio 26 d. leido komunistams leisti savo laikraštį „Tiesa“. 

TSRS atstovai ėmė vis plačiau įtraukti LKP į savo politines priemones192. Legalizavus Lietuvos 

komunistų partiją ir panaikinus kitas politines partijas, buvo sudaryta vienpartinė politinė sistema. 

Vis plačiau įtraukiant vietinius komunistus į okupacinę politiką, buvo padėti pagrindai komunistų 

partijos politikos mechanizmui.  

Buvo padaryti svarbūs žingsniai sugriaunant Lietuvos Respublikos valstybės organizaciją ir 

priartinant Lietuvos valdymo organizaciją prie TSRS: panaikinti Lietuvos Respublikos 

konstituciniai institutai, pagal TSRS pavyzdį įsteigtos naujos institucijos.  J. Paleckis birželio 27 d. 

aktu nuo liepos 1 d. paleido Seimą – vieną iš svarbiausių Lietuvos Respublikos konstitucinių 

institucijų193. Ministrų taryba liepos 26 d. paleido Valstybės tarybą194. TSRS pavyzdžiu birželio 

mėn. buvo įsteigtos Sveikatos apsaugos ir Darbo, liepos 25 d.  – Pramonės, o liepos 29 d. – 
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Prekybos ministerijos195. Siekiant sunaikinti Lietuvos Respublikos jėgos struktūras ir jų vietoje 

įsteigti Tarybų Sąjungai analogiškas struktūras, birželio 26 d. buvo pradėta kurti liaudies milicija196. 

Ministrų taryba liepos 2 d. priėmė kariuomenės pertvarkymo įstatymą197. Kitą dieną J. Paleckio aktu 

kariuomenė buvo pavadinta Lietuvos liaudies kariuomenė ir joje TSRS pavyzdžiu buvo įvesta 

politinių vadovų pareigybė198.   

TSRS kariuomenės dislokavimas Lietuvoje leido okupantams sudaryti Lietuvoje okupacinės 

valdžios organizaciją. Ji buvo sutelkta viename politiniame centre – V. Dekanozovo grupėje, kuri 

diktavo visoms Lietuvos politinėms struktūroms ir per jas įgyvendino okupantų valią. Ji pajungė 

sau Liaudies vyriausybę, kitus Lietuvos politinius institutus ir iškilo virš jų kaip aukščiausia 

okupacinės valdžios institucija Lietuvoje. V. Dekanozovo grupė turėjo realius Lietuvos valdymo 

svertus: jai pajungtą Lietuvos valstybės aparatą (vyriausybę ir kitas institucijas) ir organizuotą 

prievartos jėgą, kurią sudarė Lietuvoje dislokuota TSRS kariuomenė ir NKVD emisarų sparčiai 

kuriamas represinis aparatas199.  

V. Dekanozovo grupė buvo okupacinės valdžios centras Lietuvoje, kuris primetė Lietuvos 

institucijoms okupacinės valdžios sprendimus dėl Lietuvos visuomenės gyvenimo pakeitimo TSRS 

valdžios interesais ir kontroliavo jų vykdymą200. Formalios teisės požiūriu V. Dekanozovo žodinės 

direktyvos nebuvo teisės aktai, tačiau politinėje praktikoje jos turėjo politinės normos galią. Tai 

buvo okupacinės valdžios nurodymai Lietuvos institucijoms, kokius įstatymus ir nutarimus reikia 

išleisti, kokias priemones reikia įgyvendinti. Liaudies vyriausybė negalėjo priimti sprendimų, kurie 

neatitiko V. Dekanozovo direktyvų, ir negalėjo pastarųjų pakeisti. Vyriausybė negalėjo nevykdyti 

okupacinės valdžios nurodymų, kadangi ji buvo atsakinga V. Dekanozovo grupei. Pastaroji 

tiesiogiai diktavo vyriausybei ir ministerijoms bei kontroliavo, kaip jos vykdo direktyvas.  Ji 

praktiškai panaikino Lietuvos institucijų savarankiškumą, apribojo jų galias ir susiaurino 

kompetenciją, uzurpavo prerogatyvų dalį.  

Okupacinė valdžia pakeitė prezidento ir vyriausybės institutų vietą ir vaidmenį Lietuvos 

valdymo sistemoje. Prezidento institutas neteko savo politinės reikšmės ir buvo paverstas simboline 

institucija, kuri palaikė prezidentinės respublikos schemą ir legalizavo TSRS valdžios sprendimus. 

Jos vaidmuo biurokratinėje vertikalėje buvo labai menkas. Amžininkų atsiminimuose pabrėžiama, 

kad laikinai prezidento pareigas ėjęs J. Paleckis neturėjo politinės įtakos ir nevaidino svarbaus 

vaidmens krašto valdyme201. Vyriausybės nariai ir kitų Lietuvos institucijų vadovai visus 

svarbesnius sprendimus derino ne su juo, o su TSRS atstovais. Praktiniais okupuoto krašto valdymo 

sumetimais, okupacinė valdžia išsaugojo vyriausybės prerogatyvas, tačiau pakeitė jos politinį 

vaidmenį. Liaudies vyriausybė tapo institucija, atliekanti okupacinės valdžios sprendimų 

įgyvendinimo organizavimo ir jų vykdymo kontrolės funkcijas. Lietuvos komunistų partijos 

struktūros dar nebuvo įjungtos į Lietuvos valdymo sistemą. 
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Iki Lietuvos inkorporavimo į TSRS okupacinė valdžia palaikė regimybę, kad Lietuvoje  

išliko prezidentinei respublikai būdingas institucijų išdėstymas ir pavaldumas. Tačiau tai griovė V. 

Dekanozovo grupės politinis diktatas Lietuvos institucijoms. Klostėsi nauji institucijų pavaldumo 

santykiai ir biurokratinė hierarchija. Naujos biurokratinės piramidės viršuje buvo TSRS vyriausybės 

įgaliotinio V. Dekanozovo aparatas, o žemiau – jam politiškai pajungtos Lietuvos institucijos.  

Okupavus Lietuvą, buvo pradėtas formuoti komunistų partijos politikos mechanizmas 

Lietuvoje. VKP(b) vadovybė nustatė komunistų partijos politikos okupuotoje Lietuvoje tikslus, 

uždavinius ir įgyvendinimo būdus, priėmė visus svarbesnius politinius sprendimus dėl Lietuvos 

socialinės politinės tikrovės pakeitimo savo interesais ir tikslais. Ši politika buvo įgyvendinama per 

V. Dekanozovo grupei pajungtus Lietuvos politinius institutus202. V. Dekanozo grupė buvo 

svarbiausias okupacinės politikos vykdymo instrumentas. Ji politiškai diktavo Lietuvos valdymo ir 

administravimo sistemos institucijoms, nukreipė ir koordinavo jų veiklą įgyvendinant okupacinę 

politiką. Lietuvos komunistų organizacija vykdė VKP(b) politiką ir nuo pirmųjų okupacijos dienų 

veikė pagal V. Dekanozovo direktyvas203. V. Dekanozovo grupė įtraukė komunistų organizaciją į 

okupacinės valdžios mechanizmą ir pavertė jo elementu204. 

Lietuvos aneksijos ir kitų okupacinės valdžios politinių uždavinių įgyvendinimas Lietuvoje 

labai priklausė nuo to, kaip funkcionavo okupacinės valdžios ir komunistų partijos politikos 

mechanizmas. Okupacinei valdžiai buvo politiškai svarbu priversti jį veikti savo interesais. Tam 

reikėjo pakeisti Lietuvos valdymo ir administravimo aparato uždavinius ir veikimo principus. Dėl 

aneksijos interesų TSRS atstovai iki Lietuvos inkorporavimo nepakeitė Lietuvos Respublikos teisės 

aktų, kurie nustatė valstybės aparato paskirtį, jo institucijų veiklos uždavinius, funkcijas, 

kompetenciją ir veiklos pagrindus. Tuo pačiu, okupavus Lietuvą, valstybės aparatas nebegalėjo 

atlikti savo paskirties įgyvendinti Lietuvos valdžią, spręsti politinius uždavinius. Paskelbus Liaudies 

vyriausybės veiksmų programą, buvo praktiškai pakeisti ministerijų ir kitų įstaigų uždaviniai, 

institucijų funkcijų politinis turinys. Jos ėmė įgyvendinti Liaudies vyriausybės pertvarkymus. 

Kadangi pastaroji vykdė TSRS atstovų politinę valią, Lietuvos institucijos praktiškai realizavo 

okupacinę politiką, t.y. keitė administruojamas visuomenės gyvenimo sritis pagal okupacinės 

valdžios nurodymus ir jos interesais205. Okupacinė valdžia panaikino esminius Lietuvos 

Respublikos valdymo sistemos funkcionavimo principus – konstitucingumą ir teisėtumą. Nors 

formaliai okupuotos Lietuvos institucijų ir pareigūnų veikla atitiko Lietuvos Respublikos teisės 

aktus pagal juose nustatytą kompetenciją, tačiau praktiškai jie veikė neteisėtu pagrindu, pagal TSRS 

atstovų suteiktus įgaliojimus ir  kompeteciją.  

Iš Liaudies vyriausybės narių atsiminimų, ypač V. Krėvės-Mickevičiaus, matyti, kad 

Lietuvos valdininkija pastebėjo, kad TSRS atstovai ėmė keisti kai kuriuos Lietuvos valstybės 

aparato uždavinius ir organizavimo pagrindus206. Valdininkai ypač sunerimo dėl V. Dekanozovo 
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diktato Lietuvos institucijoms. Dėl biurokratinės hierarchijos Lietuvos valdininkija laikėsi Lietuvos 

Respublikoje nusistovėjusios institucijų ir administratorių subordinacijos ir nebuvo linkusi jos keisti 

pagal V. Dekanozo valią jo grupės naudai. Kai kurie Liaudies vyriausybės nariai mėgino įkalbėti N. 

Pozdniakovą, kad neleistų V. Dekanozovui diktuoti Lietuvos įstaigų vadovams. Politiniais 

sumetimais N. Pozdniakovas siekė palaikyti Lietuvos institucijų vadovų iliuzijas, kad Lietuva 

išsaugos suverenitetą ir ją atitinkančią valdymo organizaciją. Dėl to jis stengėsi įtikinti, kad V. 

Dekanozovo diktatas yra laikinas ir asmeninio, o ne politinio pobūdžio. Neturėdami politinės 

nuovokos ir patirties, minėti vyriausybės nariai nesuvokė, kad V. Dekanozovo elgesys atspindi ne 

tik jo charakterį, bet ir išreiškia diktatoriškos okupacinės valdžios veikimo principą. Visgi dauguma 

Liaudies vyriausybės narių ir kitų valdininkų susitaikė su okupantų politiniu diktatu ir  tuo, kad jie 

ėmė keisti Lietuvos valdymo sistemos organizaciją. Matyt, jie nematė galimybių pakeisti TSRS 

atstovų poziciją.  

V. Dekanozovo  grupei buvo politiškai svarbu, kad Lietuvos institucijos ir jose dirbę žmonės 

besąlygiškai ir sklandžiai vykdytų jos nurodymus ir nemėgintų jų sabotuoti vilkindama politinių 

sprendimų įgyvendinimą ar panaudodama kitus biurokratijai įprastus pasipriešinimo politikų valiai 

metodus. Kadangi biurokratija visuomenės akyse išreiškė legalų viešpatavimą, ideologiniais 

sumetimais okupacinei valdžiai rūpėjo sudaryti įspūdį, kad okupuotos Lietuvos valdymo sistema ir 

valdininkija atstovauja teisėtai valdžiai. TSRS atstovai siekė, kad Lietuvos biurokratija pripažintų 

okupantų sudarytą vyriausybę ir savo veikimu patvirtintų ją ir jos veiklos teisėtumą. Priversti 

biurokratiją vykdyti TSRS atstovų nurodymus buvo galima įvairiais būdais. Iki Lietuvos 

inkorporavimo okupacinė valdžia pirmenybę skyrė politiniam diktatui ir administracinėms 

priemonėms. Administraciniai metodai labiausiai tiko okupacinei valdžiai, kuri įgyvendino savo 

politiką per biurokratinę sistemą, panaudodama Lietuvos biurokratinę vertikalę ir administracijos 

vidaus drausmę. Tam reikėjo sudaryti okupaciniam režimui politiškai ištikimos vadovaujančias 

pareigas einančios biurokratijos sluoksnį, kuris būtų savotiškas tarpininkas tarp okupacinės valdžios 

ir likusios okupantams politiškai nelojalios valdininkijos. Jis turėjo sutelkti savo rankose Lietuvos 

administravimo svertus, hierarchiškai subordinuoti sau likusią valdininkiją ir priversti ją vykdyti 

okupacinės valdžios nurodymus. Siekdama tokių tikslų, TSRS atstovai ėmė keisti Lietuvos 

valdininkus okupantų politinio pasitikėjimo administratoriais. 

Lietuvos Respublikos valdininkijos pakeitimas okupantų politinio pasitikėjimo 

administratoriais 1940 m. birželio–liepos mėn 

Lietuvos Respublikos valdininkų pakeitimo okupantų politinio pasitikėjimo 

administratoriais procesas prasidėjo pirmąją okupacijos dieną ir tęsėsi per visą pirmosios tarybinės 

okupacijos laikotarpį. Liaudies vyriausybės sudarymas buvo pirmasis TSRS valdžios žingsnis šioje 

srityje. Šio proceso turinys, tempai ir užmojai priklausė nuo daugelio veiksnių Lietuvoje ir Tarybų 
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Sąjungoje. Jį nulėmė aneksijos mechanizmas ir Lietuvos sovietizavimo politika (ypač tarybinės 

politinės sistemos ir valdymo modelio perkėlimo į Lietuvą bei tarybinės biurokratijos formavimo 

procesai),  komunistų partijos valdžios ir politikos mechanizmas okupuotoje Lietuvoje. Šio proceso 

organizatoriai laikėsi kai kurių komunistų partijos kadrų politikos principų ir tačiau tuo pačiu metu 

atsižvelgė į Lietuvos aneksijos mechanizmą, praktinius okupuoto krašto valdymo išskaičiavimus.  

Lietuvos valdininkijos sudėties pakeitimas labai priklausė nuo okupacinės valdžios politinio 

pasitikėjimo vietiniais komunistais ir vietine administracija apskritai, nuo Lietuvos komunistų 

pasirengimo perimti krašto administravimą, ypač nuo to, ar jie turėjo administraciniam darbui 

tinkamų žmonių. Dėl įvairių priežasčių VKP(b) vadovybė politiškai nepasitikėjo ne rusų tautybės 

komunistais („nacionalais“) ir vietine administracija apskritai, politiškai nepasikliovė ką tik iš 

pogrindžio išėjusia Lietuvos komunistų partija. Tik po to, kai Lietuvos komunistų organizacija buvo 

įjungta į VKP(b), okupantai leido vietiniams komunistams perimti krašto administravimą. Bet ir 

tuomet jie pasiliko savo rankose  svarbiausius Lietuvos valdymo svertus, kadangi politiškai 

nepasitikėjo lietuviška administracija.   

Dėl praktinių okupuoto krašto valdymo interesų okupacinei valdžiai nebuvo paranku iš karto 

pakeisti visą Lietuvos biurokratiją, nes masinis kvalifikuotų administratorių atleidimas būtų 

neišvengiamai dezorganizavęs valdymą. Iki Liaudies seimo rinkimų farso TSRS atstovai siekė 

nuslėpti Lietuvos aneksijos ir sovietizavimo planus, suklaidinti visuomenę ir sudaryti regimybę, kad 

Lietuvos išsaugojo suverenitetą, konstitucinę santvarką  ir ją toliau valdo vietinės jėgos, dėl to 

nebuvo suinteresuoti masiškai pakeisti Lietuvos valdininkus vietiniais komunistais ir iš TSRS 

atvykusiai administratoriais (išskyrus Vidaus reikalų ministerijos aparatą). Svarbu buvo tai, kad 

okupaciniam režimui labai trūko politiškai patikimų ir administraciniam darbui tinkamų Lietuvos 

gyventojų. Okupacinė valdžia stengėsi parinkti sau ištikimus administratorius pirmiausia iš vietinių 

komunistų tarpo. Tačiau LKP nariai buvo daugiausia neišsilavinę, neraštingi ir politiškai neišprusę 

žmonės, neturėjo tinkamos kompetencijos ir administracinių sugebėjimų. Be to, vietinių komunistų 

buvo per mažai visiems svarbesniems postams užimti. 1940 m. birželio mėnesį iš pogrindžio išėjo ir 

iš kalėjimų buvo paleista beveik 1600 komunistų, o Lietuvos Respublikos valdymo ir 

administravimo sistemoje dirbo maždaug 25–30 tūkst. tarnautojų207.  Dėl tokių priežasčių V. 

Dekanozovo grupė negalėjo apsiriboti tik vietiniais komunistais ir turėjo ieškoti tinkamų politinio 

pasitikėjimo administratorių tarp kitų okupaciniam režimui ir komunistinei sistemai palankių 

visuomenės sluoksnių.  

Iki Liaudies seimo rinkimų paskelbimo masiškai buvo pakeisti tik Vidaus reikalų 

ministerijos pareigūnai, nes ši institucija buvo sparčiai reorganizuojama į okupacinio režimo 

represinę struktūrą208. Siekiant paralyžiuoti teismų valdžią ir veiklą, buvo pradėti šalinti Teisingumo 

ministerijos žinioje esančių apygardų teismų ir prokuratūrų vadovaujantys darbuotojai. Kitose 
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valdymo institucijose buvo pakeisti tik jų vadovai ir kiti vadovaujančios grandies valdininkai, kurie 

buvo politiškai priešiški okupacinei valdžiai.   

Vadovaujančios grandies Lietuvos valdininkų pakeitimo okupantų parinktais ir jiems 

ištikimais administratoriais procesą koordinavo V. Dekanozovo grupė, o tiesiogiai jį organizavo 

TSRS pasiuntinybės darbuotojai kartu su LKP CK nariais A. Sniečkumi ir I. Meskupu. Paskyrus A. 

Sniečkų saugumo departamento vadovu, vadovaujančiųjų pareigūnų parinkimą nuo birželio 

mėnesio pabaigos atliko I. Meskupas ir LKP CK sekretoriato narys, vėliau – LKP CK kadrų 

skyriaus vedėjas Chaimas Aizenas209. G. Zimano liudijimu, I. Meskupas atliko ypač svarbų 

vaidmenį parenkant žmones Liaudies vyriausybės ir ministerijų aparatams210.   

V. Dekanozovo grupė sprendė, kuriuos institucijų vadovus reikia nedelsiant pašalinti iš 

tarnybos dėl politinių ar socialinių priežasčių, o  kuriuos galima laikinai palikti kol bus parinkti juos 

pakeisiantys žmonės. Ji sudarė potencialių kandidatų į vadovaujančius postus sąrašus, rinko žinias 

apie juos. TSRS pavyzdžiu grupės nariai – TSRS NKVD darbuotojai patikrino kandidatus pagal 

savo šaltinius. Parinkti žmonės turėjo prisistatyti į TSRS pasiuntinybę pokalbiams su grupės 

nariais211. TSRS pasiuntinybės sekretorius Fiodoras Moločkovas, pasiuntinybės darbuotojai 

Luniakovas, Semionovas ir kiti tokių pokalbių metu aiškinosi kandidatų politines pažiūras, požiūrį į 

TSRS sistemą, galimą reakciją į Lietuvos aneksiją. Remdamiesi NKVD informacija, LKP narių ir 

kitų žmonių atsiliepimais, asmeninio pokalbio įspūdžiais, pasiuntinybės darbuotojai parengdavo 

trumpą kandidatų charakteristiką ir savo išvadas. Jose buvo įvertinamos šių žmonių politinės 

pažiūros ir ištikimybės okupantams laipsnis, prognozuojama, kaip gali keistis jų pažiūros ir elgesys 

aneksavus Lietuvą ir pradėjus jos sovietizavimą. Iš tokių charakteristikų matyti, kad kandidatus 

siūlė ir juos palaikė LKP centro komitetas (tokiais atvejais buvo rašoma, kad juos rekomenduoja 

LKP CK), partijos vadovai ir aktyvistai (dažniausiai I. Meskupas, A. Sniečkus, Leiba Šausas, G. 

Zimanas, M. Meškauskienė), kai kurie ministrai (Povilas Pakarklis, A. Venclova)212. Dėl 

atsiliepimų apie juos buvo kreipiamasi į tuos asmenis, kurie ketvirtajame dešimtmetyje dažnai 

lankydavosi TSRS atstovybėje Kaune ir dalyvavo jos renginiuose. Daug žinių beveik apie visus 

kandidatus į vadovaujančius postus suteikė su pasiuntinybe artimai bendravę ir jos akyse gerai 

užsirekomendavę komunistai, pasiuntinybėje dirbę Lietuvos gyventojai.   

Antai, pasikalbėjęs su Kauno gimnazijos direktoriumi Juozu Žiugžda ir surinkęs apie jį 

atsiliepimus, TSRS pasiuntinybės Lietuvoje darbuotojas nurodė: „Žiugžda baiminasi to, kad dėl 

įvykių bus prarasta Lietuvos nepriklausomybė. Jį apima daugybė abejonių, taip pat dėl tarptautinės 

padėties ir kolūkinės statybos. Miesčionis. Metodologija paini, smulkiaburžuazinė. Liberalas. Dabar 

labai bijo savo kilmės ir buvimo pas esdekus [socialdemokratus. – N. M. ]. Didelių gabumų neturi. 

Panaudojant, kas yra galima, reikia labai įsižiūrėti. Rekomenduoja Meškauskienė, kuri jį žino kaip 

savo mokytoją, vėliau pinigais padėjusį MOPR’ui. Cvirkos atsiliepimas neigiamas. Jo žodžiais, 
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Ž[iugžda] dėl didelės šeimos įstojo net į tautininkų partiją“213. Atsižvelgus į tokią charakteristiką, 

susilaikyta skirti jį švietimo ministru, bet nutarta paskirti švietimo ministro A. Venclovos 

pavaduotoju.  

Apie kandidatą į Švietimo ministerijos generalinio direktoriaus pareigas rašytoją L. Girą 

SSRS pasiuntinybės darbuotojas rašė: „Dažnai būdavo pasiuntinybės atstovybėje, informuodavo 

apie lietuvių politinį gyvenimą. Ši informacija ne visada buvo svarbi ir patikrinta. […] 1919–[19]20 

m. buvo Vilniaus žvalgybos viršininkas, bet kažin ar geras žvalgybininkas. […] Zimano atsiliepimu, 

G[ira] – „sudėtingas reiškinys“. […] Šausas reiškia abejones dėl G[iros], pasiremdamas visgi jo 

praeitimi. Reikia panaudoti dideliame liaudies švietimo darbe“214.  Iš esmės teigiama išvada 

nulėmė, kad L. Girai buvo paskirtas numatytas postas.  

Apie potencialų kandidatą į finansų viceministrus elektros elementų fabriko “Helios” 

techninį direktorių Ch. Alperavičių TSRS pasiuntinybės darbuotojas rašė: „Alperovič, žydas,[...] 

Zimano atsiliepimas: A[lperavičius] – nepartinis bolševikas.[..] Zimanas mano, kad A[lperavičių] 

reikia panaudoti finansų viceministru, tada mes žinosime visus Galvanausko darbus, taip pat ir su 

žydų kapitalu, kurį A[lperavičius] gerai žino. Drg. Moločkovo atsiliepimas: žino A[lperavičių] 

beveik 2 metus, įspūdis geras. A[lperovičius] užeidavo į pasiuntinybės atstovybę su informacija 

apie laikraščių uždarymą š. m. kovo mėnesį (kartu su Šausu), po to kartu su Zimanu prašė suteikti 

galimybę inžinieriams padėti RKKA215 karinėms statyboms Lietuvoje“216. TSRS įgaliotiniams 

suabejojus, ar tikslinga skirti Ch. Alperavičių finansų viceministru, I. Meskupas ir G. Zimanas 

pateikė jiems papildomos informacijos ir parėmė jo kandidatūrą. TSRS pasiuntinybės darbuotojas 

raportavo: ”Alperovič […] Buvo susijęs su komunistais (Zimanu, Maiminu, Šneideriu). Formaliai 

[komunistų] partijos nariu nebuvo. Idėjiškai laiko save komunistu. […] Zimano rekomendacija. 

Geri Šneiderio, Adomo [I. Meskupo] atsiliepimai. Reikia panaudoti finansų ministerijoje“217. I. 

Meskupo ir G. Zimano pastangos iškelti Ch. Alperavičių į vadovaujantį postą nebuvo bergždžios. 

Nors V. Dekanozovo grupė nepatikėjo jam okupuoto krašto finansų, bet liepos 26 d.  paskyrė naujos 

Pramonės ministerijos ministru218. Panašios charakteristikos buvo parengtos Valstybės kontrolieriui 

L. Adomauskui, Valstybinės žemės komisijos pirmininkui Alfonsui Žukauskui, Užsienio reikalų 

ministerijos generaliniam sekretoriui Pijui Glovackui, Žemės ūkio viceministrei M. Meškauskienei 

ir kitiems į vadovaujančius postus numatytiems asmenims.  

Iš kandidatų į vadovaujančius postus charakteristikų matyti, kad tuo metu okupacinei 

valdžiai svarbiausias buvo politinio lojalumo okupacinei valdžiai ir komunistinei sistemai. Rodiklis. 

Panašiai, kaip ir formuojant J. Paleckio vyriausybę, V. Dekanozovo grupei buvo labai svarbios 

asmeninės kandidatų sąvybės, pirmiausia paklusnumas ir galimybė jais manipuliuoti. TSRS atstovai 

pirmenybę teikė žmonėms, kurie nepasižymėjo valia ir pilietine drąsa, buvo paklusnūs ir lengvai 

valdomi. Kandidatų partinė priklausomybė, socialinė kilmė tuo metu nebuvo svarbiausi asmenų 
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parinkimo į vadovaujančias pareigas kriterijai. Antai, įstaigų vadovais buvo numatyti asmenys, 

kurie nebuvo komunistų partijos nariai, veikė komunistams priešiškose politinėse organizacijose 

(pvz., M. Meškauskienė, J. Žiugžda ir kt.), netgi dirbo Lietuvos Respublikos valstybės jėgos 

struktūrose (pvz., L. Gira), buvo kilę iš taip vadinamų buržuazinių sluoksnių ar priklausė jiems. V. 

Dekanozovo grupė nesilaikė VKP(b) įprastų kadrų atrankos kriterijų, pirmiausia partiškumo ir 

socialinės kilmės, tais atvejais, kada turėjo atsižvelgti į okupuotos, tačiau formaliai dar 

neanekusotos Lietuvos statusą, okupacinės valdžios interesą iki Lietuvos inkorporavimo 

dezinformuoti visuomenę nuslepiant Lietuvos  aneksijos ir sovietizavimo planus, kada negalėjo 

surasti kitų, okupantams labiau tinkamų kandidatų į vadovaujančias pareigas. 

  Parenkant žmones į vadovaujančius postus, tam tikrą vaidmenį atliko ir jų asmeniniai 

ryšiais su marionetinės vyriausybės nariais ir Lietuvos komunistų partijos vadovais. Tarybų 

Sąjungos nomenklatūros sistemoje vyravo santykiai, paremti ne tik politine,  bet ir asmenine 

ištikimybe partijos ir administracijos vadovams. Dėl to okupacinė valdžia vertino asmenines 

rekomendacijas ir laikė jas savotiškomis garantijomis, kad skiriami pareigūnai bus ištikimi juos 

iškėlusiems asmenis ir nerizikuos nei savo, nei patronų padėtimi. V. Dekanozovo grupė pirmiausia 

atsižvelgė į Liaudies vyriausybės narių komunistų nuomonę. Antai, Vidaus reikalų ministras M. 

Gedvilas kurį laiką veikė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungoje, vienu metu kartu su  J. 

Paleckiu, Valerijonu Knyva ir Juozu Vaišnoru buvo Lietuvos jaunimo sąjungos centro valdybos 

nariai219. Šios pažinties dėka V. Knyva tapo Vidaus reikalų ministerijos savivaldybių departamento 

direktoriumi, o po poros mėnesių – LTSR komunalinio ūkio liaudies komisaru220. Pažintis su M. 

Gedvilu, J. Paleckiu ir Vidaus reikalų ministerijos generaliniu sekretoriumi komunistu Aleksandru 

Guzevičiumi padėjo J. Vaišnorai tapti finansų viceministru, o, pašalinus finansų ministrą E. 

Galvanauską iš pareigų,  netgi užimti jo postą221. 

Parinkti Lietuvos ministerijų žinioje esančių įstaigų vadovus V. Dekanozovo grupė atstovai 

pavedė LKP CK sekretoriatui. Šį darbą atliko I. Meskupas ir Ch. Aizenas. Pavyzdžiui, daugumą 

apskričių viršininkų iškėlė I. Meskupas, o jų kandidatūras su ministru M. Gedvilu telefonu suderino 

Ch. Aizenas. TSRS atstovų pasitikėjimą įgiję LKP CK sekretoriato nariai laipsniškai įgijo vis 

daugiau teisių. Iš pradžių jie skirstė po įstaigas tik komunistus. Vėliau, matyt, pateisinę TSRS 

atstovų lūkesčius, ėmė tvarkyti ir į svarbesnius postus numatytų kitų asmenų reikalus222. LKP CK 

sekretoriate susiformavo siaura komunistų grupė, kuri perėmė iš V. Dekanozovo struktūros kai 

kuriuos kadrų reikalus.   

Parinkus okupantams ištikimus žmones buvo pakeisti Lietuvos institucijų vadovai. Birželio–

liepos mėnesį J. Paleckio aktais, vyriausybės nutarimais ir ministrų įsakymais buvo atleistas 

Prezidento kanceliarijos viršininkas, valstybės kontrolierius, Vidaus, Užsienio reikalų ir Finansų 

ministerijų generaliniai sekretoriai, švietimo ministro pavaduotojas, ministerijų departamentų 
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direktoriai, Lietuvos banko valdytojas, Darbo rūmų pirmininkas, Eltos direktorius, „Lietuvos aido“ 

redaktorius  ir t.t.223 Teisingumo ministro P. Pakarklio įsakymais buvo pradėti šalinti teisėjai ir 

prokurorai, vidaus reikalų ministro M.Gedvilo įsakymais – ministerijos departamentų vadovai ir 

darbuotojai, saugumo apygardų, policijos ir apskričių viršininkai, valsčių viršaičiai, miestų 

burmistrai ir savivaldybių darbuotojai. Iki liepos vidurio buvo atleisti Vidaus reikalų ministerijos 

padalinių vadovai, 40 apskričių viršininkų, saugumo apygardų ir policijos viršininkų, 175 valsčių 

viršaičiai, 25 apskričių valdybų nariai, savivaldybių darbuotojai, 13 burmistrų padėjėjų ir kitų 

pareigūnų, buvo suimti arba patys pasitraukė iš Lietuvos 83 Saugumo departamento bendradarbiai. 

Iš viso iki liepos vidurio buvo atleista ne mažiau kaip 380 valstybės tarnautojų224. Siekiant 

paspartinti šį procesą, buvo plačiai praktikuojamas būdas atleisti valdininkus prisidengus įstaigų 

struktūros ir etatų pertvarkymu. Birželio–liepos mėn. Ministrų taryba kelis kartus keitė Lietuvos 

Respublikos Prezidento Kanceliarijos, Ministrų tarybos, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Finansų, 

Valstybės kontrolės, Sveikatos ir socialinės apsaugos, Darbo ir Švietimo ministerijų etatus225.  

Prisidengus tuo, kad buvo panaikinami esantys ir steigiami nauji etatai, ne tik dėl jų užimamų 

pareigų, bet ir dėl politinių priežasčių buvo atleidžiami vadovaujančios ir viduriniosios grandies 

valdininkai, o į darbą priimami tik okupantams ištiki asmenys. Tačiau buvo atvejų, kai Liaudies 

vyriausybės nariai priėmė žmones į darbą jų vadovaujamose institucijose savo iniciatyva, 

neaptardami jų kandidatūrų su V. Dekanozovo grupe. Tokius žmones jie pasirinko savarankiškai, 

remdamiesi bendra visuomenine veikla ir asmenine pažintimi. Dažniausia taip elgėsi komunistai, 

kurie turėjo palankiausias galimybes įdarbinti naujus žmones. Antai, Vidaus reikalų ministras M. 

Gedvilas pasikvietė iš Telšių savo gerą pažįstamą Jurgį Glušauską ir iš pradžių įdarbino jį savo 

sekretoriumi, po savaitės paskyrė Kauno apskrities viršininku, o po mėnesio rekomendavo LTSR 

socialinio aprūpinimo liaudies komisaru226.  

Įdarbinus okupantų politinio pasitikėjimo pagrindu parinktus ir okupacinei valdžiai 

ištikimus asmenis svarbiausių Lietuvos valdymo ir administravimo įstaigų vadovais, TSRS atstovai 

ėmė rengti prielaidas pakeisti okupaciniam režimui nelojalius viduriniosios ir žemutinės grandies 

valdininkus komunistais ir kitais režimo šalininkais. 

Prisidengus valdymo demokratizavimo idėja, okupantų kontroliuojamos masinės 

informacijos priemonės ir komunistų propaganda ragino sugriauti biurokratinę sistemą ir atsikratyti 

ją įkūnijančių dešiniųjų politinių pažiūrų valdininkų. Komunistinėje spaudoje buvo formuojamas 

Lietuvos tarnautojų kaip liaudies priešų ir šnipų įvaizdis. Birželio 18 d. LKP CK paskelbė  

pareiškimą, kuriame pareikalavo kuo sparčiau išvalyti valdymo aparatą „nuo šnipų, provokatorių ir 

niekšų“227. Tai buvo pirmoji oficiali LKP direktyva pradėti masiškai šalinti Lietuvos Respublikos 

valdininkus. Birželio 29 d. komunistų mitinge M. Meškauskienė  pareikalavo nedelsiant išvalyti 

valdymo aparatą ir kariuomenę nuo „liaudies priešų“, suimti juos ir konfiskuoti jų turtą228. Toks 
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šūkis atspindėjo stalininės pakraipos bolševizmo ideologijos nuostatas ir atitiko masinio teroro 

atmosferą Tarybų Sąjungoje229.  Liaudies priešų idėją noriai priėmė kai kurie Liaudies vyriausybės 

nariai.  J. Paleckis suteikė jai netgi vietinį koloritą: ragino pašalinti iš įstaigų taip vadinamo 

plutokratinio režimo valdininkus – įvairius plutokratus230. M. Meškauskienės pareiškimas išreiškė 

oficialią LKP poziciją greičiau pakeisti Lietuvos valdininkijos sudėtį ir išplėsti tokio proceso mastą. 

Komunistų propagandoje buvo iškelta mintis apie taip vadinamą šimtaprocentinį Lietuvos 

Respublikos valdininkų  pakeitimą okupaciniam režimui ištikimais žmonėmis, kuri ideologiškai ir 

psichologiškai labai patiko kraštutinių nuostatų komunistams. Buvo teigiama, kad ne tik aukštoji 

biurokratija yra „reakcinga“ ir „politiškai parsidavusi“, bet ir likusieji, tariamai prie visų valdžių 

prisitaikantys „išverstkailiai“ tarnautojai, irgi yra potencialūs liaudies priešai, todėl negali būti 

palikti valstybiniame darbe ir turi būti „iššluoti“ iš visų valstybinių įstaigų231. Tokia nuomonė 

schematiškai atspindėjo bolševikų požiūrį, kad, paėmę valdžią, komunistai turi sulaužyti 

buržuazinės valstybės aparatą ir visiškai pakeisti jos biurokratiją naujais administratoriais. 

Prisidengus bolševikų teiginiu, kad valstybę gali valdyti bet kuris liaudies atstovas, buvo raginama 

pakeisti profesionalią Lietuvos valdininkiją neišsilavinusiais, neprofesionaliais ir administracinio 

darbo neišmanančiais, tačiau iš „liaudies“ kilusiais ir jai ištikimais žmonėmis. Iš esmės buvo 

pasisakyta už tai, kad reikia nedelsiant pagal politinius kriterijus suformuoti visiškai naują 

okupacinei valdžiai ištikimą biurokratiją. Radikalių nuostatų Lietuvos komunistai orientavosi į 

stalininius kadrų politikos principus ir masinių vadinamųjų kadrų valymo (komunistų partijai 

neištikimų, politiniu ir socialiniu atžvilgiu netinkamų žmonių atleidimo iš darbo ir jų pakeitimo 

komunistams ištikimais asmenimis) kampanijų praktiką Tarybų Sąjungoje. Netgi tie komunistai, 

kurie buvo paskirti institucijų vadovais, pritarė tokiai nuomonei, nepaisydami to, kad tai gali 

dezorganizuoti jų vadovaujamų įstaigų darbą232.  Tokia kraštutinė komunistų dalies nuostata 

neatitiko V. Dekanozo grupės pozicijos dėl Lietuvos biurokratijos sudėties pakeitimo tempų. 

Nežiūrint to, TSRS atstovai leido platinti radikalius komunistų šūkius, kadangi juose nebuvo 

tiesmukai raginama pakeisti visus valdininkus tik komunistais. Populistiniai pareiškimai apie 

valdymo demokratizavimą ir reikalavimai iškelti liaudies atstovus į valstybės aparatą formavo 

įspūdį, kad Liaudies vyriausybė pasisako už demokratinius pertvarkymus, o komunistų partija 

reikalauja greičiau įgyvendinti demokratines reformas.  

1940 m. vasarą V. Dekanozovas orientavo Lietuvos komunistų partiją  parinkti komunistus, 

kurie pamažu pakeistų Lietuvos Respublikos valdininkus. Kad nesutriktų ministerijų ir jų įstaigų 

veikla, aukštesni pareigūnai buvo atleidžiami tik tada, kai į jų vietą buvo parinkti komunistai ar kiti 

okupaciniam režimui politiškai ištikimi žmonės. Kadangi darbas valdymo įstaigose buvo 

komunistams svarbus ir prestižinis, siekta nukreipti į jį partijos veikloje pasižymėjusius žmones. 

Natūralu, kad pirmiausia tai buvo buvusios pogrindinės komunistų partijos ir komjaunimo aparatas: 
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sekretoriato nariai, instruktoriai, politinių kalinių kolektyvų vadovybė. Norint sparčiai suburti tokią 

grupę, į ją buvo įtraukti beveik visi partijos vadovybei po ranka buvę ir Kaune susitelkę komunistai, 

komjaunuoliai, iš kalėjimų paleisti politiniai kaliniai233. Tokią praktiką nulėmė ir kitos aplinkybės, 

pirmiausia tai, kad Kaune buvo sutelktos visos centrinės Lietuvos valdymo institucijos, todėl 

okupantams buvo patogiausia parinkti asmenis į jas iš ten gyvenančių komunistų bei tų žmonių, 

kuriuos gerai pažino TSRS atstovybė Kaune. TSRS atstovų akys krypo į Kaune veikusius ir iš 

kalėjimų paleistus komunistus ir todėl, kad tai buvo komunistų partijos ir jos įtakoje veikusių 

organizacijų vadovai, aktyvūs komunistinio judėjimo dalyviai. Kai kurie iš jų trumpai gyveno 

Tarybų Sąjungoje, mokėsi Vakarų tautinių mažumų komunistiniame universitete ar Tarptautinėje V. 

Lenino mokykloje, kur komunistai buvo rengiami partiniam darbui. Okupantams jie atrodė 

politiškai patikimiausi,  labiau išprusę  ir iniciatyvūs žmonės, priešiškai nusiteikę Lietuvos 

valstybės ir jos valdininkų atžvilgiu. Iš tokių žmonių buvo suformuotas pakankamai gausus, 

okupaciniam režimui politiškai patikimas, nors ir menkai išsilavinęs, nekvalifikuotas, socialiniu ir 

tautiniu atžvilgiu labai margas komunistų rezervas viduriniosios grandies valdininkams pakeisti.  

Tam tikrų problemų, matyt, kilo nukreipiant darbui į administracines įstaigas partijos 

aparate dirbusius žmones. Pagal bolševikų tradiciją, partijos aparatas sudarė elitinį komunistų 

sluoksnį, kuriam be konkurencijos turėjo atitekti visi svarbesni politiniai ir administraciniai postai. 

Dėl to dauguma partijos organizatorių tikėjosi užimti aukštas pareigas. Tačiau 1940 m. vasarą 

partijos vadovybė panaudojo partijos aparatą pirmiausia tam, kad suformuotų ir sustiprintų partijos 

struktūras. Dauguma partijos organizatorių, pirmiausia sekretoriato nariai, instruktoriai, teritorinių 

organizacijų sekretoriai, buvo palikti partijos organizaciniame darbe ir tik nedaugelis iš jų buvo 

paskirti ministrais ir kitais administratoriais. Komunistams, ypač Kauno organizacijos nariams, 

susisklostė įspūdis, kad TSRS atstovai neprileidžia pasižymėjusių komunistų prie administracinio 

darbo234. Iš tiesų, Lietuvos aneksijos išskaičiavimais okupacinė valdžia vengė įdarbinti įstaigose 

visuomenei žinomus komunistus. Tačiau svarbesnį vaidmenį, matyt, suvaidino tai, kad okupantams 

buvo politiškai svarbu, jog nukreipdama komunistus administraciniam darbui, Lietuvos komunistų 

partija nesusilpnintų savo struktūrų, kurios, inkorporavus Lietuvą į TSRS ir įdiegus joje tarybinę 

politinę sistemą, turėjo tapti svarbiausiu komunistų partijos valdžios ir politikos mechanizmo 

elementu.  

Norinčių įsidarbinti valstybės įstaigose komunistų buvo kur kas daugiau, negu tuo metu 

jiems buvo numatyta postų. Kadangi retai kuris iš jų tenkinosi buvusia darbine veikla, LKP CK 

sekretoriatą Kaune birželio pabaigoje – liepos pradžioje užplūdo „gero“ darbo centrinėse valdymo 

įstaigose reikalaujantys komunistai ir jų šalininkai, pirmiausia kauniečiai235. Panaši padėtis klostėsi 

ir provincijoje. LKP apskričių komitetai tapo „darbo biržomis“236, į kurias masiškai ėjo komunistai 

ir nepartiniai ir reikalavo įdarbinti. Dėl   partijos pastangų sparčiai išplėsti savo gretas liepos mėnesį 
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LKP išaugo iki 3629 narių237. Komunistai jau galėjo pasiūlyti du kartus daugiau žmonių negu 

birželio pabaigoje. Kadangi V. Dekanozovo grupė liepos mėnesį neskubėjo dalyti komunistams 

postų ir įstaigose jiems nebuvo laisvų darbo vietų, šie ėmė reikalauti greičiau atleidinėti Lietuvos 

tarnautojus. Asmeniniai komunistų norai įsidarbinti administracinėse įstaigose sutapo su politiniais 

okupacinės valdžios ir Lietuvos komunistų organizacijos interesais bolševizuoti Lietuvos 

administraciją.   

Iki liepos vidurio Lietuvos valdymo ir administracijos institucijose buvo įdarbinta beveik 

300 komunistų238. Dar 105 A. Sniečkaus ir I. Meskupo parinkti komunistai buvo pasiųsti į Saugumo 

departamentą239. Komunistai administratoriai sudarė palyginti menką Lietuvos biurokratijos dalį. 

Tačiau jie užėmė aukštą padėtį biurokratinėjė hierarchijoje, jie sudarė politiškai įtakingiausią 

administratorių sluoksnį. Komunistų įtaka pranoko jų skaičių ir jie vaidino ypač svarbų vaidmenį 

Lietuvos valdymo ir administravimo sektoriuje. Dėl bendrų politinių interesų ir tikslų komunistai 

administratoriai susitapatino su okupacine valdžia. Visuomenės akyse šis sluoksnis pagrįstai įkūnijo 

okupacinę valdžią.   

Pakeitus Lietuvos Respublikos vadovaujančios grandies valdininkus okupantų politinio 

pasitikėjimo pagrindu parinktais administratoriais, buvo sudarytas okupacinei valdžiai ištikimas 

biurokratijos sluoksnis, kuris pagal jos nurodymus organizavo institucijų veiklą ir kreipė ją 

okupacinei politikai įgyvenditi.  Šie vadovai hierarchiškai subordinavo sau likusius tarnautojus ir 

administracinėmis priemonėmis palenkė juos vykdyti TSRS atstovų nurodymus. Okupantų politinio 

pasitikėjimo pagrindu parinkti ir institucijose įdarbinti administratoriai sudarė biurokratijos 

sluoksnį, kuris pritapo prie okupacinės valdžios, o komunistai – susitapatino su ja. TSRS atstovams 

panaudojus Lietuvos valdymo ir administravimo institucijas okupacinei politikai įgyvendinti, 

Lietuvos biurokratijos dalis buvo įtraukta į jos vykdymą ir ėmė suartėti su okupacine valdžia.  

Teroro pieš Lietuvos valdininkiją pradžia 

Okupavus Lietuvą daugelis Lietuvos Respublikos valdininkų toliau ėjo savo pareigas ir 

vykdė naujos vyriausybės nurodymus. Tik maža dalis jų protestuodami prieš okupaciją paliko savo 

postus, ar, norėdami išvengti komunistų teroro, pasitraukė į užsienį. Atsistatydino ir į užsienį 

pasitraukė finansų ministras E. Galvanauskas. Liepos 5 d. jis buvo atleistas iš pareigų už tai, kad 

nepritarė Liaudies seimo rinkimams240. Anot M. Gedvilo, jis „tapo dešiniąja V. Krėvės-

Mickevičiaus ranka, prišnekėdavo šiam visokių abejonių, gąsdino, kad Lietuvai, jos kultūrai muša 

paskutinė valanda“241.  Po pokalbio su V. Molotovus liepos 1 d. iš Ministro pirmininko  pareigų 

norėjo atsistatydinti V. Krėvė-Mickevičius, tačiau J. Paleckis nepriėmė jo atsistatydinimo. 

Nenorėdamas toliau dalyvauti Liaudies vyriausybės veikloje V. Krėvė-Mickevičius išėjo atostogų, o 

jo pareigas ėmė eiti M. Gedvilas242. Suvokęs Lietuvos nepriklausomybės netektį, tai išgyveno J. 

Paleckis, netgi komunistas M. Gedvilas243. Tačiau visi jie liko savo postuose, toliau vykdė V. 
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Dekanozovo nurodymus, o M. Gedvilas netgi organizavo areštus. Toks nuolankumas kuriam laikui 

užtikrino asmeninį saugumą. Tačiau tai neišgelbėjo nuo okupacinio režimo teroro kitų valstybės 

politinių veikėjų, aukštųjų valdininkų ir eilinių tarnautojų, politinių srovių atstovų ir politiškai 

aktyvių visuomenės sluoksnių. 

Siekdama pašalinti iš Lietuvos visuomeninio gyvenimo politiškai sąmoningiausias ir 

aktyviausias bei okupaciniam režimui opozicines politines grupes, Liaudies seimo rinkimų 

išvakarėse įbauginti visuomenę ir užgniaužti jos pasipriešinimą, V. Dekanozovo grupė ir TSRS 

NKVD vadovybė pradėjo represijas prieš Lietuvos politinių srovių atstovus, valdininkus ir kitus 

visuomenės sluoksnius. Birželio–liepos mėnesį buvo suimti buvę Lietuvos Reaspublikos ministrai 

pirmininkai Augustinas Voldemaras, Antanas Merkys, Leonas Bistras, Užsienio reikalų ministras 

Juozas Urbšys. Liepos 10–17 d., prieš pat rinkimus į seimą, buvo areštuoti 504 Lietuvos politiniai ir 

visuomenės veikėjai, valstybės tarnautojai244. Lietuvos politikų ir valdininkų areštai vyko ir po 

liepos 17 d.  Juos organizavo ir vykdė A. Sniečkaus vadovaujamo saugumo departamento 

darbuotojai komunistai. A. Merkio ir J. Urbšio areštą ir ištrėmimą iš Lietuvos liepos 16 d. 

sankcionavo pats J. Paleckis245.  

Lietuvos gyventojų  areštai ir deportacijos į TSRS gilumą buvo neteisėti ir nusikalstami 

okupacinės valdžios ir jos marionetinių struktūrų veiksmai, kurie pažeidė Lietuvos Respublikos ir 

tarptautinės teisės normas246. Pirmieji Lietuvos Respublikos vadovų ir valstybės tarnautojų 

suėmimai sukrėtė ir įbaugino Lietuvos valdininkiją ir kitus visuomenės sluoksnius. Represijos 

privertė okupaciniam režimui nelojalią biurokratiją nesipriešinti TSRS valdžiai ir pastūmėjo jos dalį 

prisitaikyti prie jos. Tačiau didesnė dalis lietuvos valdininkų liko ištikimi Lietuvos Respublikos 

valstybei. Okupacinė valdžia neabejotinai suvokė, kad ji privers visą biurokratiją ir kitus Lietuvos 

visuomenės sluoksnius prisitaikyti prie jos tik tada, kada bus sugriautas Lietuvos valstybingumas ir 

bus palaužtas lietuvių tautos pasipriešinimas okupacijai. 

Lietuvos aneksijos įforminimas  

Siekdama inscenizuoti tariamai savanorišką ir legalią Lietuvos aneksiją,  okupacinė valdžia 

organizavo rinkimus į Liaudies seimą. V. Dekanozovo grupė liepos 1 d. aptarė rinkimų planą247. V. 

Dekanozovas pareikalavo, kad rinkimai įvyktų ne vėliau kaip po 10 dienų248. LKP CK nariui Vladui 

Niunkai ir Teisingumo ministrui P. Pakarkliu buvo liepta skubiai parengti rinkimų įstatymą, 

pagrindu imant Lietuvos Respublikos Seimo 1936 m. rinkimų įstatymą ir pakeičiant jo nuostatas 

taip, kad susidarytų demokratinio atstovavimo ir balsavimo regimybė, bet faktiškai būtų užtikrinta 

komunistų kontrolė rinkimų eigai. Po kelių dienų V. Dekanozovo grupė ir LKP CK sekretoriatas 

patvirtino rinkimų įstatymą ir sudarė rinkimų komisiją249.  

Rinkimų įstatyme buvo įdiegtos kai kurios TSRS konstitucijos normos250. Sulig jomis 

kandidatus į seimą galėjo kelti tik apskričių “darbo žmonių” susirinkimai, kuriuos rengė apygardų 
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rinkimų komisijos. Kandidatų galėjo būti siūloma tik tiek, kiek apygardoje renkama atstovų, 

balsavimas buvo privalomas251. Tariamai demokratinis kandidatų siūlymas (rinkiminė iniciatyva) 

slėpė tai, kad komunistai galėjo nevaržomai primesti savo valią rinkėjams, nes, kaip liepos 8 d. 

išaiškino Vyriausioji rinkimų komisija, teisę rengti susirinkimus ir kelti kandidatus turėjo tik tos 

organizacijos, kurios tuo metu veikė Lietuvoje. Vidaus reikalų ministrui M. Gedvilui uždarius visas 

Lietuvos Respublikos politines partijas ir organizacijas, veikė tik Lietuvos komunistų partija ir jos 

įtakoje buvusi Lietuvos komunistinė jaunimo sąjunga, Liaudies pagalba (buvęs MOPR,as), 

komunistų kontroliuojamos profsąjungos252. Norint sudaryti palankias sąlygas rinkimų rezultatams 

falsifikuoti, įstatyme nebuvo reikalaujama sudaryti rinkėjų sąrašų. Rinkimų įstatyme įrašius 

nuostatą dėl rinkėjų pasų žymėjimo,  balsavimas tapo privalomu. Taip siekta priversti kuo daugiau 

žmonių ateiti į rinkimus ir imituoti tariamą tautos valios pareiškimą  

V. Dekanozovo grupė taip parinko Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad ji klaidintų 

visuomenę, o okupantai galėtų kontroliuoti rinkimų inscenizavimą ir pasiekti norimų rezultatų: jos 

pirmininku buvo paskirtas LKP CK narys V. Niunka, pavaduotojais – žymaus Lietuvos 

socialdemokratų partijos veikėjo Andriaus Domaševičiaus sūnus Kęstutis Domaševičius, nariais: 

Andrius Bulota, komunistai Valerija Narvydaitė ir Jonas Kvietkauskas253.  

Ministrų taryba liepos 5 d. priėmė Seimo rinkimų įstatymą ir paskyrė Rinkimų komisiją254.  

Kitą dieną  J. Paleckis  paskelbė rinkimus į seimą, paskyrė jų datą – liepos 14 d. ir paskelbė 

Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtį255. Liepos 6 d. Vyriausioji rinkimų komisija išsiuntinėjo 

instrukcijas apygardų komisijoms dėl rinkimų organizavimo tvarkos256. Kandidatams kelti buvo 

skirtos tik trys dienos. 

TSRS atstovai pavedė Lietuvos komunistų partijai organizuoti rinkimų kampaniją. Buvo 

akivaizdu, kad jie vis daugiau pasitikėjo vietiniais komunistais. LKP centro komitetas kartu su V. 

Dekanozovu sudarė vienintelį, jokių varžovų neturėjusį 79 kandidatų į numatytas 79 vietas Liaudies 

seime sąrašą, pavadintą Lietuvos darbo liaudies sąjungos rinkiminiu bloku257.  Žmonės į šį bloką 

buvo surinkti ne kandidatų demokratinio siūlymo ir rinkimo bei rinkėjų atstovavimo, bet 

rekrutavimo būdu. Į sąrašą buvo įtraukti net 38 komunistai, kurie sudarė beveik pusę būsimojo 

Liaudies seimo narių ir užtikrino, kad jis atliks jam pavestą aneksijos įforminimą. Siekiant 

suklaidinti visuomenę, į jį buvo surašytas 41 nepartinis ir netgi nekomunistinės orientacijos 

žmogus. Iš tikrųjų tai buvo jokio balso neturinti „masuotė“, fonas komunistams ir širma jų savivalei 

pridengti. Daugelį  iš jų komunistai grasinimais privertė būti kandidatais, kiti apskritai nebuvo net 

informuoti ir apie savo „iškėlimą“ sužinojo tik iš spaudoje paskelbtų rinkiminio bloko narių 

sąrašų258. Pasitaikė netgi kuriozinis atvejis, kada  į Ukmergės apygardos kandidatų sąrašą  buvo 

klaidingai įrašyta vieno iš kandidato pavardė (vietoje A. Bakonis – Jonas Abakonis) ir rinkėjams 

teko balsuoti už asmenį, kurio apskritai nebuvo259.  Kandidatai į Liaudies seimo narius buvo 
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parinkti taip, kad demonstruotų jo “liaudinį”pobūdį.  Į seimą komunistai vos ne lygiomis dalimis 

delegavo įvairių viduriniųjų sluoksnių atstovus: darbininkus, valstiečius, kairiosios orientacijos 

inteligentiją. Siekiant nuraminti visuomenę, V. Dekanozovo grupė formavo lietuviškos sudėties 

Liaudies seimo vaizdą ir ypač griežtai kontroliavo, kad tarp kandidatų būtų kuo mažiau  tautinių 

mažumų atstovų. Į sąrašą buvo įrašyti tik 4 žydai (5,06 proc. būsimojo seimo narių), 3 lenkai (3,79 

proc.), 2 baltarusiai (2,53 proc.), po 1 rusą ir latvį (2,53 proc.), o lietuviai sudarė daugumą (86,07 

proc.)260.  

Tariamas rinkiminis blokas buvo socialiniu ir politiniu atžvilgiu nevienalytis, amorfinis, 

neatstovavo socialinių sluoksnių ar grupių interesų. Išskyrus komunistus, kiti kandidatai neturėjo 

aiškios politinės platformos, buvo politiškai nepatyrę. Tarp jų nebuvo ryškių asmenybių, kurios 

perprastų seimui skirtą vaidmenį, mėgintų sutrukdyti okupantams panaudoti seimą savo interesams. 

Pačiame seime sutrukdyti įforminti aneksiją, matyt, nebūtų pavykę. V. Dekanozovo grupė 

sąmoningai suformavo tokį rinkiminį bloką, kuriame komunistai stelbė kitus žmones ir buvo 

vienintelė sutelkta grupė, pasirengusi  įgyvendinti TSRS atstovų direktyvas.  

Liepos 6 d. buvo paskelbta Lietuvos darbo liaudies sąjungos rinkiminė programa, kurią 

parengė V. Niunka, Ch. Aizenas ir Liudas Gira, prižiūrint V. Dekanozovui  ir LKP CK 

sekretoriatui261. Šešiolikos punktų platformoje buvo deklaruotos demokratinės ir visuomenėje 

populiarios socialinės idėjos bei pažadai užtikrinti demokratines laisves ir teises, išplėsti socialinį 

draudimą ir sveikatos apsaugą, pagerinti pramonės įmonių darbininkų ir valstybės tarnautojų padėtį 

ir pan.262 Atsižvelgus į tai, kad dauguma rinkėjų buvo kaimo gyventojai ir ūkininkai, buvo 

skelbiama, kad ūkininkai bus atleisti nuo skolų ir mokesčių nepriemokų, bežemiai ir mažažemiai 

gaus žemės ir pan. Norint patraukti žemesniuosius valstybės tarnautojus ir kitus visuomenės 

sluoksnius, kurie buvo nepatenkinti vadovaujančios grandies valdininkų materialine padėtimi, buvo 

žadama sumažinti aukštas pareigas ėjusių tarnautojų atlyginimus ir panaikintų jų priedus263. 

Siekiant nesukomplikuoti Lietuvos aneksijos, joje nebuvo užsiminta apie Lietuvos įjungimą į TSRS 

ir kokį nors politinės santvarkos pakeitimą.  

Rinkimų kampanija faktiškai buvo rinkimų inscenizacija, turėjusi nuslėpti tai, kad TSRS 

atstovai savo nuožiūra formavo Liaudies seimą. TSRS pavyzdžiu ji vyko sparčiai, vietiniams 

komunistams kontroliuojant rinkėjų susirinkimus, kandidatų iškėlimą, rinkiminių komisijų 

sudarymą ir jų veiklą. Dauguma agitatorių buvo komunistai264. Netgi tarp Vyriausiosios rinkimų 

komisijos organizatorių, agitatorių ir techninių darbuotojų vyravo komunistai, daugiausia 

kauniečiai. Kai kurie techninius darbus atlikę komunistai ir jų šalininkai, kėlė rūpesčių netgi 

patiems komisijos nariams265. V. Dekanozovo nurodymus vykdžiusi Vyriausioji rinkimų komisija 

ypač sunerimo, kai rinkimų kampanijoje agitatoriai nelietuviai, ypač žydai, ėmė stelbti lietuvius. Tai 

neatitiko komunistų propagandos mito, kad lietuvių tauta pati tvarko savo gyvenimą ir lemia 
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politinę raidą. Visgi įtampą tarp komisijos narių ne komunistų ir komunistų bei jų šalininkų sukėlė 

gilesnės politinės priežastys. Kai kurie komisijos nariai, matyt, suprato TSRS planus aneksuoti 

Lietuvą ir Liaudies seimo vaidmenį aneksijoje, dėl to mėgino vilkinti techninius ir organizacinius 

darbus ir kitaip trukdyti Liaudies seimo rinkimus. Nepavykus atidėti rinkimų, jie mėgino  nustatyti 

griežtesnes balsavimo sąlygas (pvz., pareikalauti iš apygardų komisijų sudaryti tikslius rinkėjų 

sąrašus, kad būtų žinomi tikslūs balsavimo rezultatai) ir bent iš dalies užkirsti kelią rinkėjų valios 

klastojimui266. Tuo tarpu V. Dekanozovo struktūros valdomi komunistai ir jų šalininkai orientavo 

komisiją nesilaikyti įprastų rinkimų organizavimo procedūrų, ypač  rinkėjų sąrašų sudarymo, 

nustatytos formos balsavimo biuletenių parengimo ir kt.,  ir taip rengė prielaidas jų rezultatams 

klastoti.  

Siekiant įbauginti visuomenę ir pašalinti iš visuomeninio gyvenimo tas politines jėgas, 

kurios galėjo raginti gyventojus boikotuoti rinkimus, arba kitaip okupantų nenaudai paveikti 

rinkėjus bei rinkimų rezultatus ir taip sukomplikuoti aneksijos įforminimą, V. Dekanozovo grupė ir 

TSRS NKVD vadovybė pavedė A. Sniečkaus vadovaujamam Valstybės saugumo departamentui 

rinkimų išvakarėse įvykdyti pirmuosius masinius Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjų areštus.  

Visuomenės dalis  liepos 14 d. atėjo į rinkimus. Tačiau bendras rinkėjų aktyvumas buvo 

mažas267. Dėl to J. Paleckis liepos 14 d. pratęsė rinkimus vienai dienai, esą dėl blogo oro268. 

Istorikas L. Truska nustatė, kad  rinkimuose dalyvavo 85 proc. rinkėjų, Lietuvos darbo liaudies 

sąjungos blokas gavo 55 proc. balsų, žymi dalis kandidatų nesurinko nė pusės balsų269. Tyrinėtojas 

pabrėžė, kad, nuslėpusi rinkėjų atiduotų kandidatams balsų skaičių ir 10 proc. padidinus balsavusių 

žmonių skaičių, Vyriausioji rinkimų komisija suklastojo rinkimų rezultatus270. Kaip minėta, 

Ukmergės apygardoje į seimą buvo „išrinktas“ netgi neegzistavęs žmogus. Norint kaip nors 

išsisukti iš tokios padėties, buvo paskelbta, esą šis Liaudies seimo narys neatvyko į posėdį271. Visgi 

tai, anot komisijos pirmininko V. Niunkos,  „savotiškai išėjo į naudą“272. Mat, inkorporavus 

Lietuvą, J. Paleckis buvo numatytas būsimosios laikinosios LTSR Aukščiausios tarybos pirmininku, 

tačiau jis  kaip laikinai ėjęs Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas asmuo nebuvo netgi iškeltas 

kandidatu į Liaudies seimo narius. Tokiai kolizijai išspręsti buvo pasinaudota šiuo atveju: rinkimų 

rezultatai Ukmergės apygardoje buvo anuliuoti, rugpjūčio 22 d. buvo  organizuoti papildomi 

rinkimai ir J. Paleckis pateko į  Liaudies seimą273.  

Okupacijos sąlygomis Lietuvos gyventojai negalėjo laisvai išreikšti savo valią rinkimuose. 

Šie rinkimai buvo nedemokratiniai ir be pasirinkimo, juos organizavo ir kontroliavo svetimos 

valstybės atstovai. Realiai tai buvo pagal Tarybų Sąjungos pavyzdį atlikta rinkimų inscenizacija, 

kuri turėjo legalizuoti svetimos valstybės iniciatyva sudarytą ir nuo jos visiškai priklausomą 

struktūrą Lietuvos aneksijai įforminti – Liaudies seimą.  
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TSRS ypatingieji įgaliotiniai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje V. Dekanozovas, A. Višinskis ir 

A. Ždanovas Taline liepos 17 d. aptarė Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos įforminimą274. Visose 

okupuotose Baltijos valstybėse jis vyko pagal tą pačią schemą ir sinchroniškai.  

Siekiant inscenizuoti, kad Lietuva pati prašosi priimama į TSRS, liepos 18 d. komunistai 

ėmė organizuoti mitingus, kuriose reikalavo prijungti Lietuvą prie Tarybų Sąjungos275.  

Liaudies seimo posėdžiai prasidėjo  liepos 21 d. ir tęsėsi iki 23 d276. V. Dekanozovo grupė 

diktato seimui277. Liaudies seimo nariai paklusti svetimos valstybės valiai panaikinti Lietuvos 

nepriklausomybę ir sugriauti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką278. Pirmąją darbo dieną 

komunistai primetė Liaudies seimui deklaracijas dėl valstybės santvarkos ir Lietuvos įstojimo į 

TSRS, kurios buvo paskelbtos nė vienam seimo nariui neišdrįsus paprieštarauti, nepakeitus nė vieno 

žodžio pateiktuose tekstuose, netgi neskaičiuojant balsų279. Pirmoje deklaracijoje buvo skelbiama, 

kad Lietuvoje įvedama tarybinė santvarka ir Lietuva skelbiama socialistine tarybų respublika, o 

antrojoje „prašoma“ įjungti Lietuvos TSR į Tarybų Sąjungos sudėtį sąjunginės respublikos 

teisėmis280. Liepos 22 d. Liaudies seimas priėmė deklaraciją, kuri paskelbė žemę valstybine 

nuosavybe, pagal kurią seimas nustatė 30 ha normą vienam ūkiui, o žemės plotą, viršijantį šią 

normą, pavertė valstybiniu žemės fondu, iš kurio numatė skirti žemės bežemiams ir 

mažažemiams281. Liepos 23 d. Liaudies seimas paskelbė apie bankų ir stambiosios pramonės 

nacionalizavimą282. Tokie sprendimai buvo nukreipti prieš Lietuvos Respublikos valstybinę 

santvarką, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą politinę ir ekonominę sistemą, prieš 

nuosavybę ir žmogaus teises, pažeidė Lietuvos valstybės, visuomenės ir jos žmonių interesus. Tarsi 

pabrėžiant Liaudies seimo deklaracijų vertę agresoriui ir jo bendrininkams, jos buvo atspausdintos 

paauksuotomis raidėmis ant specialaus popieriaus283.  

Siekiant visiškai nutraukti Lietuvos Respublikos Konstitucijos veikimą ir įforminti Lietuvos 

TSR aneksiją, Liaudies seimas liepos 23 d. paskyrė 11 asmenų komisiją LTSR konstitucijai 

parengti ir suformavo delegaciją, kuri turėjo nuvykti į Maskvą284. TSRS Aukščiausios Tarybos 

sesija rugpjūčio 3 d. sinchroniškai įjungė Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR į Tarybų Sąjungą285. Tai 

buvo atlikta skubotai, nesilaikant netgi pačios TSRS Konstitucijos raidės: Tarybų Sąjunga, kaip 

formaliai federacinė valstybė, buvo paremta jos subjektų sąjungine sutartimi, gi okupuotos Baltijos 

valstybės buvo įjungtos į TSRS netgi nebandant inscenizuoti jų prisijungimo prie tokios sutarties286. 

Liaudies seimui paskelbus deklaracijas dėl santvarkos pakeitimo, Lietuvos TSR paskelbimo  ir 

LTSR įjungimo į Tarybų Sąjungą, iš Lietuvos išvyko V. Dekanozovas287. Jo pareigas perėmė N. 

Pozdniakovas.  

Liaudies Seimo pareiškimai sukrėtė Lietuvos ir užsienio visuomenę. Lietuvos Respublikos 

diplomatijos atstovai užsienyje išreiškė protestus prieš lietuvių tautos valios klastojimą ir įteikė juos 

šalių, kuriuose buvo akredituoti vyriausybėms, taip pat pasiuntė į Kauną288. Įtakingos užsienio 
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valstybės ir visuomenė taip pat išreiškė protestą prieš TSRS įvykdytą Lietuvos aneksiją289. Lietuvos 

ir kitų pasaulio kraštų visuomenei buvo akivaizdu, kad Lietuva buvo aneksuota neteisėtai ir jos 

atžvilgiu įvykdytas tarptautinis nusikaltimas. 

Praėjus dviems metams, 1942 m. rugpjūčio 30 d. Kaune susirinkę aštuoni Liaudies seimo 

nariai, tarp jų ir V. Krėvė-Mickevičius, priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškė protestą prieš TSRS 

įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją, lietuvių tautos valios suklastojimą Liaudies seime290. Jie 

pabrėžė, kad Liaudies seimo nariai negalėjo išreikšti ir neišreiškė lietuvių tautos valios.  

Liaudies seimo nutarimai buvo neteisėti Lietuvos Respublikos konstitucinės ir tarptautinės 

teisės požiūriais291. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimas neturėjo teisinės galios spręsti 

valstybės likimo, svarstyti ir priimti lietuvių tautos valiai priešingus ir jos interesus pažeidusius 

sprendimus. Lietuvos suverenumas priklausė lietuvių tautai, kuri Liaudies seimo rinkimuose 

neišreiškė savo valios pakeisti lietuvių tautos nacionalinį ir valstybinį apsisprendimą, panaikinti 

Lietuvos suverenitetą ir pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės santvarką. Eidami į rinkimus ir 

balsuodami, piliečiai nebalsavo už Lietuvos Respublikos pavertimą LTSR ir jos įjungimą į Tarybų 

Sąjungą. Lietuvos darbo liaudies sąjungos programoje taip pat nebuvo pasisakyta už valstybės 

statuso  ir valstybės santvarkos pakeitimus. Suverenines galias turėjusi lietuvių tauta tokios valios, 

apie kurią kalbėjo komunistai Liaudies seime, nepareiškė. Liaudies seimas, išrinktas 

nedemokratiniu būdu, tautai neatstovavo. Jis uzurpavo Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos 

suverenumą, falsifikavo visuomenės valią. M.Rőmėris pažymėjo, kad konstitucinės teisės požiūriu 

Liaudies seimas įvykdė konstitucinį perversmą, kuris buvo loginis Lietuvos pajungimo svetimai 

valstybei ir jos okupacijos padarinys, tačiau jokiu būdu nebuvo konstitucinis292. Iki tol VKP(b) 

vykdė okupacinę politiką Lietuvoje, manipuliuodama Lietuvos Respublikos Konstitucija, ja 

prisidengdama ir jos prisilaikydama. Liepos 21–23 d. tokia įvykių eiga buvo nutraukta: Lietuvos 

Respublikos Konstitucija buvo sulaužyta ir parengtos prielaidos visiškai nutraukti jos veikimą293.    

Liaudies seimo deklaracijos buvo primestos svetimos valstybės, buvo neteisėtos, nelegalios, 

neatitiko ir neišreiškė lietuvių tautos interesų. Prievarta, apgaule ir kitais teisei priešingais būdais 

išgautas tariamas tautos valios pareiškimas Liaudies seime buvo niekinis294. Tarptautinės teisės 

požiūriu Lietuva netapo teisėta TSRS dalimi. Lietuvos Respublika ir toliau egzistavo kaip 

tarptautinės teisės subjektas, o Lietuvos Respublikos teritorijoje okupantų įsteigta Lietuvos TSR 

buvo marionetinis darinys –  Lietuvą okupavusios Tarybų Sąjungos teritorinė-administracinė 

struktūra295.  
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2. Tarybinės politinės sistemos pradų diegimas Lietuvos TSR 1940 m. rugpjūčio  

– rugsėjo mėn. 
 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus Lietuvos TSR ir įjungus ją į Tarybų Sąjungą, 

Lietuva buvo prievarta įtraukta į TSRS visuomeninį gyvenimą ir ten vykusius procesus. Tuo metu 

Tarybų Sąjungoje susiklostė politinė sistema, kurios esminiai bruožai buvo uždaros visuomenės ir 

neteisinės valstybės modelis, bolševikų partijos diktatūra ir totalitarinis režimas. Ideologiniais ir 

propagandiniais sumetimais TSRS konstitucija deklaravo federacinę valstybės sandarą, sąjungos 

subjektų – respublikų lygiateisiškumą ir suverenumą. Tačiau tikrovėje, siekdami išaugoti Rusijos 

imperijos žemes ir jų ribose sudaryti vieningą komunistinę valstybę, bolševikai įdiegė centralizuoto 

valdymo modelį.  Tarybų Sąjunga buvo savotišku Rusijos imperijos pakaitu – komunistine 

imperija296. Praktiškai TSRS buvo centralizuota valstybė, kurioje subjektai – respublikos neturėjo 

suverenios valdžios galių, negalėjo savarankiškai priimti jokių politinių sprendimų. Tarybų Sąjungą 

valdžiusi komunistų partija maksimaliai suvaržė respublikų teises, apribojo kompetenciją, pajungė 

jų institucijas centrinės valdžios diktatui ir kontrolei297. 1936 m. TSRS konstitucija dar labiau 

susiaurino respublikų kompetenciją ir pavertė jų savarankiškumą fikcija. Politinių sprendimų 

priėmimo ir sugebėjimo juos įgyvendinti (politinės valios ir galios), valdžios kompetencijos ir 

funkcijų prasme sąjunginės respublikos faktiškai buvo unitarinės valstybės teritoriniai vienetai, o jų 

administracijos – TSRS valstybės aparato grandys vietose (respublikose)298.  Lietuvos TSR, kaip ir 

kitų sąjunginių respublikų statusą turėjusių kraštų, administracija neturėjo suverenios valdžios 

galių, veikė TSRS valdžios nustatytos kompetencijos ribose, hierarchiškai buvo subordinuota šios 

valdžios institucijoms. Dėl centralizuotos valstybės sandaros Tarybų Sąjungoje buvo įdiegta 

vieninga politinė sistema, vienodas biurokratinis valdymo modelis, unifikuota valstybės valdžios 

sandara ir valdymo aparato struktūra299.  Inkorporavus Lietuvą į TSRS sudėtį, į ją buvo perkeliama 

ir diegiama Lietuvai svetima komunistinė socialinė-ekonominė ir politinė sistema, bolševizmo 

ideologija ir kultūra, gyvenimo būdas ir vertybės.  

Politiniai procesai aneksuotoje Lietuvoje, panašiai kaip ir visoje Tarybų Sąjungoje, labai 

priklausė nuo valdančios VKP(b) „generalinės linijos“300. Visose aneksuotose Baltijos valstybėse 

buvo paskelbtas taip vadinamas pereinamsis (komunistų terminija – pereinamasis iš kapitalizmo į 

socializmą ir socializmo pagrindų statybos) laikotarpis, per kurį buvo numatyta sovietizuoti 

inkorporuotus kraštus301. Komunistų partija siekė sulyginti Lietuvą su Tarybų Sąjunga vieningos 

planinės ir centralizuotai valdomos ekonomikos, tarybinės politinės sistemos, socialistinės kultūros 

ir komunistinės ideologijos, lietuvių tautos suvienodinimo su kitomis TSRS tautomis pagrindu. 

Sovietizavimo procesas prijungtuose kraštuose vyko pagal tą pačią schemą ir apėmė visas 

gyvenimo sritis302. Žymus politologas Z.Bžezinskis (Z.Brzezinski) pažymėjo, kad, nepriklausomai 
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nuo šalių įjungimo į komunistinę sistemą istorinių aplinkybių, jų socialinės-ekonominės ir politinės 

padėties, jose pagal  panašią schemą buvo diegiamas vienodas politinis ir socialinis-ekonominis 

modelis. Jo pagrindinis politinis bruožas buvo totalitarinis režimas ir komunistų partijos 

diktatūra303.   

Politinius sprendimus dėl Lietuvos sovietizavimo priėmė aukščiausia VKP(b) vadovybė. 

Lietuvos TSR administracija negalėjo daryti įtakos komunistų partijos vadovų politinei valiai. Juo 

labiau to negalėjo daryti Lietuvos visuomenė. Tačiau VKP(b) politikos sovietizuojant Lietuvą 

įgyvendinimo taktika, ypač tarybinės politinės ir socialinės-ekonominės sistemos diegimo tempai ir 

formos, priklausė nuo kai kurių veiksnių Lietuvoje: nuo objektyvių sąlygų komunistinei sistemai 

įdiegti, visuomenės pasipriešinimo okupaciniam režimui ir krašto sovietizavimui, nuo partijos 

valdžios ir politikos mechanizmo sudarymo ir jo funkcionavimo Lietuvoje. 

 Svarbiausi politiniai VKP(b) tikslai Tarybų Lietuvoje buvo įdiegti Lietuvoje tarybinę 

politinę sistemą, totalitarinį režimą ir komunistų partijos diktatūrą.  

Siekdama tokių tikslų, VKP(b) vadovybė rugpjūčio mėn. priėmė politinius sprendimus dėl 

Lietuvos Respublikos visuomeninės ir valstybės santvarkos panaikinimo, tarybinės politinės 

sistemos diegimo ir LTSR administracijos sudarymo. Rugpjūčio 14 d. VKP(b) CK ir TSRS LKT 

priėmė   nutarimą “Dėl valstybinės ir ūkio statybos Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir Estijos TSR”, 

kuris trijų respublikų vyriausybėms nurodė rugpjūčio 20–25 d. sušaukti Lietuvos ir Latvijos 

Liaudies seimų ir Estijos Valstybės dūmos sesijas304. Jos turėjo priimti prijungtiems kraštams 

pritaikytas TSRS konstitucijas, patvirtinti naujas vyriausybes, kurių sudėtis turėjo būti prieš tai 

suderinta su VKP(b) CK Politiniu biuru. Nutarimas nustatė ekonomikos pertvarkymo tarybiniais 

pagrindais gaires. Buvo nutarta laikinai palikti Lietuvos, Latvijos ir Estijos sienas su Baltarusijos ir 

Rusijos tarybinėmis respublikomis. Rugpjūčio 22 d. VKP(b) CK Politinis biuras nustatė Liaudies 

seimo nepaprastosios sesijos darbotvarkę. V. Dekanozovas pateikė biurui Lietuvos TSR 

konstitucijos projektą, kurį TSRS konstitucijos pagrindu parengė N. Pozdniakovo prižiūrima 

Liaudies seimo komisija. Politinis biuras pritarė LTSR konstitucijos projektui ir pavedė Liaudies 

seimui ją priimti305.  Remiantis šiais VKP(b) vadovybės sprendimais, buvo tarybiniais pagrindais 

pradėtas pertvarkyti Lietuvos gyvenimas. Vienvaldiškai spręsdama svarbiausius Lietuvos raidos 

klausimus, VKP(b) vadovybė parodė, kad LTSR administracija neturi jokių valdžios galių ir jas 

atitinkančios kompetencijos, negali savarankiškai priimti jokių politinių sprendimų. VKP(b) CK 

Politinio biuro nutarimai atskleidė, kad VKP(b) vadovybė disponuoja realia Lietuvos TSR valdžia, 

formuoja savo politiką savavališkai, nepaisydama Lietuvos visuomenės valios ir interesų ir  priima 

visus svarbesnius politinius sprendimus dėl jos gyvenimo pakeitimo pagal komunistų partijos 

doktriną jos interesais ir tikslais. Tokia praktika išreiškė VKP(b) valdžios ir politikos mechanizmo 

veikimo principus.  
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TSRS politinės sistemos pagrindų įtvirtinimas LTSR konstitucijoje 

TSRS valdžios nurodymu rugpjūčio 24–25 d. įvyko Lietuvos TSR Liaudies seimo 

nepaprastoji sesija, kuri legalizavo TSRS valdžios sprendimus dėl tarybinės politinės sistemos 

įvedimo Lietuvoje306. Rugpjūčio 24 d. Liaudies seimas paskelbė Lietuvos TSR konstituciją 

(pagrindinį įstatymą), kuri nustatė Tarybų Sąjungos politinės ir socialinės-ekonominės sistemos 

pagrindus307. Tai buvo Lietuvos TSR sąlygoms pritaikytas TSRS 1936 m. konstitucijos variantas. 

Pagrindinės LTSR konstitucijos nuostatos atkartojo TSRS konstitucijos tekstą. 

Ideologiniais sumetimais VKP(b) siekė respektuoti federacinę TSRS sandarą ir sudaryti 

iliuziją, kad Lietuvos TSR savanoriškai įsijungė į Tarybų Sąjungą. Dėl to LTSR konstitucijos 13-as 

straipsnis skelbė esą Lietuvos TSR „laisvu noru“ susijungė su kitomis tarybinėmis respublikomis į 

sąjunginę valstybę – Tarybų Sąjungą308. Buvo pažymima, kad LTSR „užtikrino“ Tarybų Sąjungai 

jos aukščiausių valdžios ir valdymo organų asmenyje teises, nustatytas TSRS konstitucijos 14-jo 

straipsnio, o už šio straipsnio ribų Lietuvos TSR „valstybinę valdžią vykdo savarankiškai, visiškai 

išlaikydama savo suverenines teises“. LTSR konstitucijos 15-sis straipsnis skelbė Lietuvos TSR 

teisę išeiti iš TSRS sudėties, 19-sis straipsnis deklaravo plačią LTSR organų kompetencija (įskaitant 

įstatymų leidybą), 25-sis straipsnis nurodė, kad Lietuvos TSR įstatymai skelbiami lietuvių ir rusų 

kalbomis, 116-sis ir 117-sis straipsniai nustatė LTSR vėliavą ir herbą, o 118-sis straipsnis 

konstatavo, kad Lietuvos sostinė yra Vilnius309.   

Teiginiai apie savanorišką Lietuvos TSR įsijungimą į Tarybų Sąjungos sudėtį, LTSR 

suverenitetą ir suverenių galių delegavimą TSRS valdžiai neatitiko tikrovės. Lietuvos valstybės 

buvo panaikinta prieš jos gyventojų valią, prievarta, klasta ir kitais teisei priešingais būdais. 

Lietuvos TSR įsteigė ne Lietuvos visuomenė, o okupacinė valdžia. Lietuvos gyventojai nesuteikė 

jai jokių teisių ir neįgaliojo deleguoti kokias nors teises TSRS kompetencijai. LTSR konstitucijos 

16-sis straipsnis skelbė Tarybų Sąjungos įstatymų, įskaitant jos konstitucijos, viršenybę ir 

privalomumą. Tarybų Sąjungos 1936 m. konstitucija buvo imperatyvi visoms respublikoms: ji 

nustatė respublikų konstitucinę santvarką, valdymo ir administravimo sistemos sandarą, jos 

institucijų kompetenciją ir funkcijas. TSRS konstitucija išplėtė sąjungos institucijų įgaliojimus ir 

niekais pavertė respublikų suverenumą310. Kaip minėta, LTSR suvereniteto deklaravimas visiškai 

neatitiko politinės tikrovės. Dėl TSRS unitarinės sandaros, centralizuoto valdymo ir praktiškai 

neribotų TSRS politinių institutų prerogatyvų, Lietuvos TSR administracija neturėjo suverenios 

valdžios galių, negalėjo priimti jokių svarbesnių politinių sprendimų ir savarankiškai tvarkyti krašto 

reikalų311. Sąjunginės respublikos teisė išeiti iš TSRS sudėties buvo fiktyvi, sąmoningai neparemta 

jokiu atsiskyrimo mechanizmu. Bet kurios respublikos atsiskyrimas nuo Tarybų Sąjungos neatitiko 

komunistų politinės doktrinos, partijos politinės programos ir interesų išlaikyti savo valdžioje visą 

buvusios Rusijos imperijos teritoriją. VKP(b) teroru slopino bet kurios pavergtos tautos 
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išsivaduojamąjį judėjimą, prievarta laikė respublikas Tarybų Sąjungoje ir užkirto kelią bet kokiems 

žingsniams ar pastangoms išeiti iš jos312.   

LTSR konstitucija turėjo ypatumų, skyrusių ją nuo TSRS 1936 m. konstitucijos. VKP(b) 

atsižvelgė į akivaizdžius socialinės-ekonominės ir politinės padėties skirtumus Tarybų Sąjungoje ir 

Lietuvoje, kurioje dar nebuvo įdiegta tarybinė politinė ir socialinė-ekonominė sistema, nesusiklostė 

socialistinės visuomenės struktūra. Pagal komunistų doktriną, Tarybų Sąjungoje buvo sukurtas 

socializmas, o Lietuvoje nebuvo įdiegti netgi jo pagrindai. TSRS valdžia negalėjo teigti, kad 

Lietuvoje yra socialistinė sistema. Dėl to LTSR konstitucija paskelbė komunistų partijos politikos 

tikslą suformuoti socialistinę visuomenę Lietuvoje313. Dėl tokių priežasčių konstitucijoje buvo 

fiksuota kitokia, negu Tarybų Sąjungoje, ekonominė sistema. Buvo pripažįstama, kad Lietuvoje 

egzistuoja socialistinė, privataus ūkio – kapitalistinė ir smulkios prekių gamybos sanklodos314. 

Kadangi Lietuvoje nebuvo įsteigti kolūkiai, o kooperatinė nuosavybė buvo organizuota Lietuvos 

Respublikos kooperatinių susivienijimų pagrindu, LTSR konstitucija kitaip negu TSRS apibrėžė 

kooperatinę nuosavybę. LTSR konstitucijoje buvo labai aptakiai rašoma apie visuomenės socialinę 

struktūrą. Ideologiniais sumetimais buvo nutylėta, kad komunistai siekė  ją pakeisti.  

Kitaip negu TSRS konstitucijoje buvo apibūdinta Lietuvos TSR ir jos politinės sistemos 

pagrindas. Tarybų Sąjungos 1936 m. konstitucija skelbė, kad, sukūrus socializmą iš esmės, 

proletariato diktatūros valstybė peraugo į visaliaudinę. Kadangi Lietuvoje nebuvo įdiegtas 

socializmas, LTSR konstitucija skelbė, kad Lietuvoje įvedama politinė sistema, kuri atitinka 

pereinamojo laikotarpio iš kapitalizmo į socializmą valstybės ir valdžios požymius. Pagal 

komunistų doktriną, tokiai pereinamojo laikotarpio politinei sistemai būdinga proletariato diktatūra 

ir šios diktatūros valstybė. Tokiais sumetimais LTSR konstitucijos 2-asis straipsnis teigė, kad 

politinį LTSR pagrindą sudaro darbo žmonių atstovų tarybos, „įsigalėjusios nuvertus dvarininkų ir 

kapitalistų valdžią ir įkūrus proletariato diktatūrą“. 1-me ir 3-me straipsniuose buvo teigiama, kad 

Lietuvos TSR yra „socialistinė darbininkų ir valstiečių valstybė“, kurioje visa valdžia priklauso 

miesto ir kaimo darbo žmonėms, darbo žmonių atstovų tarybų asmenyje315.  Toks LTSR tipo ir 

valdžios apibūdinimas nesiderino tarpusavyje, neatitiko kai kurių bolševizmo politinės doktrinos 

teiginių ir tikrovės. Tai buvo ideologiniai pareiškimai, kuriais siekta įteisinti okupacinę valdžią ir 

sudaryti įspūdį, kad kraštą valdo vietiniai gyventojai. Teigdami, kad Lietuvoje įvesta darbo žmonių 

valdžia ir proletariato diktatūra, komunistai slėpė savo diktatūrą, maskavo Lietuvos okupaciją ir 

aneksiją. Pareiškimai apie darbo žmonių valdžią atspindėjo okupacinio režimo pastangas sudaryti 

savo socialinės bazės regimybę.  

Kiti politinės santvarkos Lietuvos TSR aspektai atitiko Tarybų Sąjungos politinį modelį. 

Ideologiniais išskaičiavimais LTSR konstitucijoje buvo nutylėta komunistų partijos diktatūra ir 

realus adminsitravimo iinstitucijų subordinavimas partijos struktūroms316. Komunistų partija buvo 
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sąmoningai nepriskirta administravimo sektoriui („valstybinės valdžios ir valdymo organams“), o 

buvo minima piliečių teisių ir pareigų skyriaus 98-jame straipsnyje greta kitų visuomenės 

organizacijų317. Konstitucija įtvirtino VKP(b) politinį diktatą visoms politinėms LTSR struktūroms.  

Laikantis TSRS konstitucijos formulės, buvo skelbiama, kad Visasąjunginė komunistų partija 

(bolševikų) yra „priešakinis darbo žmonių būrys jų kovoje dėl socialistinės santvarkos sustiprinimo 

bei išplėtimo ir visų, tiek visuomeninių, tiek valstybinių, darbo žmonių organizacijų vadovaujantis 

branduolys“318. Pažymėtina, kad konstitucijoje nieko nebuvo pasakyta apie Lietuvos komunistų 

partiją, kuri tuo metu dar veikė kaip formaliai savarankiška organizacija.    

Konstitucija nustatė LTSR valdymo formą ir valdžios organizavimo schemą319. Siekiant 

sudaryti regimybę, kad Lietuvos TSR buvo įvesta atstovaujama demokratija ir respublikinė 

valdymo forma, buvo teigiama, kad valdžia priklauso renkamiems organams – taryboms. 

Konstitucija nurodė, esą ši valdžia organizuojama visuotinių, lygių ir tiesioginių rinkimų būdu ir 

slaptu balsavimu. Tokia norma neatitiko politinės tikrovės, kadangi Tarybų Sąjungoje valdžią 

monopolizavo komunistų partija, o Darbo žmonių deputatų tarybos neturėjo realios valdžios galių. 

Rinkimais į tarybas buvo fiktyvūs, nes tikrovėje jos buvo sudaromas skyrimo būdu, komunistų 

partijai parenkant kandidatus320. Tarybų formavimo  tvarką iš dalies atspindėjo konstitucijos 113-sis 

straipsnis, kuris nurodė, kad teisę kelti kandidatus į tarybas turi komunistų partija ir kitos komunistų 

kontroliuojamos „darbo žmonių“ organizacijos321.  

LTSR konstitucijoje buvo aprašyta Lietuvos TSR administravimo sistema. Buvo teigiama, 

esą LTSR institucijos disponuoja valdžia ir konstatuotas valdžių padalinimas. Institucijos buvo 

suskirstytos į aukščiausius ir vietinius valstybės valdžios bei valstybės valdymo organus322. LTSR 

Aukščiausioji taryba buvo pavadinta aukščiausiuoju valstybės valdžios ir įstatymų leidimo organu 

(LTSR konstitucijos 20-sis ir 23-sis straipsniai), LTSR Liaudies komisarų taryba – aukščiausiuoju 

vykdomuoju ir tvarkomuoju organu (39-sis  straipsnis), Darbo žmonių tarybos – valstybės valdžios 

organais apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose, apylinkėse (52-sis straipsnis), o tarybų 

renkami vykdomieji komitetai – vietinės valdžios vykdomieji ir tvarkomieji organai (56-sis 

straipsnis)323.  Pagal LTSR konstitucijos 45-jį straipsnį  buvo nustatyta Liaudies komisarų tarybos 

sudėtis. Buvo  numatyta įsteigti 13 liaudies komisariatų (Vietinės pramonės, Maisto pramonės, 

Finansų, Žemės ūkio, Prekybos, Vidaus reikalų, Teisingumo, Sveikatos apsaugos, Švietimo, 

Komunalinio ūkio, Socialinio aprūpinimo, Darbo, Valstybės kontrolės), sąjunginių Liaudies 

komisariatų įgaliotinių įstaigas ir LTSR valstybinio plano komisiją324. Komisariatai buvo suskirstyti 

į sąjunginius-respublikinius ir respublikinius (48-as straipsnis). Maisto pramonės, Žemės ūkio, 

Finansų, Prekybos, Vidaus Reikalų, Teisingumo, Sveikatos apsaugos ir Valstybės kontrolės liaudies 

komisariatai buvo pavadinti sąjunginiais-respublikiniais, o  Vietinės pramonės, Švietimo, Darbo, 
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Komunalinio ūkio ir Socialinio aprūpinimo –  respublikiniais325. Toks paskirstymas atspindėjo 

centralizuoto teritorinio ir šakinio valdymo principus Tarybų Sąjungoje.  

Administravimo institucijų išdėstymas, tarpusavio sąveika ir pavaldumas formaliai atitiko 

respublikos schemą. Pagal LTSR konstitucijos 40-jį straipsnį  Liaudies komisarų taryba 

(vyriausybė) buvo atsakinga ir atskaitinga LTSR Aukščiausiąjai tarybai („parlamentui“),  o 

laikotarpiuose tarp jos sesijų – jos Prezidiumui326. Visi komisariatai formaliai buvo pavaldūs 

Liaudies komisarų tarybai. LTSR konstitucijoje sąmoningai nebuvo apibrėžta komunistų partijos 

vieta administracijos struktūroje. Oficialiai konstitucija nesuteikė partijai teisių pajungti sau 

administravimo įstaigas,  dubliuoti ar  uzurpuoti jų funkcijas.  

LTSR konstitucijoje nusakyta administracijos struktūra jos grandžių tarpusavio sąveikos, 

pavaldumo, kompetencijos  ir funkcijų prasme neatitiko tikrovės. Dėl TSRS sandaros ir 

centralizuoto valdymo nė viena Lietuvos TSR institucija neturėjo valdžios galių. LTSR 

Aukščiausioji taryba ir jos Prezidiumas nebuvo savarankiški įstatymų leidžiamosios valdžios 

organai. Tai buvo institucijos, kurios palaikė Lietuvos TSR suvereniteto regimybę. Kompetencijos 

prasme tai buvo įstaigos, kurios Lietuvos TSR sąlygoms pritaikė TSRS valdžios sprendimus. 

Oficialiai LTSR Aukščiausioji taryba nebuvo atsakinga jokiai kitai institucijai, tačiau realiai ji buvo 

subodinuota TSRS valdžios institucijoms, o jos veiklai politiškai diktato komunistų partija. Tarybų 

Sąjungoje buvo sustiprinta vykdomosios valdžios šaka ir jai pajungtos kitos valstybinės valdžios 

šakos. Tačiau dėl centralizuoto valdymo ir daugeriopo pavaldumo TSRS valstybės institucijoms ir 

komunistų partijos struktūroms, Liaudies komisarų taryba ir komisariatai neturėjo vykdomosios 

valdžios galių ir negalėjo atlikti valdymo funkcijų. Jie vykdė operatyvaus vadovavimo, TSRS 

valdžios sprendimų įgyvendinimo organizavimo ir jų vykdymo kontrolės funkcijas327.  LTSR 

Liaudies komisarų taryba ir komisariatai realiai buvo atsakingi ne LTSR Aukščiausiajai tarybai, o 

TSRS valdymo institucijoms ir komunistų partijos struktūroms. Darbo žmonių tarybos, kurios 

LTSR konstitucijoje buvo apibūdintos kaip politinis LTSR pagrindas ir vietiniai valstybės valdžios 

organai, nebuvo organizuotos pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiui. Pagal bolševikų politinę 

doktriną ir LTSR konstitucijoje fiksuotą politinė sistemos konstrukciją, taip vadinama proletariato 

diktatūra ir tarybų valdžia negalėjo gyvuoti be tarybų. Tačiau realiai tai visiškai neatsiliepė 

okupacinės valdžios funkcionavimui. Tarybinėje politinėje sistemoje tarybos buvo formali politinė 

struktūra, turėjusi sudaryti legitimios ir demokratinės valdžios regimybę. Tai buvo institucijos, 

kurios atliko tvarkomąsias funkcijas ir buvo pavaldžios Liaudies komisarų tarybai ir komunistų 

partijos struktūroms. Komunistų partija buvo pabrėžtinai išskirta iš LTSR administracijos 

organizacijos. Tačiau tikrovėje būtent partijos struktūros politiškai diktavo kitoms administravimo 

institucijoms, dubliavo jų funkcijų dalį ir kontroliavo veiklą. Lietuvos komunistų partijos Centro 

komiteto biuras realiai buvo aukščiausia LTSR administravimo įstaiga. 
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LTSR konstitucija atspindėjo kai kuriuos VKP(b) socialinės politikos ir prioritetus. 

Konstitucijos 90-sis ir 93-sis straipsniai deklaravo LTSR piliečių teisę į darbą, poilsį, materialinį 

aprūpinimą senatvėje, mokslą (nemokamą, visuotinį privalomą vidurinį išsilavinimą, mokymąsi 

gimtąja kalba)328.  

LTSR konstitucijoje buvo fiksuotas tarptautinei žmogaus teisių sampratai priešingas piliečių 

teisių supratimas. Jis atspindėjo uždaros tarybinės visuomenės ir totalitarinės valstybės bruožus, 

įtvirtino valdžios diktatą visuomenei ir žmogui. Konstitucija išreiškė TSRS valstybės ir valdžios 

interesų pirmumą prieš žmogaus teisės ir laisves. Ji įtvirtino privilegijuotą valdžios proteguojamų 

socialinių sluoksnių ir komunistinių pažiūrų žmonių padėtį bei diskriminavo kitų sluoksnių ir 

pažiūrų žmones. Konstitucijoje nebuvo skelbiamos prigimtinės žmogaus teisės. Siekiant sudaryti 

demokratinio režimo fasadą, buvo skelbiamos tik tos piliečių teisės ir laisvės, kurios atitiko 

komunistų partijos interesus ir nekenkė jų valdžios stabilumui329. Konstitucija nusuteikė žmonėms 

teisės laisvai pasirinkti ir keisti gyvenimo būdą ir gyvenamąją vietą. Dėl komunistų politikos 

principų joje buvo apribota žmogaus teisė į nuosavybę. 103-sis straipsnis įtvirtino neteisinę, 

žmogaus teises ir orumą pažeidžiančią taip vadinamo liaudies priešo kategoriją. Asmenys, kurie 

kėsinosi į socialistinę nuosavybę buvo vadinami liaudies priešais. Visuomenė negalėjo pasinaudoti 

deklaruotomis žodžio, spaudos, susirinkimų ir mitingų laisvėmis ir teise burtis į visuomenės 

organizacijas, kadangi pagal konstitucijos 97-jį ir 98-jį straipsnius legaliai galėjo veikti tik 

komunistų partijai ir jos kontroliuojamos organizacijos, skleidžiama tik komunistinė spauda ir 

ideologija. Dėl totalitarinio režimo, pirmiausia visuotinos visuomenės gyvenimo kontrolės ir 

represavimo, realiai negaliojo konstitucijos 96-jo, 99-jo ir 100-jo straipsnių nuostatas dėl sąžinės 

laisvės, asmens ir buto neliečiamybės bei susirašinėjimo slaptumo. Politinė realybė praktiškai 

niekine pavertė žmogaus teisę į gyvenimą, asmens neliečiamumą, sąžinės laisvę, panaikino politines 

teises ir laisves.  

LTSR konstitucijos 102–105-sis straipsniai nustatė piliečių pareigas, kurias žmonėms 

diktato totalitarinė valstybė ir komunistų valdžia330. Pažeidžiant tarptautinės teisės normas, 

okupuotos Lietuvos gyventojams buvo primesta prievolė tarnauti okupacinėje kariuomenėje ir 

pareiga laikytis okupaciją įvykdžiusios Tarybų Sąjungos ir jos teritorinio vieneto – LTSR įstatymų. 

Konstitucijos 105-sis straipsnis iškreipė tėvynės sąvokos turinį ir įtvirtino klasinę patriotizmo 

interpretaciją. Remiantis komunistine ideologija, tėvynė buvo sutapatinta su komunistine valstybe ir 

valdžia. Tėvyne buvo pavadinta socialistinė valstybė – Tarybų Sąjunga ir jos teritorinis vienetas – 

Lietuvos TSR.      

LTSR konstitucijos turinys, ypač joje nustatytas politinis modelis, daugeliu aspektų 

neatitiko realybės. Tai buvo formali konstrukcija ir negyvybinga schema, turėjusi imituoti 

valstybingumo ir demokratijos idėjas, respublikinę valdymo formą, formuoti demokratinį valstybės 
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ir valdžios fasadą331. Visgi konstitucija nebuvo tik deklaratyvių teiginių rinkinys. Ji atspindėjo 

pakitusią Lietuvos padėtį. Konstitucija panaikino Lietuvos Respublikos visuomeninę ir valstybinę 

santvarką. Ji oficialiai nustatė tarybinę santvarką ir tarybinės politinės sistemos pagrindus. 

Paskelbus konstituciją, TSRS valdžia tarybinės teisės normomis įteisino save ir savo institutus. Ji 

pagrindė LTSR administravimo sistemos vaidmenį tarybinėje politinėje sistemoje, jo padėtį TSRS 

valstybės aparate ir nustatė jos struktūrą.  

Deklaruodama LTSR suverenios valdžios galias, TSRS valdžia siekė sudaryti legitimios, 

suverenios ir demokratinės valdžios fasadą, kuris klaidintų Lietuvos ir užsienio visuomenę. Tačiau, 

laikui bėgant, konstitucijos teiginiai apie tai, kad LTSR „valstybinę valdžią vykdo savarankiškai, 

visiškai išlaikydama savo suverenines teises“ įgijo praktinę reikšmę. Konstitucija tapo kai kurių 

administravimo institucijų ir jų vadovų argumentu mėginant įgyti realias galias.    

Lietuvių tautai ir valstybei visos tarybinės teisės normos, taip pat LTSR konstitucija, buvo 

jėga primestos ir neteisėtos, kadangi Lietuva buvo okupuota ir aneksuota prievarta.  TSRS primetė 

Lietuvai savo įstatymų, taip pat LTSR konstitucijos veikimą. Paskelbusi konstituciją, TSRS valdžia 

padėjo pagrindus sudaryti Lietuvoje savo aparatą. Buvo sudarytos prielaidos LTSR vardu 

suformuoti jos administravimo sektorių, kuris praktiškai veiktų kaip TSRS valstybės aparato 

grandis Lietuvoje.  

Pagrindinių LTSR administravimo institucijų sudarymas ir jų vadovų paskyrimas 1940 m. 

rugpjūčio – rugsėjo mėn. 

Paskelbusi LTSR konstituciją, TSRS valdžia galutinai sugriovė Lietuvos Respublikos 

valstybės santvarką, panaikino valstybės valdžios reiškėjų – valstybės institucijų sistemą. Jų vietoje 

buvo formuojamas LTSR administravimo sektorius. Dėl TSRS valstybės sandaros ir centralizuoto 

valdymo LTSR administravimo institucijų visuma sudarė TSRS valdymo sistemos dalį. LTSR 

konstitucija nustatė administravimo įstaigų uždavinius, apibrėžė jų formaliąją kompetenciją ir 

funkcijas. LTSR administracija turėjo įgyvendinti TSRS valdžią ir komunistų partijos politiką, 

organizuoti ir tvarkyti jai pavestas Lietuvos gyvenimo sritis pagal komunistų partijos ir TSRS 

valdymo institucijų nurodymus komunistų partijos interesais ir tikslais.  

Inkorporavus Lietuvą į TSRS sudėtį, buvo sudarytas VKP(b) CK ir TSRS LKT įgaliotinio 

N. Pozdniakovo aparatas. Tai buvo komunistų partijos politikos mechanizmo struktūra, kuri 

sukonkretino ir Lietuvos sąlygoms pritaikė VKP(b) vadovybės politinius sprendimus dėl Lietuvos 

sovietizavimo ir kontroliavo jų vykdymą332. Ji politiškai diktavo LTSR administracijai ir prižiūrėjo 

jos veiklą333.  Realiai  N. Pozdiakovas buvo aukščiausias administratorius Lietuvoje, turėjęs plačius 

TSRS valdžios įgaliojimus334.  

N. Pozdiakovo aparatas kartu su Lietuvos komunistų partijos vadovybe rugpjūčio mėn. ėmė 

formuoti pagrindines LTSR administravimo struktūras ir jų vadovybę335.  LTSR administracijos 
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vadovai buvo parinkti laikantis pagrindinių komunistų partijos kadrų politikos principų. 

Pagrindiniai atrankos kriterijai buvo politinė ištikimybė komunistų partijai, besąlyginis ir uolus 

komunistų partijos politikos ir TSRS valdžios institucijų nurodymų vykdymas, atitinkama socialinė 

kilmė ir padėtis. Pradėjus diegti tarybinę politinę sistemą ir įtvirtinti komunistų partijos diktatūrą 

Lietuvoje, komunistams buvo ypač svarbu  parinkti komunistų partijai ištikus administratorius. 

Todėl vienas iš svarbuiausių buvo partiškumo rodiklis. Į vadovaujančius postus buvo iškelti 

žmonėms, kurie priklausė komunistų partijai, jos įtakoje veikusioms politinėms organizacijoms ar 

buvo jai politiškai artimi. Vienas iš svarbesnių komunistų partijos kadrų politikos principų buvo 

kadrų atranka pagal socialinį požymį (socialinę kilmę ir padėtį). Buvo sąmoningai užkirstas kelias 

patekti į administracijos vadovybę aukštesniųjų ir kai kuriems viduriniųjų sluoksnių atstovams, 

ypač tiems, kurie turėjo privačią nuosavybę, buvo kilę ar priklausė taip vadinamai buržuazijos 

klasei. Į vadovaujančius postus buvo noriai skiriami žmonės iš vargingųjų visuomenės sluoksnių.  

Ideologiniais sumetimais norint imituoti „darbo žmonių valdžią“ ir pabrėžti „liaudinį“ 

administracijos pobūdį, buvo plačiai reklamuojama komunistų veikla iškeliant į vadovaujančias 

pareigas vadinamuosius darbo žmones. Parenkant žmones į vadovaujančias pareigas, nebuvo 

reikalaujama, kad jie turėtų tinkamą kompetenciją, administracinius sugebėjimus ir administracinio 

darbo patirtį. Tik buvo stengtasi parinkti žmones, kurie būtų pakankamai nuovokūs, kad galėtų 

suprasti ir tiksliai įvykdyti direktyvas. Propagandiniais išskaičiavimais komunistai siekė sudaryti 

lietuviškos vadovybės įvaizdį ir parodyti, kad Lietuvą valdo vietiniai gyventojai, daugiausia 

lietuviai. Dėl to į vadovaujančias pareigas buvo stengtasi parinkti pirmiausia lietuvius. Ideologiniais 

sumetimais komunistai siekė pademonstruoti, kad administracija atstovauja įvairiems visuomenės 

sluoksniams. Parenkant įvairių Dėl to buvo kuriamas socialiniu, partiniu ir tautiniu atžvilgiu margos 

administracijos įvaizdis.  

Pagal tokius kriterijus buvo parinkti žmonės į LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos 

Prezidiumą, Aukščiausiąjį teismą ir Liaudies komisarų tarybą. Laikinai prezidento pareigas ėjęs J. 

Paleckis talkino TSRS valdžiai aneksuojant Lietuvą ir pateisino jos politinius lūkesčius. Liepos 17 

d. jis netgi įstojo į komunistų partiją. Atsižvelgus į tai, jis buvo patvirtintas LTSR laikinosios AT 

Prezidiumo pirmininku.  Jo pavaduotojais buvo paskirtas LKP Telšių apskrities komiteto 

sekretorius Domas Rocius (komunistas nuo 1920 m.) ir Liaudies vyriausybės įgaliotinis Vilniaus 

miestui ir kraštui K. Didžiulis (komunistas nuo 1919 m.). Kadangi V. Krėvė-Mickevičius nepritarė 

Lietuvos aneksijai ir sovietizavimui, TSRS valdžia politiškai juo nebepasitikėjo ir pašalino iš 

vadovybės336. Liaudies komisarų tarybos pirmininku buvo patvirtintas buvęs Liaudies vyriausybės 

Vidaus reikalų ministras M. Gedvilas (komunistas nuo 1934 m.), jo pavaduotojais – Stasys 

Brašiškis (LKP narys 1918–1919 m.) ir buvęs Liaudies vyriausybės Užsienio reikalų viceministras 

Pijus Glovackas (dokumentuose – Glovackis, LKP narys 1920–1928 m.), kuriam buvo pavestos ir 
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Valstybinio plano komisijos pirmininko pareigos. Didesnė dalis komunistams ištikimų buvusių 

Liaudies vyriausybės ministrų ar jų pavaduotojų buvo patvirtinti liaudies komisarais. Mykolas 

Junčas–Kučinskas (LKP narys nuo 1919 m.) buvo numatytas Darbo liaudies komisaru, Juozas 

Vaišnoras (nepartinis, bet į LKP(b) įstojo 1940 m.) – Finansų, Liudas Adomauskas (nepartinis, į 

VKP(b) įstojo 1941 m.) – Valstybės kontrolės, Matas Mickis (nepartinis) – Žemės ūkio, Povilas 

Pakarklis (nepartinis) – Teisingumo, Antanas Venclova (nepartinis) – Švietimo, Aleksandras 

Gudaitis–Guzevičius (buvęs Vidaus reikalų ministerijos viceministras, LKP narys nuo 1927 m.) – 

Vidaus reikalų, Valerijonas Knyva (buvęs Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento 

direktorius, nepartinis) – Komunalinio ūkio liaudies komisarais. Prekybos liaudies komisaru buvo 

patvirtintas buvęs liaudininkas Marijonas Gregorauskas, Maisto pramonės liaudies komisaru – 

nepartinis Jonas Laurinaitis, numatyto įsteigti naujo Socialinio aprūpinimo liaudies komisariato 

vadovu – nepartinis Jurgis Glušauskas. Iš ministrų pareigų buvo atleisti M. Koganas ir Ch. 

Alperavičius337. Sveikatos apsaugos liaudies komisaru buvo numatytas buvęs socialdemokratas 

Vytautas Girdzijauskas. Susirūpinę, kad visuomenėje ėmė plisti pažiūra, jog lietuviams ir 

kitataučiams administratoriams taikomi skirtingi socialiniai kriterijai, TSRS atstovai pakeitė iš žydų 

pramonininkų šeimos kilusį ir Pramonės ministro pareigas ėjusį Ch. Alperavičių lietuviu 

darbininku338. Vietinės pramonės liaudies komisaru buvo paskirtas Kauno darbininkas, buvęs Darbo 

rūmų pirmininkas Motiejus Šumauskas (LKP narys nuo 1924 m.). Tarp numatytų šešiolikos 

liaudies komisarų keturi buvo komunistų partijos nariai (M. Gedvilas, A. Gudaitis–Guzevičius, M. 

Junčas–Kučinskas ir M. Šumauskas), du anksčiau priklausė LKP, bet dėl įvairių priežasčių 

pasitraukė ar buvo pašalinti iš jos (St. Brašiškis ir P. Glovackas), du rengėsi stoti į partiją ir buvo 

priimti į ją šiek tiek vėliau (L. Adomauskas ir J. Vaišnoras). Komunistai rengėsi atstatyti St. 

Brašiškio ir P. Glovacko partiškumą ir priimti į partiją lengvatinėmis sąlygomis dar kelis liaudies 

komisarus. Dėl to komunistai galėjo turėti Liaudies komisarų taryboje aštuonias vietas – lygiai pusę 

jos narių. Kiti liaudies komisarai, nors ir nepriklausė komunistų partijai, buvo komunistams artimų 

pažiūrų. Nors komunistai nesudarė daugumos, jie politiškai vyravo Liaudies komisarų taryboje. 

Pagal panašius kriterijus buvo parinkta ir LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos Prezidiumo ir 

Aukščiausiojo teismo sudėtis. 

Laikantis nomenklatūros sistemos taisyklių, administratorių kandidatūros buvo pateiktos 

komunistų partijos struktūroms patvirtinti. VKP(b) CK Politinis biuras rugpjūčio 22 d. aptarė ir 

patvirtino LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininko ir jo pavaduotojų, LTSR Liaudies 

komisarų tarybos pirmininko kandidatūras339. LKP CK plenumas rugpjūčio 24 d. aptarė visą 

administracijos vadovybę340. LKP centro komitete kandidatams buvo sudarytos asmens bylos, 

kurias tvarkė iš Maskvos į Kauną atvykę komunistai, iki tol dirbę Komunistinio internacionalo 

Vykdomojo komiteto kadrų skyriuje.  
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Administracijos sudėties formavimo tvarka sudarė komunistų partijai galimybę iš pat 

pradžių pajungti institucijų vadovus partijos politiniam diktatui ir kontrolei. Aukščiausi pareigūnai 

buvo politiškai atsakingi juos iškėlusioms ir patvirtinusioms partijos struktūroms. Jų padėtis 

administracijoje visiškai priklausė nuo komunistų politinio pasitikėjimo. Tai sudarė prielaidas ne tik 

politiškai, bet ir hierarchiškai subordinuoti juos partijos vadovybei.   

Komunistų parinkta ir VKP(b) vadovybės patvirtinta LTSR aministracijos vadovybės 

sudėtis buvo pateikta LTSR Liaudies seimo  sesijai patvirtinti. Liaudies seimo nepaprastoji sesija 

rugpjūčio 25 d. pavadino seimą LTSR laikinąja Aukščiausiąja taryba su visomis teisėmis, kurias 

Aukščiausiajai tarybai suteikė LTSR konstitucija, iki bus išrinkta nuolatinė Aukščiausioji taryba ir 

pavedė jos Prezidiumui paskirti rinkimų datą341. Kadangi pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu 

tokie rinkimai nebuvo nei skelbti nei organizuoti, laikinoji Aukščiausioji taryba veikė kaip 

nuolatinė342. 

 LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos pirmoji sesija rugpjūčio 25 d. sudarė LTSR 

administravimo įstaigas ir  paskyrė  jų vadovus343. Laikinosios Aukščiausios tarybos pirmininku 

tapo komunistas Boleslovas Baranauskas, jo pavaduotojais – nepartinis  Liudas Dovydėnas ir 

komunistė Marija Kutraitė344. TSRS pavyzdžiu LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos pirmininkas 

ir pavaduotojai buvo parinkti taip, kad pabrėžtinai „atstovautų“ tris socialinius sluoksnius 

(darbininkus, valstiečius ir inteligentiją). Šie asmenys turėjo įkūnyti bolševikų propagandos 

lozungus apie visų „darbo žmonių valdžios“ atstovavimą visiems „darbo žmonių“ sluoksniams ir 

šių sluoksnių politinę vienybę. Jie turėjo pademonstruoti  vadovaujantį komunistų partijos vaidmenį 

visuomenės gyvenime. Siekiant akcentuoti lyčių lygiateisiškumą, buvo sąmoningai iškelta moteris 

komunistė, kuri atitiko bolševikų propagandos formuojamą tarybinės moters tipą.   

Laikinosios Aukščiausios tarybos Prezidiumas buvo sudarytas iš 15 asmenų345. Jos 

pirmininku tapo J.Paleckis, pavaduotojais – K. Didžiulis ir D. Rocius, sekretorius – buvęs 

Susisiekimo ministras Stasys Pupeikis (LKP narys nuo 1928 m.), nariais: Birutė Abdulskaitė (LKP 

narė nuo 1933 m.), Juozas Banaitis (LKP narys nuo 1933 m.), Antanas Bauža (LKP narys nuo 1932 

m.), Petras Cvirka (į LKP įstojo 1940 m.), Pranas Eidukaitis, Michalina Meškauskienė (LKP narė 

nuo 1935 m.), Jan Paškevič (Janas Paškevičius), Pranas Petrauskas (LKP narys nuo 1924 m.), A. 

Sniečkus (LKP narys nuo 1920 m., CK sekretorius nuo 1936 m.), Jankelis Vinickis (LKP narys nuo 

1927 m.) ir Romanas Žebenka. 13 prezidiumo narių buvo komunistai ir tik 2 nepartiniai; 13 lietuvių 

ir po vieną lenką ir žydą; 8 valstiečiai, 6 inteligentai ir 1 darbininkas. Komunistai prezidiume sudarė 

daugumą. 

Pagal panašų principą buvo sudaryta ir vienintelė laikinosios AT komisija – Biudžeto 

komisija. Ši komisija neturėjo realios įtakos biudžeto sudarymui, nes jį formavo TSRS valdymo 

institucijos. Siekiant užtikrinti sklandų biudžeto patvirtinimą,  į komisiją buvo paskirti žmonės, 
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kurie neturėjo jokio supratimo apie biudžeto sudarymą ir vykdymą bei finansų tvarkymą, tačiau 

buvo komunistai ir garantavo partijos kontrolę šiai tarybos veiklos sričiai. Komisijos pirmininku 

tapo Juozas Banaitis, nariais Icikas Demba (LKP narys nuo 1932 m.),  Romualdas Juknevičius, 

Ignas Laucė (LKP narys nuo 1932 m.) ir Petronėlė Milančiūtė346. 

 Laikinoji Aukščiausioji taryba be jokių svarstymų rugpjūčio 25 d. paskelbė M. Gedvilą 

Liaudies komisarų tarybos pirmininku, o rugpjūčio 26 d. patvirtino Liaudies komisarų tarybos 

sudėtį347. Kaip minėta, M. Gedvilo pavaduotojais tapo St. Brašiškis ir P. Glovackas, kartu ėjęs 

Valstybinio plano komisijos pirmininko pareigas, Vietinės pramonės liaudies komisaru – M. 

Šumauskas, Maisto pramonės – J. Laurinaitis, Finansų – J. Vaišnoras, Žemės ūkio – M. Mickis, 

Prekybos – M. Gregorauskas, Vidaus reikalų – A. Gudaitis-Guzevičius, Teisingumo – P. Pakarklis, 

Sveikatos apsaugos – V. Girdzijauskas, Švietimo – A.Venclova, Komunalinio ūkio – V. Knyva, 

Socialinio aprūpinimo – J. Glušauskas, Darbo – M.J unčas-Kučinskas, Valstybės kontrolės – L. 

Adomauskas348.  

LTSR laikinoji Aukščiausioji taryba sudarė Aukščiausiąją teismą. Jo pirmininku buvo 

paskirtas Jurgis Blieka, pavaduotoju – Edmundas Medžius (LKP narys nuo 1936 m.) ir Pranas 

Zibertas (LKP narys nuo 1919 m.), nariais Berelis Latvis-Fridmanas (LKP narys nuo 1932 m.), 

Petras Kiškis, Eugenijus Meškauskas, Stasė Vaineikienė, Jokūbas Zimanas349. Tarp 9 Aukščiausiojo 

teismo narių daugelis buvo teisininkai, trys komunistai, o kiti  buvo artimi komunistų  partijai  

LTSR Liaudies seimui ir laikinai Aukščiausiai tarybai paskelbus nutarimus dėl LTSR 

administracijos sudarymo, buvo suformuotos adminsitravimo institucijos, kurios turėjo tiesiogiai 

pagal komunistų partijos direktyvas ir TSRS valdymo institucijų nurodymus administruoti kraštą ir 

keisti visuomenės gyvenimą komunistų partijos politiniais interesais ir tikslais. 

Tarybinėje politinėje sistemoje komunistų partijos struktūros buvo svarbiausi valdžios ir 

partijos politikos mechanizmo elementai. TSRS valdymo ir administravimo sistemoje jos atliko 

lemiamą politinį ir bazinį administracinį vaidmenį. Lietuvos sovietizavimo politikos įgyvendinimas 

labai priklausė nuo partijos organizacijos ir jos veikimo. Lietuvos komunistų partija turėjo tapti 

okupacinio režimo politine atrama, Lietuvoje diegiamos tarybinės politinės sistemos šerdimi,  

pagrindiniu partijos valdžios ir politikos mechanizmo elementu bei administracijos branduoliui. 

Siekdama tokių tikslų, VKP(b) pakeitė Lietuvos komunistų organizacijos statusą ir vaidmenį 

respublikos politinėje sistemoje. VKP(b) CK Politinis biuras spalio 8 d. įjungė Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos komunistų partijas į VKP(b)350. Lietuvos KP(b) tapo VKP(b) teritorine organizacija srities 

organizacijos teisėmis. Pagal VKP(b) XVIII suvažiavime priimtus įstatus srities partinė organizacija 

negalėjo savarankiškai spręsti jokių politinių, organizacinių, kadrų ir kitų klausimų, buvo pavaldi 

VKP(b) vadovybei ir visiškai priklausė nuo jos. VKP(b) CK Politinis ir Organizacinis biurai  

partinių direktyvų forma ir per savo atstovus Lietuvos KP(b) bei pradėtą formuoti nomenklatūros 
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sistemą diktavo ir kontroliavo jos veiklą, nustatė jos struktūrą ir etatus, formavo vadovaujančių 

partijos organų asmeninę sudėtį,  skyrė jai  lėšas iš VKP(b) ir TSRS valstybės biudžeto. VKP(b) 

vadovybė turėjo visus svertus pajungti Lietuvoje veikusią komunistų  organizaciją savo valdžiai ir 

politikai įgyvendinti. LKP(b) tapo svarbiausiu komunistų partijos valdžios ir politikos mechanizmo 

instrumentu Lietuvos TSR.  

Įjungusi Lietuvos komunistų organizaciją į savo sudėtį, VKP(b) vadovybė ėmė formuoti jos 

vadovaujančius organus. VKP(b) CK Politinis biuras rugsėjo 21 d. sudarė LKP(b) CK biurą351. Jo 

nariais buvo paskirti pirmasis sekretorius A. Sniečkus, antrasis sekretorius I. Meskupas, trečiasis 

sekretorius Kazys Preikšas, nariais: LTSR laikinosios AT Prezidiumo pirmininkas J. Paleckis, LKT 

pirmininkas M. Gedvilas, Vidaus reikalų liaudies komisaras A. Guzevičius, LKP(b) CK 

Organizacinio instruktorių skyriaus vedėjas Daniilas Šupikovas. Greta oficialiai paskirtų biuro narių 

jo posėdžiuose dalyvavo N. Pozdiakovas. Formaliai jis nebuvo biuro narys, tačiau turėjo lemiamą 

balso teisę. VKP(b) vadovybė suteikė LKP(b) CK biurui aukščiausio tarybinės politinės sistemos 

instituto statusą Lietuvoje, pavedė jam atlikti svarbiausią politinį ir administracinį vaidmenį LTSR. 

Paskyrus biuro nariais svarbiausių LTSR administravimo institucijų vadovus, viename politiniame 

organe buvo sujungtos politinės ir administracinės veiklos sritys ir funkcijos. Biuras įgijo teisę 

dubliuoti kitų administracinių įstaigų funkcijas. LKP(b) CK biuras praktiškai tapo vieningu 

politiniu ir administraciniu centru, aukščiausia administracijos institucija. Tai sudarė prielaidas 

pajungti komunistų partijos diktatui ir kontrolei visas kitas LTSR administracijos struktūras352.   

Įsteigus LTSR laikinąją Aukščiausiąją tarybą, Liaudies komisarų tarybą, Aukščiausiąjį 

teismą ir LKP(b) CK biurą, buvo sudaryti svarbiausi okupacinės valdžios ir komunistų partijos 

politikos mechanizmo elementai Lietuvos TSR. Šios struktūros buvo pagrindinės TSRS valstybės 

aparato grandys Lietuvoje. Remdamasi jomis ir per jas TSRS valdžia steigė kitas  administracines 

įstaigas ir formavo LTSR administravimo sektorių.   

 

3. Okupacinės politikos sistemos sudarymas ir krašto administracijos 

pertvarkymas tarybiniais pagrindais 1940 – 1941 m. 
Įjungusi Lietuvą į Tarybų Sąjungą, TSRS valdžia ėmė diegti Lietuvoje tarybinę politinę 

sistemą ir totalitarinį režimą, formuoti jos valdymo ir partijos politikos mechanizmą. Siekdama 

įgyvendinti okupacinę politiką Lietuvoje, komunistų partija  formavo savo politikos sistemą. 

Kadangi VKP(b) politika buvo įgyvendinima panaudojant TSRS valstybės valdžią per komunistų 

partijos struktūras ir valdymo bei administravimo sistemą, Lietuvos komunistų partijos struktūros ir 

LTSR administravimo sektorius buvo pagrindiniai okupacinės politikos instrumentai.  

 TSRS politinė sistema buvo primesta Lietuvai jėga, diegiama prievartiniais metodais ir iš 

viršaus, buvo Lietuvos visuomenei svetima ir nelegitimi. Kaip ir bet kuri okupaciją dangstanti 
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agresorė ir nelegitimi valdžia, TSRS siekė paneigti savo neteisėtumą Lietuvoje. Dėl to nuo pat 

pirmųjų okupacijos dienų ji mėgino įgyti Lietuvos visuomenės pripažinimą ir visuomenės dalies 

palaikymą, įteigti, kad Lietuvai primesta  valdžia ir jos reiškėjai – valstybės institutai yra būtini, 

teisėti ir teisingi. TSRS valdžia panaudojo įvairius metodus tam, kad save ideologiškai pateisintų, 

pagrįstų tarybinės teisės normomis, politinio tikslingumo motyvais, politinėmis tradicijomis, kad 

suformuotų valdžios ir jos institutų legitimumo ir artumo Lietuvos visuomenei regimybę.  

Norėdama sudaryti legalaus tipo legitimumo įspūdį, TSRS valdžia mėgino įteisinti save ir 

savo institucijų sistemą iš pradžių Lietuvos Respublikos, o inkorporavus Lietuvą į Tarybų Sąjungą 

– TSRS teisės normomis, paremti formaliais LTSR konstitucijos principais. LTSR administravimo 

sektorius buvo formuojama pagal LTSR konstitucijoje aprašytą schemą ir prisilaikant formalių 

institucijų steigimo procedūrų. Administravimo įstaigos buvo įsteigtos TSRS valdžios sprendimais, 

tačiau oficialiai jų steigimas buvo įformintas LTSR įstatymais, laikinosios Aukščiausios tarybos 

įsakais ar Liaudies komisarų tarybos nutarimais, pabrėžiant, kad tai esą daroma pagal konstituciją 

LTSR valstybės valia ir vardu jos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. TSRS valdžia stengėsi 

paremti legalaus tipo legitimumo regimybę tariamai legalia, racionalia ir įgaliojimus turinčia 

valdžios reiškėjų sistema – biurokratija. Administravimo sektorius turėjo įkūnyti okupacinės 

valdžios legalumą ir racionalumą353. Komunistų partija mėgino sudaryti įspūdį, kad LTSR 

administravimo sistema sudaryta pagal principus, kurie būdingi demokratinėms politinėms 

sistemoms354. Komunistai imitavo, kad aneksuotoje Lietuvoje veikia atstovaujama ir rinkimų keliu 

organizuojama valdžia. Buvo teigiama, kad LTSR veikia suvereni valdžia, institucijos atlieka 

funkcijas, būdingas atitinkamų valdžios šakų reiškėjoms. LTSR administracija buvo padalinta į tris 

sektorius, kurie išoriškai priminė įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teismų valdžią. Tokia 

administracijos organizacija sudarė įspūdį, kad LTSR įvesta konstitucine santvarka, atskirtos 

valdymo ir politikos sritys. Siekiant legalizuoti komunistų partijos padėtį administracijoje buvo 

panaudota LTSR konstitucijos nuostata dėl partijos vadovaujančio vaidmens valstybės ir 

visuomenės gyvenime. Remiantis ja, buvo įteisintas komunistų partijos diktatas  administracinėms 

struktūroms.   

TSRS valdžia priskyrė LTSR administracijai ypatingą vaidmenį formuojant  savo 

legitimumo įvaizdį, legalizuojant komunistų partijos diktatūrą, demokratinių politinių principų 

skraiste maskuojant totalitarinį režimą. Tai didino LTSR administravimo sektoriaus vaidmenį 

politikos sferai, partijos valdžios ir politikos mechanizme.  

Siekdama prievarta išlaikyti Lietuvą Tarybų Sąjungos sudėtyje, TSRS valdžia formavo 

mechanizmą, kuris turėjo atlikti Lietuvos visuomenės pasipriešinimo okupacijai slopinimo ir jos 

pajungimo okupacinei valdžiai funkcijas Jį sudarė organizuota prievartos jėga (represinis aparatas) 

ir kitos administracinės struktūros, kurios turėjo poveikio visuomenei svertus. 
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Norėdama tarybiniais pagrindais pertvarkyti Lietuvos gyvenimą, komunistų partija siekė 

įvesti visaapimantį visuomenės organizavimą, valdymą ir kontrolę. Visaapimančio organizavimo 

nuostatomis paremta politinė praktika formavo biurokratinį valdymo modelį, kadangi partijos ir 

valstybės aparatas turėjo atlikti visuotino visuomenės organizavimo, reglamentavimo ir kontrolės 

funkcijas. LKP(b) struktūros ir LTSR administravimo institucijos turėjo aprėpti visas Lietuvos 

visuomenės sritis, nepalikdamos vietos okupacinės valdžios nesankcionuotiems ir nevaldomiems 

reiškiniams ir procesams. Praktiškai Lietuvos valdymo efektyvumas iš esmės priklausė nuo partijos 

ir administracijos organizacijos, pirmiausia nuo to, ar jos buvo pakankamai išplėtotos, kad apimtų 

visas visuomenės sritis, ar suderintai ir sklandžiai funkcionavo visos  jos grandys. 

Siekdama įdiegti tarybinę politinę sistemą, komunistų partija pirmiausia panaikino Lietuvos 

pilietinės visuomenės institutus ir organizacijas. LTSR veikė tik tie visuomenės susivienijimai, 

kurių veiklą reglamentavo TSRS valstybė ir kontroliavo komunistų partija.  LTSR veikusios 

visuomenės organizacijos buvo suvalstybintos, politizuotos ir biurokratizuotos. Komunistų partijos 

struktūros politiškai diktavo ir kontroliavo organizacijas, o administracinės institucijos 

reglamentavo ir tiesiogiai prižiūrėjo jų veiklą. 

VKP(b) įgyvendino savo valdžią ir politiką per tarybinės politinės sistemos institutus, 

pirmiausia partijos struktūras ir TSRS valstybės aparato grandis Lietuvoje. Tai sudarė partijai 

galimybę maksimalia sutelkti visas Lietuvos valdymo ir administravimo pajėgas ir nukreipti jas 

savo politikai įgyvendinti. LKP(b) struktūros Lietuvos sąlygoms pritaikė ir sukonkretino VKP(b) 

vadovybės politinius sprendimus dėl Lietuvos gyvenimo pertvarkymo tarybiniais pagrindais, 

organizavo partijos politikos įgyvendinimą ir kontroliavo jos vykdymą. LTSR administracija pagal 

partijos ir TSRS valdymo institucijų nurodymus organizavo ir įgyvendino priemones, kuriomis 

buvo sovietizuojama Lietuva. Partijos politikos realizavimas administraciniais metodais per 

administravimo sektorių sustiprino Lietuvos sovietizavimo procesų priklausomybę nuo LTSR 

administravimo sistemos. Pastaroji galėjo efektyviai funkcionuoti ir atlikti jai pavestą politinį ir 

administracinį vaidmenį tik turėdama pastovią, centralizuotą ir  griežtą hierarchinę vertikalę, kuri 

užtikrino tikslų ir operatyvų politinių sprendimų vykdymą. Dėl to komunistų partija formavo stiprią 

valdžios vertikalę ir centralizuotą hierarchinę LTSR administracijos struktūrą. Siekdama pajungti 

pajungti administravimo sistemą partijos politikai įgyvendinti, LKP(b) plėtė savo organizaciją ir 

steigė struktūras, kurios politiškai diktavo institucijoms, nukreipė ir kontroliavo jų veiklą.   

Lietuvos Komunistų partijos struktūrų sudarymas 1940 m. spalio – 1941 m. vasario mėn. 

Pradėjus diegti TSRS politinę sistemą Lietuvoje, iš esmės pasikeitė Lietuvos komunistų 

organizacijos padėtis ir vaidmuo. Negausi, politiškai neįtakinga organizacija, kuri nevaidino 

svarbaus vaidmens Lietuvos Respublikos visuomenės gyvenime, okupavus Lietuvą buvo įjungtą į 
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okupacinės politikos mechanizmą, o inkorporavus Lietuvą į TSRS sudėtį tapo svarbiausiu tarybinės 

politinės sistemos elemetu, komunistų partijos valdžios mechanizmo ir politikos instrumentu.  

LTSR konstitucijos 98-jo straipsnio teiginys apie VKP(b) vadovaujantį vaidmenį tarybinės 

valstybės ir visuomenės gyvenime įtvirtino komunistų partijos diktatūrą ir jos dominuojančią padėtį 

LTSR politinėje sistemoje, valdymo organizacijoje ir komunistų partijos politikos mechanizme. 

Teigdama, kad partija yra valstybės ir visuomenės organizacijų branduolys, komunistų partija 

pagrindė savo politinį diktatą ir kontrolę visoms politinėms struktūroms ir administravimo 

institucijoms. Ideologiškai tai  buvo grindžiama tuo, kad partija esą buvo Lietuvos darbo žmonių 

(„valdžios šaltinio ir valstybės suvereno“) politinis avangardas, vienintelė legali politinė jėga, kuri 

atstovavo Lietuvos visuomenės interesams, organizavo ir valdė visuomenės procesus.    

Okupacinės politikos įgyvendinimas ir krašto valdymo efektyvumas labai priklausė nuo 

komunistų partijos organizacijos sandaros, jos veikimo ir santykių su kitomis politinėmis 

struktūromis. Siekdama radikaliai tarybiniais pakeisti visuomenės gyvenimą, LKP(b) mėgino 

aprėpti visas visuomenės gyvenimo sritis ir organizuoti jas per savo struktūras ir jų kontroliuojamas 

administravimo institucijas bei visuomenės organizacijas. Dėl to ji sparčiai plėtė savo organizaciją 

ir siekė, kad ji vertikaliai ir horizontaliai apimtų visas visuomenės gyvenimo sritis ir jas 

administruojančias institucijas. Komunistai norėjo, kad partija realiai pajungtų savo diktatui visas 

krašto administravimo grandis ir per jas įgyvendintų Lietuvos sovietizavimo politiką. Tam reikėjo 

politiškai pajungti administravimo įstaigas partijos struktūroms, sudaryti specialų partijos aparatą, 

kuriam būtų suteikti įgaliojimai ir svertai diktuoti institucijoms ir kontroliuoti jų veiklą. Norėdama 

panaudoti visuomenės organizacijas savo politikai įgyvendinti, partija  siekė įvesti savo politinį 

diktatą ir kontroliuoti organizacijų veiklą.  

Dėl vieningos centralizuotos VKP(b) sandaros visos jos teritorinės organizacijos buvo 

sudarytos ir veikė pagal vienodus centralizuotos, diktatoriškos ir autokratinės partijos 

organizacinius principus, daugelis kurių susiklostė bolševikų partijos nelegalaus veikimo 

laikotarpiu. Partinės valdžios koncentravimas partijos ir valstybės diktatoriaus J. Stalino rankose ir 

centralizmas sudarė prielaidas suformuoti centralizuotą hierarchinę partijos struktūrą ir įvesti 

autokratinį valdymą. Partinė valdžia buvo sutelkta partijos vado ir profesionalaus, skiriamo ir 

apmokamo partijos aparato, kuriuo rėmėsi partijos vadas ir jo aplinka, ir kuris juos palaikė, rankose. 

Formaliai pagal VKP(b) įstatus partijos kolektyvinio vadovavimo ir operatyvinius organavus 

rinkimų keliu formavo partijos nariai. Tačiau praktiškai partijos organų rinkimai buvo formalūs, 

kadangi juos skyrė partijos vadai, partinių grupuočių lyderiai ir jiems pavaldus partijos aparatas. Jie 

siekė suformuoti uždarą vadovaujantį partinės biurokratijos sluoksnį (partinę nomenklatūrą), kuris 

nepriklausytų nuo eilinių partijos narių, būtų atsakingas juos iškėlusiems žmonėms ir juos 

palaikytų. Tai sudarė prielaidas susiformuoti patrimonalinio pobūdžio santykiams. Aukštoji partinė 
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biurokratija visiškai priklausė nuo ją iškėlusių ir protegavusių žmonių, grupių ir sluoksnių, buvo 

jiems atsakinga ir atskaitominga. Partijos vadų ir partinės biurokratijos skiriami operatyviniai 

organai (biurai) uzurapavo renkamų kolektyvinių vadovavimo organų funkcijas. Jie buvo 

hierarchiškai pavaldūs ir atsakingi ne partijos masėms, o aukštesnėms partijos instancijoms ir 

visiškai nuo jų priklausė. Partijoje susiformavo pastovi, centralizuota ir griežtai hierarchinė 

vertikalė, kuri sudarė prielaidas subordinuoti žemutines partijos struktūras aukštesnėms. Dėl 

partinės valdžios koncentravimo aukščiausios vadovybės rankose partijos politiką formavo partijos 

lyderis, jį palaikiusi oligarchų ir biurokratų grupuotė. Partijos organizacija, ypač žemutinės 

struktūros ir eiliniai nariai, neturėjo jokios įtakos partijos politiniams sprendimams. Dėl centralizmo 

aukštesnio partijos organo direktyvos buvo privalomos visoms partijos sturktūroms. Partinė 

hierarchija užtikrino, kad partijos vadovybės sprendimai buvo realizuojami besąlygiškai, tiksliai ir 

operatyviai. Dėl partinės disciplinos („geležinės drausmės“)  žemutinės partijos struktūros ir 

komunistai neturėjo jokių galimybių pakeisti partijos vadovybės valią ar jos nevykdyti.  

  Įjungus Lietuvos komunistų partiją į VKP(b) sudėtį, jos organizacija ir veikla buvo 

pertvarkyta pagal VKP(b) įstatus. Siekdama išplėsti partijos organizaciją ir sudaryti partijos  

struktūras, LKP(b) vadovybė formavo partijos organus ir partijos aparatą. 

LKP(b) CK biuras 1940 m. spalio mėn. reorganizavo Vilniaus srities organizaciją į Vilniaus 

miesto ir Vilniaus apskrities organizacijas, lapkričio mėn. sudarė Švenčionėlių, o gruodžio mėn. – 

Švenčionių apskričių organizacijas ir patvirtino jų komitetų sudėtį355. Spalio mėn. LKP(b) CK 

suformavo partijos miestų ir apskričių organizacijų  komitetus, nustatė 24 komitetų sudėtį ir pateikė 

ją VKP(b) CK patvirtinti356. Pagal sąrašą buvo patvirtinti 3 miestų ir 21 apskrities komitetų 111 

narių, tarp jų – 17 pirmųjų sekretorių, 12 – antrųjų ir 6 – sekretoriai. Vėliau buvo patvirtinti 

Švenčionių ir Švenčionėlių komitetų nariai. LKP(b) CK biuras spalio–1941 m. sausio mėn. 

patvirtino miestų ir apskričių komitetų pirmuosius ir antruosius sekretorius357. Kauno miesto 

komiteto pirmuoju sekretoriumi tapo Antanas Petrauskas (nuo 1941 m. – Juozas Grigalavičius), 

Šiaulių miesto – Alteris Kleineris,  Vilniaus miesto – Povilas Baltruška, Alytaus apskrities komiteto 

pirmuoju sekretoriumi – Tomas Tamulevičius,  Biržų – Petras Paunksnis, Kauno –  Vladislavas 

Petraitis, Kėdainių – Silvestras Žolneris, Kretingos – Petras Kunčinas, Marijampolės – Karlas 

Petrikas (nuo 1941 m. – Kazimieras Masenis),  Mažeikių – Mečislovas Vičiulis (1941 m. – 

Alfonsas Kondratas),  Panevežio – Kazys Petrauskas (1941 m. – Jonas Kunčinas), Raseinių – Stasys 

Filipavičius,  Rokiškio – Stasys Šklėrius, Seinų – Juozas Skaisgirys, vėliau – Michailas Kunčinas, 

Šakių – Pranas Oleka,  Šiaulių – Jonas Žiprys, Švenčionėlių – Sergejus Sosinas (Sergej Sosin), 

Švenčionių – Aleksandras Abramovas, Tauragės – Kazys Mozuras (1941 m. – Domas Pundzius), 

Telšių – Valerijonas Mockus (1941 m. – Antanas Bauža), Trakų – Michailas Afoninas, Ukmergės – 

Vladas Vildžiūnas (1941 m. –  Jonas Juodagalvis), Utenos – Juozas Gruodis (1941 m. – Vilhelmas 
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Mačiūnas), Vilkaviškio – Agota Geležiūnaitė, Vilniaus – Nikita Fedorenko, Zarasų – Michailas 

Kovšovas. Vilniaus miesto komiteto antruoju sekretoriumi buvo paskirtas Jankelis Vinickis, Šiaulių 

miesto – iš pradžių Petras Kareckis, vėliau – Ivanas Solovjovas, Biržų apskrities komiteto antruoju 

sekretoriumi tapo Aleksandras Kabanovas, Kauno –  Vladimiras Šibalko, Kėdainių – Michailas 

Golubevas, Kretingos – iš pradžių Michailas Sorokinas, o nuo 1941 m. – Kasjanas Bobrovas, 

Mažeikių – Ivanas Frolovas, Panevežio – Michailas Sorokinas, Rokiškio – Anatolijus Kazakovas, 

Šakių Jonas Žiprys, Tauragės – iš pradžių Pranas Jonušas, vėliau – Vladimiras Šustovas, Telšių –  

Borisas Mironovas, Trakų – Samuilas Šadevičius, Seinų – Vladimiras Girko, Šakių – Vasilijus 

Zaicevas, Švenčionėlių – Antonas Smoličius, Švenčionių – Fiodoras Pivunovas, Ukmergės – 

Semionas Glamzinas, Utenos – Pavelas Lobanovas, Vilniaus – Marijonas Miceika, Vilkaviškio – 

Fiodoras Pivunovas, Zarasų – Valerijonas Mockus. 

Partijos teritorinių organizacijų komitetų sudėtis buvo formuojama taip, kad juose būtų 

vietinių administracinių struktūrų atstovai. Komitetų nariais privaloma tvarka buvo paskirti 

laikinųjų vykdomųjų komitetų pirmininkai, NKVD skyrių viršininkai arba jų pavaduotojai. Tuo 

pačiu metu buvo laikomasi J. Stalino suformuluotų partijos kadrų politikos principų ir pagrindinių 

kriterijų, pagal kuriuos turėjo būti parinkti partijos vadovai. Tai turėjo būti komunistų partijai ir jos 

vadovybei besąlygiškai atsidavę ir organizacinius sugebėjimus turintys komunistai. Jie turėjo 

teisingai suprasti taip vadinamą partijos generalinę liniją ir užtikrinti besąlygišką, operatyvų ir 

sklandų jos įgyvendinimą. Paklusnumas partijos vadovybei, dogmatinis mąstymas, partinė 

disciplina ir administracinis-komandinis darbo stilius buvo privalomos sąvybės visų lygių partijos 

vadovams, ypač komitetų sekretoriams358. Ideologiniais išskaičiavimas LKP(b) vadovybė mėgino 

suformuoti vietiniams gyventojams kuo patrauklesnį partijos komitetų įvaizdį, parodyti, kad jie 

atstovauja tos teritorijos žmonėms, žemutiniams socialiniams sluoksniams, įvarioms tautybės ir 

lytims. Dėl to buvo stengiamasi, kad komitetuose būtų toje teritorijoje gyvenusių darbininkų, 

valstiečių ir tarnautojų, kad jiems vadovautų lietuviai arba tos tautybės, kurios gyventojai sudarė 

daugumą konkrečioje teritorijoje, komunistai. Sunkiau buvo pasiekti, kad komitetuose būtų bent po 

vieną moterį. Kai kurių komitetų ir jų aparatų sudėtis, LKP(b) vadovybės požiūriu, netinkamai 

reprezentavo partiją: joje buvo mažai lietuvių, darbininkų ir pan. Norėdamas pagerinti tokių 

komitetų įvaizdį, LKP(b) Centro komitetas delegavo į juos žmones, kuriuos parinko centro 

komiteto aparatas iš komunistų, gyvenusių kitose vietose. Antai norėdamas  „sustiprinti partiniais 

kadrais“ Švenčionėlių apskrities komitetą, LKP(b) CK biuras pavedė centro komiteto Kadrų skyriui 

parinkti 10 komunistų ir pasiųsti juos į Švenčionėlius359.  

LKP(b) teritorinių organizacijų komitetų nariais paskyrus partijos, laikinųjų vykdomųjų 

komitetų ir NKVD organų vadovus ir sudubliavus jų pareigas,  buvo sudarytos prielaidos pajungti 

vietines administravimo institucijas partijos diktatui ir kontrolei. Partijos teritorinių organizacijų 
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komitetų lygmenyje praktiškai buvo sujungta trijų svarbiausių vietinių administracinių struktūrų 

(partijos, laikinųjų vykdomųjų komitetų ir NKVD organų)  vadovybė, sudaryta vientisa vietinė 

administracija, kurioje pagrindinį politinį ir administracinį vaidmenį atliko partijos vadovai. Tai 

skatino partijos komitetus dubliuoti kitų administravimo įstaigų funkcijas, perimti jų prerogatyvas. 

Iš kitos pusės, tai sudarė prielaidas įtraukti vietines administravimo institucijas į partijos politikos 

mechanizmą ir pajungti jas okupacinei politikai įgyvendinti. Partijos komitetai ėmė tapti vieningu 

politiniu ir administraciniu centru. 

Norėdama sustiprinti partijos kontrolę administravimo įstaigoms, komunistų partija  plėtė 

savo pirminių organizacijų tinklą. Buvo norima įsteigti komunistų grupes visose LTSR 

administravimo institucijose ir joms pavaldžiose įstaigose, kad jos iš vidaus kontroliuotų jų veiklą. 

Buvo formuojamas pirminių organizacijų aparatas, parenkami ir skiriami etatiniai sekretoriai. Antai  

LKP(b) CK biuras gruodžio 8 d. įsteigė Vidaus reikalų liaudies komisariato aparato ir jo Vilniaus 

valdybos pirminių partinių organizacijų sekretorių etatus360. 1941 m. sausio mėn. visuose liaudies 

komisariatuose buvo įvesta partijos organizatorių pareigybė361. Buvo parinkti ir paskirti komunistai, 

kurie turėjo organizuoti partines grupes komisariatuose ir per jas iš vidaus kontroliuoti komisariatų 

veiklą. Liaudies komisariatuose ir kitose administravimo institucijose įsteigus komunistų grupes, 

išsiplėtė administravimo sektoriaus bolševizavimo procesas.   

LKP(b) vadovaujančių struktūrų sudarymas LKP(b) V suvažiavime 

Siekiant pagal VKP(b) įstatus pertvarkyti Lietuvos komunistų partijos organizacinę 

struktūrą,  buvo surengta partijos organizacijų ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų kampanija ir 

sušauktas LKP(b) V suvažiavimas. Kampanijos metu turėjo būti baigta formuoti pastovi, 

centralizuota ir hierarchinė partijos struktūra, sudaryti vadovaujantys ir operatyviniai  partijos 

organai. Partijos vadovaujančių organų rinkimai buvo formalūs. Jie turėjo imituoti vidinę partinę 

demokratiją ir kadrų rotaciją ir maskuoti tai, kad komitetus sudarė ir jų vadovus skyrė partijos 

vadovybė ir aparatas. Pasinaudojus rinkimų procedūra, jie galėjo tariamai legaliu būdu pakeisti 

nepaklusnius, partijai netinkamus ar vadovybei neįtikusius žmones. Partijos vadovai ir aparatas 

siekė suformuoti uždarą vadovaujantį partinės biurokratijos sluoksnį, kuris nepriklausytų nuo eilinių 

partijos narių, būtų atsakingas juos iškėlusiems  vadovams ir aparatui ir  juos palaikytų. 

Kampanija vyko pagal LKP(b) vadovybės nustatytą planą ir schemą, griežtai kontroliuojant 

LKP(b) CK aparatui. LKP(b) CK biuras gruodžio mėn. patvirtino partijos teritorinių organizacijų 

pertvarkymo priemonių ir komitetų rinkimų planą362. Partijos miestų ir apskričių komitetams buvo 

nurodyti pagal VKP(b) įstatus suvienodinti partijos organizacinę struktūrą su VKP(b): pertvarkyti 

nelegalaus veikimo metu įsteigtas kuopeles į pirmines organizacijas, įsteigti valsčių, apskričių ir 

respublikinio pavaldumo miestų organizacijas, jeigu jos nebuvo iki tol  įsteigtos, suformuoti jų 

vadovybę. Partijos organizacijos turėjo būti steigiamos teritoriniu-gamybiniu principu. Iki gruodžio 
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30 d. turėjo būti suformuota pirminių ir valsčių organizacijų struktūra; nuo 1941 m. sausio 15 iki 25 

d. pagal nustatytą grafiką turėjo įvykti apskričių organizacijų konferencijos; o vasario pradžioje 

turėjo būti sušauktas LKP(b) V suvažiavimas. Įstaigose, įmonėse ir kaimuose, kur dirbo ne mažiau 

kaip 3 komunistai, reikėjo įsteigti pirmines organizacijas, kurias turėjo patvirtinti miesto ar 

apskrities komitetas. Valsčiuose, kuriuose buvo daugiau  kaip 20 komunistų, turėjo būti sudaryti 

valsčių komitetai iš 5 asmenų. Valsčių komitetų sekretorių ir valsčių partinių organizatorių 

kandidatūros turėjo būti suderintos su LKP(b) CK aparatu ir pateiktos LKP(b) CK biurui patvirtinti. 

Ypač griežtai buvo reglamentuota apskričių konferencijų eiga ir juose sudaromų komitetų sudėtis. 

Tokios konferencijos turėjo vykti pagal LKP(b) CK biuro nustatytą darbotvarkę ir Organizacinio-

instruktorių skyriaus patvirtintą reglamentą. Siekiant užtikrinti partijos vadovybė diktatą ir  LKP(b) 

CK aparato kontrolę teritorinėms organizacijoms, kiekvienai iš jų buvo paskirti prižiūrėtojai iš 

LKP(b) CK. Jie turėjo organizuoti ir valdyti apskričių konferencijas. Buvo nustatytos apskričių 

komitetų narių kvotos. Antai Kauno, Vilniaus ir Šiaulių miestų organizacijos turėjo išrinkti 

komitetus iš 19–27 narių ir 5–9 kandidatų bei biurus iš 2 sekretorių ir 7–9 narių. Miestų ir apskričių 

komitetams buvo nurodyta užtikrinti, kad į visų lygių vadovaujančius partijos organus būtų iškelti 

„patikrinti bolševikai, besąlygiškai atsidavę Lenino-Stalino partijai“, sugebantys „iki galo ginti 

komunistų partijos reikalą“363.  

Pasibaigus ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų kampanijai, buvo pagal VKP(b) pavyzdį 

sudaryta pastovi hierarchinė partijos struktūra ir jos vadovaujantys organai. Partijos vadų ir partinės 

biurokratijos paskirti operatyviniai organai (komitetai, biurai) uzurapavo renkamų kolektyvinių 

vadovavimo organų funkcijas. Jie buvo hierarchiškai pavaldūs ir atsakingi ne partijos masėms, o 

aukštesnėms partijos instancijoms ir visiškai nuo jų priklausė. Apskričių ir valsčių komitetų sudėtis 

mažai pakito. Lietuvos sąlygomis negalėjo būti iš karto pritaikyta VKP(b) būdinga partijos kadrų 

rotacija, nes LKP(b) neturėjo didelio vadovaujančių kadrų rezervo ir organizacinius sugebėjimų 

turėjusių žmonių. Tik keli sekretoriai buvo perkelti iš vienos teritorinės organizacijos komiteto į 

kitą; gi dauguma buvo palikti tuose pačiose komitetuose.  Partijos vadovybę iš esmės politiškai 

patenkino ta komitetų sudetis, kurią LKP(b) CK aparatas sudarė 1940 m. rudenį. Buvo tik keli 

atvejai, kai dėl politinių priežasčių teko pakeisti sekretorius ar komitetų narius, nes paaiškėjo, kad 

jie buvo Lietuvos Respublikos Saugumo departamento ar policijos agentai, arba jų gyvenime buvo 

faktų, kompromituojančių juos komunistų akyse. Antai Mažeikių apskrities komiteto sekretorius 

Mečislovas Vičiulis buvo pašalintas iš pareigų ir partijos „kaip nevertas politinio pasitikėjimo“ už 

tai, kad palaikė ryšius su Lietuvos Respublikos policijai talkinusiu giminaičiu 

(„provokatoriumi“)364. Kai kurių komitetų narių sudėtis pasikeitė dėl natūralių aplinkybių, 

pasikeitus jų pareigoms. Kaip minėta, į partijos komitetus privaloma tvarka buvo skiriami asmenys, 

kurie užėmė tam tikras pareigas kitose administracinėse struktūrose. Pasikeitus laikinųjų 
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vykdomųjų komitetų ir kitų institucijų vadovams, automatiškai pasikeitė ir partijos komitetų 

sudėtis.  

1941 m. pradžioje ir vėliau pasikeitė LKP(b) Kauno miesto, Marijampolės, Mažeikių, 

Panevežio,  Seinų, Tauragės, Telšių ir Ukmergės apskričių komitetų pirmieji sekretoriai. Kai kurie 

iš jų buvo paukštinti pareigose, perkelti darbui į kitas partijos ar administracijos struktūras, pakeitė 

pareigas dėl kitų aplinkybių. Antai Kauno miesto komiteto sekretorius A. Petrauskas pasitraukė iš 

pareigų savo iniciatyva, kadangi nesugebėjo laviruoti tarp besivaržančių miesto komunistų 

grupuočių ir nebegelėjo išlaikyti jų spaudimo. Jo vietoje buvo paskirtas buvęs LKP(b) CK 

Organizacinio-instruktorių skyriaus instruktorius, buvęs Rokiškio apskrities organizacijos 

sekretorius J. Grigalavičius. Nežiūrint to, kad A. Petrauskui trūko organizacinių sugebėjimų (matyt, 

ir būtinų charakterio sąvybių), asmeninių ryšių su partijos vadovais, ypač A. Sniečkumi, I. 

Meskupu, Š. Maiminu ir Ch. Aizenu,  dėka jis buvo paukštintas pareigose ir kovo mėn. tapo LKP(b) 

CK sekretoriumi maisto pramonei.  1941 m. pradžioje ir vėliau palyginti dažnai keitėsi ir komitetų 

antrieji sekretoriai, ypač tie, kurie atvyko iš TSRS. Jų perkėlimas buvo susijęs su tuo, kad šie 

partijos vadovai ieškojo sau geresnių gyvenimo, buities ir partinės veiklos sąlygų, dažnai buvo 

nepatenkinti paskyrimo vieta. Didelę įtaką darė subjektyvios aplinkybės: antrojo ir pirmojo 

sekretorių santykiai, antrojo sekretoriaus sugebėjimas pritapti prie kitų komitetų narių, apskrityje 

dirbusių administratorių (ypač NKVD pareigūnų). Toli gražu ne visi pirmieji sekretoriai buvo linkę 

automatiškai paklusti atvykusiems „antriesiems asmenims“. Iš TSRS atvykę NKVD darbuotojai 

laikė save svarbiausiais TSRS atstovai ir ne visada norėjo klausyti antrojo sekretoriaus. LKP(b) CK 

aparatas atsižvelgdavo į antrųjų sekretorių norus ir perkeldavo juos į kitas apskritis. Tokie kadrų 

perstumdymai keitė komitetų asmeninę sudėtį, bet nedarė didesnės įtakos  jų veiklai. 

LKP(b) organizacijų ataskaitinės-rinkiminės kampanijos metu buvo įforminta komitetų 

aparatų struktūra, paskirti komitetų struktūrinių padalinių (skyrių) vadovai. Komitetų apartų 

struktūra beveik nepasikeitė ir liko tokia pati, kokią ją sudarė LKP(b) Centro komitetas 1940 m. 

rudenį. Ji iš esmės atitiko LKP(b) CK aparato struktūrą, tik buvo mažiau išplėtota. Apskričių 

komitetuose dirbo žymiai mažiau žmonių, negu Centro komitete.  

Siekiant pagal  VKP(b) įstatus įforminti aukščiausių partijos struktūrų sudarymą, buvo 

sušauktas partijos suvažiavimas. Laikantis įstatų raidės, LKP(b) CK biuras sudarė komisiją partijos 

V suvažiavimui organizuoti ir delegatams aptarnauti, patvirtino suvažiavimo darbotvarkę, delegatų 

atstovavimo normas365. Lietuvos teritorijoje dislokuotos TSRS Raudonosios armijos ir NKVD 

kariuomenės komunistai formaliai nebuvo įtraukti į  LKP(b) įskaitą ir nepriklausė jos teritorinei 

organizacijai. Nežiūrint to, jie turėjo delegatuuoti į LKP(b) suvažiavimą savo atstovus. Delegatų 

rinkimai turėjo demonstruoti neva vidinę partinę demokratiją, plataus komunistų atstovavimo 

partijos vadovybėje galimybes. Tikrovėje partijos vadovybės rinkikus – suvažiavimo delegatus ir 
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pačią vadovybę užkulisinių susitarimų būdu formavo partinė biurokratija. Delegatus į LKP(b) V 

suvažiavimą parinko partijos komitetų vadovybė, jų kandidatūras suderinusi su LKP(b) CK aparatu. 

Kiekviena organizacija privalėjo deleguoti administracinių struktūrų vadovus, partijos aparato 

darbuotojus, Lietuvoje dioslokuotos TSRS kariuomenės vadus ir kitus, vietiniams komunistams 

dažnai visai nežinomus asmenis, kuriuos nurodė LKP(b) Centro komitetas. Antai Vilniaus miesto 

organizacijai buvo liepta „išrinkti“ N. Pozdniakovą, K. Preikšą, D. Šupikovą, Šiaulių miesto – I. 

Meskupą, Alytaus apskrities – A. Guzevičių, Panevežio – M. Gedvilą, Vilniaus – J. Paleckį ir kt.366 

Gausiausios ir įtakingiausios Kauno miesto organizacijos delegatų sąrašą sudarė  LKP(b) CK 

aparatas ir aprobavo partijos vadovybė367. Kauno komunistai turėjo „iškelti“ A. Sniečkų, liaudies 

komisarus M. Šumauską ir J. Glušauską, LTSR karinį komisarą Fiodorą Bogdanovą, profsąjungų 

Organizacinio centro biuro pirmininką Juozą Stimburį ir kitus administratorius. Tarp 63 jos 

delegatų su sprendžiamuoju balsu buvo net 20 Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės vadai, 6 

vadovaujantys NKVD  darbuotojai. Taip renkant delegatus, pasitaikė netgi kurjozų. Antai Alytaus 

apskrities organizacija tariamai išrinko komunistą A. Butkų, kuris apie tai nieko nežinojo; Kauno 

miesto komitetas informavo Eleną Krasauskienę, kad ji tapo delegate, bet užmiršo pranešti, kada 

įvyks suvažiavimas, ir pan.368 Tik prasidėjus suvažiavimui, mandatų komisija suskato ieškoti 

delegatų, kuriuos pamiršo partijos aparatas.  

LKP(b) V suvažiavimas įvyko 1941 m. vasario 5–9  d. Jame dalyvavo 279 delegatai su 

sprendžiamuoju ir 65 su patariamuoju balsu369. Tarp delegatų lietuvių buvo 135, rusų – 120, žydų – 

42,  baltarusių – 21, ukrainiečių – 15, kitų tautybių – 11 žmonių.  Suvažiavime vyravo iš TSRS 

atvykę komunistai rusai, ukrainiečiai ir baltarusiai, o lietuviai sudarė mažumą. 176 delegatai užėmė 

vadovaujančias pareigas partijos ir administracijos struktūrose ir priklausė aukštajam tarybinės 

biurokratijos sluoksniui. 119 delagatų buvo TSRS kariuomenės karininkai ir atsakingi NKVD 

darbuotojai. Suvažiavime dominavo ir jo veiklą kreipė partijos ir administracijos struktūrų, įskaitant 

represines, ir TSRS ginkluotųjų pajėgų atstovai. Kiti delegatai neturėjo įtakos suvažiavimui. Iš 

esmės tai buvo biurokratijai ir jėgos struktūroms atstovavusių komunistų suvažiavimas.  

Kaip buvo įprasta VKP(b), komunistų organizacijos aukščiausius organus sudarė siaura 

komunistų vadovų grupė užkulisinių susitarimų keliu pagal nomenklatūros formavimo taisykles. 

Pagal tarybinės politinės sistemos modelį LKP(b) Centro komitetas turėjo būti vieningas politinis 

centras aneksuotoje Lietuvoje, sujungęs partijos, administracijos ir Lietuvoje dislokuotos TSRS 

kariuomenės vadovybę. Dėl to į jį buvo įtraukti visų svarbiausių politinių ir jėgos struktūrų vadovai. 

Siekiant užtikrinti nomenklatūros sluoksnio dominavimą, du trečdaliai Centro komiteto nariu buvo 

žmonės, kurie sudarė LTSR aukštosios biurokratijos branduolį. Visi kandidatai buvo parenkami 

vadovaujantis partijos politinio pasitikėjimo, paklusnumo aukštesnei partijos instancijai – VKP(b) 

CK ir LKP(b) CK biurui,  ištikimybės partijos lyderiams (pradedant J. Stalinu ir baigiant A. 
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Sniečkumu) principais. Reikalavimai laikyti partinės drausmės ir paklusti partijos vadovų valiai 

buvo svarbūs, norint sudaryti nuo partijos vadovybės visiškai priklausomą struktūrą, kuri sklandžiai 

ir be išlygų aprobuotų jos sprendimus, bei siekiant įtvirtinti partijoje autoritarinio vadovavimo 

stilių. Propagandiniais išskaičiavimais norėta, kad LKP(b) Centro komitetas demonstruotų neva 

platų komunistų atstovavimą įvairiems visuomenės sluoksniams. Dėl to į jį privaloma tvarka buvo 

deleguotos moterys, pramonės, švietimo ir kitokių įstaigų ir įmonių darbuotojai, įvairių amžiaus 

grupių atstovai. Tam tikrų problemų iškilo, norint respektuoti neva darbininkišką partijos 

vadovybės sudėtį. Pagal bolševikų tradicijas, Centro komitete privalėjo būti bent keli darbininkai ir 

valstiečiai, palaikantys prolatarinės vadovybės įvaizdį. Tačiau visi veiklesni partiečiai, kurie pagal 

socialinę kilmę ir padėtį buvo darbininkai  ir valstiečiai, inkorporavus Lietuvą į TSRS, buvo iškelti į 

aukštus postus ir tapo partijos funkcionieriais arba LTSR administratoriais. Buvo rasta tokia išeitis. 

Pasiremiant VKP(b) partinės statistikos praktika, iš darbininkų ir valstiečių kilę nomenklatūriniai 

kadrai buvo pavadinti darbininkais ir valstiečiais pagal socialinę padėtį. Šitaip darbininkais pagal 

socialinę padėtį tapo LKP(b) CK sekretorius K. Preikšas, CK skyrių vedėjai Ch. Aizenas, M. 

Čiblys, K. Didžiulis, P. Jakovlevas, liaudies komisaras M. Šumauskas, Geležinkelių valdybos 

viršininkas Vasilijus Lochmatovas ir kt. partinių ir administracinių įstaigų vadovai. Iš aukštų 

administratorių tik J. Paleckis, M. Gedvilas ir kai kurie liaudies komisarų pavaduotojai buvo 

vadinami tarnautojais. Pagal susiklosčiusią tradiciją nebuvo minima A. Sniečkaus kilmė ir 

padėtis370.   Manipuliuojant partine statistika, buvo suformuotas neva darbininkiškos sudėties 

Centro komitetas.  

Kandidatūros į Centro komiteto narius buvo aptartos uždarame partinės nomenklatūros 

pasitarime. Prisidengus partinės paslapties skraiste, nuo delegatų,  o ypač nuo kitų eilinių partiečių, 

buvo slepiama, kad partijos vadovybė ir aparatas slapta formavo Centro komitetą. Vilniaus 

laikraščio „Novaja žizn“ redaktoriui Aleksandrui Kozlovui (Aleksandr Kozlov) po suvažiavimo 

prasitarus komunistams apie slaptą pasitarimą, A. Sniečkus išbarė jį už371.  Komunistų partijos 

vadovybė norėjo palaikyti partinių masių iliuziją, kad partijoje laikomasi VKP(b) įstatų normų. 

Tokia LKP(b) Centro komiteto formavimo procedūra užtikrino režimui tinkamų CK narių atranką, 

tačiau ji savaime negarantavo, kad suvažiavimas automatiškai juos patvirtins. Tam reikėjo valdyti 

delegatus ir  palenkti juos be išlygų pritarti užkulisiniam nomenklatūros sprendimui. Būvo būtina 

neleisti iškelti nenumatytų kandidatūrų, arba atmesti kurį nors parinktą kandidatą, kuris netiko 

delegatų grupei.  Iš esmės tai reiškė, kad partijoje turėjo būti įtvirtintas partinių masių paklusnumas 

partijos aparatui ir vadams, o pati partija funkcionuotų kaip monolitinis, lengvai manipuliuojamas ir 

vadovybei visiškai paklusnus organizmas. Suvažiavimas rodė, kad dalis delegatų dėl įvairių 

priežasčių nepritarė LKP(b) CK vadovybės ir aparato pasirinkimui ir sukomplikavo kai kurių CK 

narių aprobavimo procedūrą.  
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Buvusios nelegalios LKP veikėjai mėgino pasinaudoti kandidatų  svarstymo procedūra ir 

iškelti į CK narius komunistus pogrindinin7kus J. Vinickį, M. Chodosaitę ir kitus asmenis, 

kairuoliška delegatų dalis pasipriešino buvusių liaudininkų J. Paleckio ir J. Vaišnoro  

kandidatūroms372.  Nežiūrint D. Šupikovo patikinimų, kad Finansų liaudies komisaras J. Vaišnoras 

„vykdo teisingą partijos liniją“,  kairieji radikalai pasiekė, kad jis būtų išbrauktas iš balsavimui 

pateikiamo CK narių sąrašo. Tik LKP(b) CK sekretoriaus propagandai K. Preikšo užtarimo dėka 

„Tiesos“ redaktorius G. Zimanas buvo paliktas kandidatų sąraše, nors buvo akivaizdu, kad prieš jį 

nusistatė nemaža dalis delegatų, ypač lietuviai ir iš TSRS atvykę kitataučiai.   

Į LKP(b) Centro komitetą buvo išrinkti 47 nariai ir 16 kandidatų;  dar 11 žmonių buvo 

išrinkti Revizijos komisijos nariais373.  CK nariu nebuvo išrinktas tik G. Zimanas (iš 263 

balsavusiųjų – 137 balsai prieš).  LKP(b) mastu tai buvo nemenkas įvykis. Jis rodė, kad LKP(b) CK 

vadovybė ir aparatas nesuvaldė suvažiavimo delegatų ir neprivertė jų prabalsuoti už vadovybės 

parinktą, bet partijoje nepopuliarų žmogų. Tačiau tai, kad G. Zimanas ir J. Vaišnora nepateko į  

LKP(b) CK, jiems neturėjo neigiamų padarinių, kadangi jų padėtis partijoje ir administracijoje 

priklausė ne nuo partiečių, o nuo TSRS valdžios ir LKP(b) vadovybės politinio pasitikėjimo jais. 

Pastarasis ne trupučio nesusvyravo G. Zimano atžvilgiu. J. Vaišnoro padėtis administracijoje ėmė 

silpnėti dėl nepakankamo uolumo, organizuojant komisariato kadrų valymą.  

Tarp 63 LKP(b) CK narių ir kandidatų 35 buvo partijos, 13 – administracijos struktūrų 

vadovai, 4 – visuomeninių organizacijų (komjaunimo, profsąjungų ir kt. ) vadovai, 10 – Lietuvoje 

dislokuotos TSRS kariuomenės vadai, 1  –  komunistinio laikraščio redaktorius.  Priešingai 

komunistų propagandos patikinimams, kad Centro komitetas atstovauja darbo žmonėms, jame 

vyravo politinės biurokratijos ir jėgos struktūrų atstovai. Nomenklatūriniai kadrai sudarė 84 proc. 

LKP(b) CK narių. Pagal formavimo tvarką, sudėtį ir pavaldumą tai buvo nomenklatūros organas. 

CK narių padėtis jame priklausė nuo partijos vadovybės pasitikėjimo jais ir jų užimamų pareigų. 

Susvyravus politiniam pasitikėjimui ar pasikeitus pareigoms, jie galėjo netekti CK nario statuso. 

Formaliai CK buvo aukščiausias kolektyvinio vadovavimo partijai organas, o tikrovėjė – LKP(b) 

CK biurui pavaldi struktūra, turėjusi reikalui esant aprobuodavo VKP(b) vadovybės ir LKP(b) CK 

biuro nutarimus. Realias partijos valdymo galias turėjo LKP(b) CK biuras.  

LKP(b) CK pirmasis plenumas vasario 9 d. paskyrė užkulisiniu būdu sudarytą ir su VKP(b) 

vadovybe suderintą Lietuvos komunistų organizacijos vadovybę374. Režimas patvirtino, kad 

politiškai pasitiki daugeliu LKP(b) vadovų, ir paliko juos partijos vadovybėje. LKP(b) CK pirmojo 

sekretoriaus pareigas buvo pavesta toliau eiti A. Sniečkui, antrojo – I. Meksupui, o sekretoriaus 

propagandai – K. Preikšui. Į CK sekretorių grupuotę buvo įvestas naujas žmogus – sektorius 

kadrams Nikolajus Gridinas. Jis turėjo laipsniškai perimti iš N.Pozdniakovo vyriausiojo LKP(b) ir 

kitų LTSR administracijos struktūrų prižiūrėtojo funkcijas. Jam buvo pavesta koordinuoti VKP(b) 
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kadrų politikos įgyvendinimą. VKP(b) vadvybė buvo politiškai nepatenkinta vietinių komunistų 

veikla kadrų srityje, todėl nušalino juos nuo savo kadrų politikos.  Iš TSRS atvykę komunistai rusai 

N. Gridino asmenyje sutelkė savo rankose svarbiausius kadrų reikalus. Po to, kai VKP(b) XVIII 

konferencijoje buvo nutarta įsteigti respublikų, kraštų, sričių ir miestų partinėse organizacijose kelis 

sekretorius pramonei, kurie prižiūrėtų jų pagrindines pramonės šakas, ir sekretorius transportui,  

LKP(b) CK antrasis plenumas kovo 7 – 8 d. paskyrė dar du LKP(b) CK sekretorius375.  Pramonės ir 

transporto skyriaus vedėjo pareigas ėjęs M. Čiblys tapo LKP(b) CK sekretoriumi pramonei, o buvęs 

partijos Kauno miesto komiteto pirmasis sekretorius A. Petrauskas – CK sekretoriumi maisto 

pramonei. Kadangi LKP(b) vadovybė niekaip negalėjo rasti tinkamo vietinio komunisto, kuris 

prižiūrėtų transportą, teko kreptis į VKP(b) Centro komitetą, kad jis atsiųstų savo žmogų376.  

VKP(b) CK atsiuntė Alksandrą Zubovą (Aleksandr Zubov) ir LKP(b) CK biuras balandžio 23 d. 

patvirtino jį LKP(b) CK sekretoriumi transportui377. 

LKP(b) CK pirmasis plenumas sudarė aukščiausią vadovaujantį partijos organą – biurą. Jo 

nariais buvo LKP(b) CK sekretoriai A.Sniečkus, I. Meskupas, N. Gridinas,  K. Preikšas, partijoje 

svarbiausios ir įtakingiausios Kauno miesto organizacijos komiteto sekretorius J. Grigalavičius, 

LKP(b) CK organizacinio instruktorių skyriaus vdėjas D. Šupikovas, LTSR adminsitracijos 

centrinių struktūrų ir represinių institucijų vadovai J.Paleckis, M.Gevdilas, A. Guzevičius,  P. 

Gladkovas ir Lietuvos teritorijoje dislokuotos kariuomenės vadovybės atstovas Vasilijus Morozovas 

(Vasilij Morozov). VKP(b) CK įgaliotinis N.Pozdiakovas formaliai nebuvo biuro narys,  tačiau, 

kaip ir ankščiau, dalyvavo jo posėdžiuose ir kartu su N. Gridinu prižiūrėjo jo veiklą. Plenumas su 

mažais pakeitimais patvirtino iki tol veikusius LKP(b) CK skyrių vedėjus: D. Šupikovą – 

Organizacinio instruktorių skyriaus vedėju,  K. Didžiulį – Žemės ūkio, M. Čiblį – Pramonės ir 

transporto,  J. Zdanavičių – Mokyklų. Iš TSRS atvykės Piotras Jakovlevas (Petr Jakovlev) buvo 

paskirtas naujo Karinio, o buvęs Pramonės ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Š. Maiminas 

– Prekybos skyriaus vedėju.  Buvo patvirtinti komunistinių leidinių redaktoriai: G. Zimanas – 

„Tiesos“, J. Šochatas –  „Emes“, M. Meškauskienė –   „Valstiečių laikraščio“, V. Dilmanas – 

„Truženik“.  

LKP(b) CK biuras buvo svarbiausias partijos politikos instrumentas. Jis Lietuvos sąlygoms 

pritaikė ir sukonkretino VKP(b) vadovybės politinius sprendimus dėl Lietuvos visuomenės 

gyvenimo pertvarkymo tarybiniais pagrindais, numatė priemonės partijos politikai įgyvendinti ir 

kontroliavo jų vykdymą. Biuras priėmė svarbiausius nutarimus dėl administravimo institucijų 

įsteigimo, pertvarkymo, jų struktūros sudarymo ir pakeitimo,  veiklos organizavimo, sprendė 

administracijos sudėties pakeitimo ir vadovų skyrimo klausimus. Jis svarstė svarbiausius 

visuomenės organizacijų veiklos, tame tarpe įgyvendinant partijos politiką, klausimus, priėmė 

nutarimus dėl organizacijų vadovų paskyrimo. LKP(b) CK biuras sujungė visas svarbiausias LTSR 
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administravimo institucijas į vieningą LTSR administracinį centrą. Biuras įkūnijo komunistų 

partijos ir administracinių struktūrų suagimą. Tai buvo aukščiausia LTSR administracijos 

institucija, pajungusi sau visas kitas administracijos struktūras. Biuro nariai sudarė vietinės politinės 

biurokratijos branduolį, buvo faktinė LTSR vadovybė. Formaliai biuras buvo kolektyvinio 

vadovavimo organas, kuriame visi klausimai buvo sprendžiami balsavimu, visi jo nariai turėjo 

lygias teises. Tačiau realiai biuro narių padėtis ir įtaka skyrėsi. Biurą valdė keturi asmenys: N. 

Pozdiakovas, N. Gridinas, A. Sniečkus ir I. Meskupas. Kiti biuro nariai šliejosi prie faktinių biuro 

vadovų arba mėgino formuoti savo atskiras grupuotes. Antai J. Paleckis ir M. Gedvilas retkarčiais 

mėgino pareikšti nuosaikesnę, negu kiti biuro nariai, nuomonę. Svarstant tarybinės lietuvių kultūros 

reikalus, prie jų kartais prisidėdamo ir K. Preikšas378. Tačiau jų pozicija niekada neišėjo už VKP(b) 

politikos  rėmų.   

LKP(b) CK aparato sudarymas 

Visasąjunginės komunistų partijos organizacijoje ir politikos mechanizme svarbų vaidmenį 

atliko aukščiausia partijos struktūra – Centro komitetas ir jo aparatas. VKP(b) Centro komitetas 

buvo partijos organas, kuris priėmė politinius sprendimus dėl visuomenės gyvenimo organizavimo 

ir pakeitimo379. VKP(b) CK aparatas sukonkretino ir organizavo partijos politinių sprendimų 

įgyvendimą, tiesiogiai diktavo visiems politiniams institutams ir valstybės aparato grandims,  

kontroliavo, kaip jos vykdo partijos nutarimus. Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas taip 

pat buvo svarbi partijos struktūra, kuri svarstė partijos politikos įgyvendimimo Lietuvoje klausimus 

ir priėmė sprendimus dėl jų. LKP(b) CK aparatas tiesiogiai organizavo LKP(b) Centro komiteto ir 

jo biuro sprendimų įgyvendimą, kontroliavo LTSR administracinių ir politinių struktūrų veiklą 

įgyvendinant partijos politiką ir tarybiniais pagrindais organizuojant jų darbą. Kiekviena LKP(b) 

CK aparato grandis buvo steigiama konkrečiai partijos politinei, ideologinei, organizacinei ar kitai 

veiklai organizuoti ir vykdyti, VKP(b) politikai tam tikroje srityje įgyvendinti.  LKP(b) Centro 

komitete buvo įsteigti struktūriniai padaliniai (skyriai ir sektoriai), kurie turėjo prižiūrėti tam tikrą 

visuomenės gyvenimo sferą, diktuoti šią sritį administravusioms institucijoms ir kontroliuoti jų 

veiklą. 

1940 m. spalio mėnesį buvo sudaryti Organizacinis-instruktorių, Kadrų, Agitacijos ir 

propagandos, Mokyklų, Žemės ūkio, Pramonės ir transporto skyriai, Ypatingasis ir Finansinio ir 

ūkio sektoriai. Organizacinis-instruktorių skyrius buvo įsteigtas partijos organizacinei veiklai 

vystyti ir bendrai LTSR administravimo institucijų bei visuomenės organizacijų priežiūrai atlikti. 

Jis tiesiogiai prižiūrėjo LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos ir laikinųjų vykdomųjų komitetų 

darbą, kontroliavo jų veiklą įgyvendinant partijos politikos priemones. Taip pat jis kontroliavo ir 

kitų administravimo įstaigų, pirmiausia Liaudies komisarų tarybos, veiklą, nors formaliai jų 

priežiūra buvo patikėta LKP(b) CK sekretoriams. Organizacinis-instruktorių skyrius organizavo 
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pertvarkymų, susijusius su tarybinės politinės sistemos ir partijos diktatūros diegimu Lietuvoje, 

įgyvendinimą ir kontroliavo, kaip realizuojama partijos politika šioje srityje. Kadrų skyrius buvo 

įsteigtas tvarkyti visus partijos funkcionierių ir LTSR administratorių atrankos, paskyrimo ir jų 

veiklos kontrolės reikalus. Tai buvo viena iš svarbesnių ir partijoje labiausia įtakingų struktūrų, 

kuri, panaudodama partijos kadrų politikos ir nomenklatūros sistemos svertus, kontroliavo visų 

partijos ir administravimo struktūrų veiklą. Agitacijos ir propagandos skyrius buvo įsteigtas tam, 

kad pagal komunistų ideologiją pertvarkytų visuomenės dvasinį gyvenimą. Jis tiesiogiai diktavo 

institucijoms, kurios administravo visuomenės dvasinio gyvenimo sritis, kontroliavo jų veiklą ir 

prižiūrėjo praktiškai visų LTSR mokslo, kultūros, meno įstaigų ir organizacijų, masinės 

informacijos priemonių darbą. Mokyklų skyrius buvo įsteigtas partijos politikai švietimo srityje 

įgyvendinti  ir kontroliuoti, kaip LTSR institucijos ir švietimo įstaigos pagal komunistinę ideologiją 

pertvarko švietimo sistemą. Skyrius tiesiogiai diktavo Švietimo liaudies komisariatui, kontroliavo jo 

ir  jam pavaldžių švietimo įstaigų veiklą. LKP(b) CK šakiniai skyriai (Žemės ūkio, Pramonės ir 

transporto, vėliau – ir Prekybos) buvo įsteigti tam, kad įgyvendintų komunistų ekonominę politiką. 

Jie diktavo, reglamentavo ir kontroliuoti LTSR šakinių liaudies komisariatų veiklą ir prižiūrėjo jų 

administruojamas pramonės, transporto, statybos, žemės ūkio įmones, įstaigas ir organizacijas.  

1940 m. spalio mėnesį LKP(b) CK biuras paskyrė skyrių vedėjus. Karolis Didžiulis (LKP 

narys nuo 1919 m.) buvo paskirtas Žemės ūkio skyriaus, Šmerelis Maiminas (LKP nuo 1922 m.) – 

Pramonės ir transporto, Petras Jodelis –  Mokyklų, Chaimas Aizenas (LKP nuo 1927 m.) – Kadrų 

skyriaus vedėjais380. Po mėnesio Michailas Čiblys (VKP(b) narys nuo 1924 m.) buvo paskirtas 

Pramonės ir transporto skyriaus vedėju, o Š. Maiminas buvo pervestas į  Pramonės ir transporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas381. Mokyklų skyriaus vedėju gruodžio mėn. buvo patvirtintas 

Jonas Zdanavičius (LKP narys nuo 1932 m.)382. Buvo paskirti skyrių vedėjų pavaduotojai. Iš TSRS 

atvykęs komunistas Vladimiras Kurojedovas buvo paskirtas Agitacijos ir propagandos skyriaus 

vedėjo pavaduotoju, o Juozas Grigalavičius – Organizacinio-instruktorių skyriaus vedėjo 

pavaduotuju383. 1941 m. vasario 12 d. Ch. Aizenas buvo pažemintas pareigose – paskirtas LKP(b) 

CK Kadrų skyriaus vedėjo pavaduotoju384. 

Buvo suformuoti LKP(b) CK skyrių padaliniai (sektoriai) ir pasikirta jų vadovybė. 

Organizacinio-instruktorių skyriaus Partinės statistikos ir vieningojo partinio bilieto sektoriaus 

vedėju buvo paskirtas baltarusas Vladimiras Tarasevičius. Jis atvyko iš Baltarusijos TSR ir buvo 

įdarbintas pagal D. Šupikovo rekomendaciją. Kadrų skyriaus Kadrų įskaitos sektoriaus vedėja buvo 

paskirta Kazimiera Ozarskaja, kuri iki tol dirbo Komunistinio internacionalo Vykdomojo komiteto 

Kadrų skyriuje ir kuravo nelegalios LKP kadrus. Partinių kadrų sektoriaus vedėju tapo Antanas 

Skardis, Tarybinių kadrų sektoriaus vedėjas –  Juozas Daškauskas, Pramonės kadrų sektoriaus 

vedėjas – Alfonsas Kudla. Ypatingojo sektoriaus  vedėju buvo paskirtas iš TSRS atvykęs rusas 
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Vasilijus Dolotovas. Propagandos ir agitacijos skyriaus Politinės agitacijos sektoriaus vedėja tapo 

Marija Chodosaitė, Partinės propagandos sektoriaus vedėjas – iš TSRS atvykęs rusas Aleksandras 

Ogarkovas. Finansinio ir ūkio sektoriaus vedėju tapo Jonas Besparaitis385. 

Spalio mėnesį buvo pradėtas formuoti LKP(b) CK skyrių ir sektorių aparatas, skiriami 

instruktoriai ir kiti atsakingi partiniai funkcionieriai. Antai gruodžio – 1941 m. kovo mėn. LKP(b) 

CK biuras patvirtino Propagandos ir agitacijos skyriaus instruktorius Joną Jurevičių, iš TSRS 

atvykusius Tichoną Košelevą, Dmitrijų Laptuchovą, Konstantiną Svistunovą;  Kadrų skyriaus 

instruktorių iš TSRS atvykusį Grigorijų Melnikovą; Organizacinio instruktorių skyriaus 

instruktorius Joną Mikulevičių, Leoną Kučinską, iš TSRS atvykusį Georgijų Jacko; Pramonės 

skyriaus instruktorę Dveirą Berzakaitę; Finansinio ir ūkio sektoriaus vyriausiąjį buhalterį Moisejų 

Bergmaną ir kt.386 Ta pačia tvarka buvo patvirtinti kitų skyrių instruktoriai ir kiti atsakingi 

darbuotojai.  Suformavus LKP(b) CK aparatą, buvo sudaryta partijos struktūra, kuri tiesiogiai 

diktavo LTSR administravimo institucijoms, kontroliavo jų veiklą įgyvendinant partijos politiką ir 

tarybiniais pagrindais organizuojant jų darbą. 

LKP(b) CK sekretoriai buvo aukščiausi partijos vadovai ir LTSR administracijos pareigūnai. 

Jų veiklos sfera sutapo su komunistų partijos politikos sfera. Jie turėjo užtikrinti VKP(b) politikos 

įgyvendinimą, partijos diktatą ir kontrolę toms visuomeninio gyvenimo sritims, kurias jiems buvo 

pavesta prižiūrėti. Sekretoriai diktavo ir kontroliavo tas struktūroms, kurios reguliavo sekretorių 

prižiūrimą sferą. LKP(b) CK sekretoriai darė didelę įtaką jų kontroliuojamoms institucijoms ar 

organizacijoms, kuri dažnai prilygo, o kartais net viršijo šių įstaigų vadovų įtaką. Sekretorių 

kompetencija buvo paskirtyta pagal VKP(b) vadovybės nustatytą schemą. Pirmasis sekretorius A. 

Sniečkus prižiūrėjo LTSR sovietizavimo ir tarybinės politinės sistemos diegimo procesus, atsakė už 

bendrą politinį partijos diktatą visai LTSR administracijai. LKP(b) vadovybės „specifika“ buvo ta, 

kad nebuvo paskirtas sekretorius žemės ūkiui. Pagal neviešą susitarimą VKP(b) agrarinės politikos 

įgyvendinimas  Lietuvoje buvo A. Sniečkaus prerogatyva. Antrasis sekretorius I. Meskupas tvarkė 

partijos organizacinius reikalus, koordinavo partijos struktūrų veiklą, kontroliavo partijos politikos 

mechanizmo veikimą, pirmiausia partijos politinį diktatą ir kontrolę administracijai, visuomenės 

organizacijoms. Sekretorius kadrams N. Gridinas tvarkė visus kadrų reikalus. Jis prižiūrėjo, kaip 

komunistai  įdarbinami administracinėse įstaigose, kaip keičiama  administracijos sudėtis,  

formuojama tarybinė biurokratija ir jos aukščiausias sluoksnis – nomenklatūra.  Pagal VKP(b) 

susiklosčiusią tradiciją kadrų sfera buvo svarbiausia partijos veiklos dalis, kuris užtikrino partijos 

politikos mechanizmo funkcionavimą, partijos diktatą ir kontrolę visoms politinėms struktūroms ir 

visuomenės organizacijoms.  Dėl biurokratinio valdymo tipo Tarybų Sąjungoje nuo J. Stalino laikų 

įsigalėjo praktika, kad partiją ir valstybę valdė tas, kas savo rankose telkė kadrų reikalus. Dėl to 

sekretorius kadrams buvo viena iš svarbiausių figūrų partinėje ir valstybinėje hierarchijoje. TSRS 



 85

okupuotose ir prijungtose valstybėse tai buvo dar ir tas žmogus, kuris realizavo centrinės valdžios 

diktatą ir kontrolę vietinei administracijai. Sekretorius propagandai K. Preikšas pagal bolševikų 

tradiciją buvo laikomas partijos ideologu. Suprantama, kad VKP(b) vadovybė nesuteikė Lietuvos 

komunistų organizacijai teisės savo nuožiūra interpretuoti komunistinę ideologiją. LKP(b) galėjo 

užsiimti tik komunistinės ideologijos propagavimu, labai retais atvejais – kai kurių komunizmo 

teiginių pritaikymu vietos sąlygoms („aktualizavimu“). Pagrindinės sekretorius propagandai 

funkcijos buvo organizuoti ir kontroliuoti bolševizmo ideologijos diegimą visuomenei, 

visuomeninio, pirmiausia dvasinio, gyvenimo sričių politizavimą ir ideologizavimą, partijos 

ideologinės kontrolės visuomenei įvedimą ir plėtimą. Pramonės šakų sekretoriai turėjo prižiūrėti 

VKP(b) ekonomines reformas,  kontroliuoti planinės ekonomikos diegimą ir funkcionavimą 

Lietuvoje. Jie daugiausia dėmesio skyrė ūkio planų derinimui, jų  vykdymo kontrolei, ekonomikos 

administravimo struktūrų ir ūkio subjektų veiklos priežiūrai. Greta visuomeninio gyvenimo sričių 

priežiūros, CK sekretoriai kontroliavo konkrečių LTSR administravimo įstaigų ir visuomeninių 

organizacijų veiklą387.  Antai A. Sniečkus  prižiūrėjo laikinąją Aukščiausiąją tarybą ir jos 

Prezidiumą, Liaudies komisarų tarybą, Valstybinę plano komisiją ir 5 liaudies komisariatus (Vidaus 

reikalų, Saugumo, Valstybės kontrolės, Žemės ūkio ir TSRS Paruošų liaudies komisariato 

įgaliotinio valdybą); I. Meskupas – Valstybinį banką, Finansų ir Prekybos liaudies komisariatus, 

Ryšių, Upių laivininkystės ir Geležinkelio valdybas, profsąjungų Centrinį organizacinį biurą ir 

Vartotojų kooperaciją;  K. Preikšas -  Švieitmo liaudies komisariatą, Meno, Kinofikacijos ir 

Radiofikacijos valdybas, Glavlitą, Valstybinę leidyklą ir TASS,o agentūrą; N. Gridinas – 

Aukščiausiąjį teismą, Prokuratūrą, Teisingumo ir Darbo liaudies komisariatus; D. Šupikovas – 

Sveikatos apsaugos liaudies komisariatą, komjaunimo Centro komitetą ir kartu su A. Sniečkumi 

kontroliavo laikinosios AT Prezidiumą; M. Čiblys – Pramonės kooperaciją, Kelių valdybą ir 5 

liaudies komisariatus (Vietinės pramonės, Maisto pramonės, Mėsos ir pieno pramonės, Miškų ūkio 

ir Komunalinio ūkio); P. Jakovlevas – Fizinės kultūros ir sporto komitetą, Hidrometeriologijos 

tarnybą, Draugiją aviacijai ir cheminei ginybai remti („Osoaviachimą“); Ch. Aizenas – Socialinio 

aprūpinimo liaudies komisariatą ir Valstybinio draudimo įstaigas. Tarpusavyje pasidaliję partijos 

politikos įgyvendinimo sritis ir atitinkamas institucijas,  LKP(b) CK sekretoriai ir svarbiausių skyrių 

vedėjai savotiškai pasiskirstė įtakos zonomis. Ėmė klostytis praktika, kad joks svarbesnis partijos 

politikos įgyvendinimo tam tikroje srityje ir šią sritį administruojančios įstaigos reikalas negali būti 

svarstomas, juo labiau sprendžiamas, jo neaptarus ir nesuderinus su šią sritį prižiūrinčiu 

(„kuruojančiu“’) sekretoriumi ar skyriaus vedėju.  

Pagal VKP(b) nusistovėjusią tvarką CK sekretoriai buvo asmeniškai atsakingi už partijos 

politikos realizavimą jų prižiūrimoje srityje. Asmeninės atsakomybės už politinių spendimų 

įgyvendinimą priskirimas vadovams buvo vienas iš svarbesnių VKP(b) politikos mechanizmo ir 
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TSRS biurokratinio valdymo instrumentų. Tai vertė partijos funkcionierius ir administratorius  

besąlygiškai, uoliai ir bet kokiomis priemonėmis įvykdyti partijos nutarimus. Turint omenyje tai, 

kad totalitarinio režimo sąlygomis politinė biurokratija rizikavo būti represuota už nukrypimą nuo 

direktyvų ar nepaklusnumą, partijos sekretoriai buvo gyvybiškai suinteresuoti tinkamai ir sklandžiai 

realizuoti VKP(b) politinę valią.  

LKP(b) Centro komiteto skyrių vedėjai buvo ne tik partijos funkcionietriai, bet ir  skyriaus 

prižiūrimos srities administratoriai. Jie organizavo jų vadovaujamo skyriaus veiklą ir siekė tiesiogiai 

kontroliuoti skyriaus prižiūrimų įstaigų darbą. Realios skyriaus vedėjų, kaip ir viso skyriaus 

aplamai, galios labai priklausė nuo to, kokią įtaką turėjo LKP(b) CK sekretorius, kuris prižiūrėjo 

atitinkamą visuomeninio gyvenimo sritį. Kiekvienas sekretorius siekė, kad jam pavaldūs skyriai 

griežčiau prižiūrėtų joms pavestą sritį ir įstaigų veiklą, skatino skyrius kištis į visus šios srities 

reikalus ir įvesti visuotinę jos priežiūrą. Antai K. Preikšas nuo 1940 m. vasaros įvedė griežtą 

Švietimo liaudies komisariato kontrolę388. Buvo nustatyta tvarka derinti su juo ir LKP(b) CK 

Mokyklų skyriumi visus svarbesnius Švietimo liaudies komisariato įsakymus ir aplinkraščius. 

Mokyklų, Propagandos ir agitacijos skyriai ypač priekabiai vertino Švietimo liaudies komisariato 

nutarimų ir nurodymų ideologinį kryptingumą. Analogiškai Pramonės ir transporto skyriaus vedėjas 

M. Čiblys 1940 m. rudenį įvedė tvarką derinti su juo Liaudies komisarų tarybos, atitinkamų liaudies 

komisariatų nutarimų pramonės, prekybos ir transporto nacionalizavimo ir sovietizavimo, šių sričių 

administravimo, kadrų parinkimo ir kitais klausimais, reikalavo pateikti ataskaitas apie komisariatų 

darbą, jų reguliavimo sferoje veikusių įmonių veiklą (įskaitant planų vykdymą)   ir t.t.389 Partinėjė 

hierarchijoje LKP(b) CK skyrių vedėjai užėmė formaliai žemesnę padėtį, negu liaudies komisarai. 

Tačiau dėl partijos politinio diktato administravimo institucijoms ir jos politikos mechanizmo, jie 

atliko svarbesnį politinį vaidmenį, užėmė aukštesnę padėtį ir turėjo daugiau galių. Realiai liaudies 

komisarai buvo priklausomi nuo CK skyrių vedėjų, o dažnai netgi nuo eilinių skyriaus instruktorių. 

LKP(b) CK skyrių ir sektorių instruktoriai, kiti atsakingi aparato darbuotojai iš pradžių 

vykdė tik LKP(b) CK vadovybės aptarnavimo funkcijas. Jie rinko ir teikė partijos vadovams 

informaciją apie partijos politikos įgyvendinimą tam tikroje srityje, šios srities pertvarkymą 

tarybiniais pagrindais, administravimo institucijų ir joms pavaldžių įstaigų, įmonių ar organizacijų 

veiklą, rengė įvairias pažymas, retesniais atvejai netgi ruošė LKP(b) CK biuro nutarimų projektus. 

Išplėtus LKP(b) CK aparato diktatą ir kontrolę administracijai, pasikeitė instruktorių  funkcijos. Jie 

ėmė tiesiogiai prižiūrėti konkrečias įstaigas ar organizacijas ir pretendavo tapo jų administratoriais. 

Instruktoriai tiesiogiai kišosi į visus svarbesnius įstaigų reikalus, pradedant liaudies komisariatų 

nuostatų, komisarų įsakymų įvairiais veiklos klausimais rengimu, baigiant komisariatų ir jiems 

pavaldžių įstaigų kadrų komplektavimu. Iš VKP(b) CK aparato į LKP(b) CK buvo perkelta praktika 

pateikti instruktoriams išnagrinėti, o po to su skyrių vedėjais suderinti visus liaudies komisariatų 
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rengiamus norminius dokumentus. Ypač tai buvo būdinga skyriams, kurie vykdė ideologines 

funkcijas (Propagandos ir agitacijos, Mokyklų). Tokia tvarka padėjo stiprinti komunistų partijos 

politinį diktatą administracijai, suvaržė administravimo institucijų kompetenciją ir galimybes 

savarankiškai  priimti sprendimus institucijų veiklos klausimais.   

LKP(b) CK aparatui aprėpiant vis daugiau visuomenės gyvenimo sričių, plečiant politinį 

diktatą institucijoms ir jų veiklos priežiūrą,  partijos struktūros vis labiau kišosi į įstaigų vidaus 

reikalus ir ėmė dubliuoti jų veiklą.  

LKP(b) struktūrų ir partijos aparato plėtimas 1941 m. pavasarį 

LKP(b) teritorinė struktūra po LKP(b) V suvažiavimo  kito daugiausia dėl natūralių 

priežasčių. TSRS pavyzdžiui įsteigus didžiuosiuose miestuose administracinius vienetus – rajonus, 

buvo sudarytos atitinkamos partijos organizacijos. Vilniaus miesto partinė organizacija buvo 

suskaidyta į 4, Kauno – į 3 rajonų organizacijas. Balandžio mėn. LKP(b) CK biuras patvirtino 

Kauno miesto Lenino ir Stalino rajonų komitetų sudėtį390. Antai Lenino rajono komiteto pirmuoju 

sekretorimi tapo  Vaclovas Supranas, antruoju – iš pradžių Kauno miesto laikinojo vykdomojo 

komiteto pirmininko pavaduotojas Michailas Koriaginas (Michail Koregin), o nuo nuo gegužės 

mėn. – Viačeslavas Goriunovas (Večeslav Goriunov), nariais – karinės gamyklos partijos 

organizatorius Aleksandras Kuriatnikovas (Aleksandr Kuriatnikov), Nemuno laivininkystės partijos 

organizatorius Stepanas Dobromudrovas (Stepan Dobromudrov), kariuomenės pulko komisaras B. 

Pinesas (B. Pines) ir partijos instruktorė Chana Geršonavičiūtė. Spalio rajono komiteto pirmasis 

sekretorius buvo Stasys Šeškevičius, nariais – komiteto Organizacinio instruktorių skyriaus vedėjas  

Nachmanas Gordonas, Kadrų skyriaus vedėjas Solomonas Atamukas, Propagandos ir agitacijos 

skyriaus vedėjas Jonas Karduševičius, kariuomenės brigados komisaras L. Susalinas (L. Susalin) ir 

Vidaus reikalų liaudies komisariato darbuotojas Adomas Godliauskas.   

1941 m. pavasarį buvo plečiamas pirminių organizacijų tinklas, steigiamos naujos 

komunistų organizacijos. Antai reorganizavus Vidaus reikalų liaudies komisariatą į du komisariatus 

atitinkamai buvo pertvarkyta ir pirminė partinė organizacija. Buvo įsteigta nauja Valstybės 

saugumo liaudies komisariato partinė organizacija. LKP(b) CK biuras gegužės mėn. patvirtino A. 

Godliauską jos sekretoriumi391.  

Norėma aprėpti visas visuomeninio gyvenimo sritis ir jas administruojančias įstaigas,  

komunistų partija 1941 m. pavasarį sparčiai plėtė savo aparato struktūrą ir didino ten dirbusių 

žmonių skaičių. VKP(b) pavyzdžiu LKP(b) Centro komitete kovo mėn. Pramonės transporto 

skyrius buvo reorganizuotas į du skyrius: Pramonės ir Transporto, sudaryti nauji Maisto pramonės 

ir Karinis skyriai392. Transporto skyriaus vedu buvo paskirtas iš TSRS atvykęs rusas Michailas 

Perovas. Buvo išplėsta iki tol veikusių skyrių struktūra, įsteigti nauji sektoriai.  Plečiant aparato 

struktūrą, buvo didinamas ten dirbusių žmonių skaičius.   
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Toks pat procesas vyko ir žemesnėse partijos struktūrose, kurios kopijavo LKP(b) Centro 

komiteto sandarą, jo struktūrinių padalinių funkcijas. LKP(b) CK pavyzdžiu visuose miestų 

komitetuose buvo numatyta įvesti sekretoriaus kadrams pareigybę, o visuose miestų ir apskričių 

komitetuose suformuoti kadrų skyrius393. Kopijuojant LKP(b) CK struktūrą, miestų ir apskričių 

komitetuose buvo taip pat sudaryti Kariniai, Pramonės-transporo skyriai,  numatyti jų etatai394. 

1941 m. pavasarį VKP(b) įvedus pramoninių miestų partijos organizacijų komitetų 

sekretorių pramonei pareigybę, tas pats buvo padaryta ir Lietuvoje. LKP(b) CK biuras kovo 7–8 d. 

paskyė Antaną Petravičių Kauno, o  Aleksą Kazlauską – Šiaulių miesto komitetų sekretoriais  

pramonei395.  Kadangi komunistams labai trūko tinkamų žmonių,  LKP(b) CK biuras kreipėsi į 

VKP(b) CK atsiųsti komunistą Vilniaus miesto komiteto sekretoriaus pramonei pareigoms.  

Plečiant partijos aparatą, formavosi partijos biurokratija. Ji sudarė naujosios tarybinės 

biurokratijos sluoksnį, kuris LTSR administratorių  hierarchijoje užėmė aukštą padėtį ir pagal savo 

įtaką buvo įtakingiausia biurokratijos grupuotė. Skirtingai nuo administracinės (vadinamosios 

valstybinės), technokratinės (vadinamosios ūkinės) ir kitų besiformuojančių biurokratijos grupių,  

kurios buvo nevienalytės partiniu ir ideologiniu atžvilgiu, partijos biurokratija buvo politiškai ir 

ideologiškai vieninga. Ją siejo bendri tikslai įgyvendinti partijos politiką ir įtvirtinti partijos politinį 

diktatą visuomnei. Joje vyravo pogrindinės LKP aktyvistai, kuriuos jungė bendra ilgametė 

priešvalstybinė veikla ir joje susiklostę neformalūs ryšiai, buvę svarbesni už formalius hierarchinio 

pavaldumo ryšius. Ši grupė sudarė naujosios tarybinės biurokratijos branduolį, iš jos buvo 

parenkami  žmonės į vadovaujančius postus LTSR administracijoje. Partijos biurokratija buvo 

sudarė elitinę grupę, kuri dažnai nesiskaityti su jai nepriklausiusiais administratoriais. Išskirtinė 

padėtis leido netgi žemą padėtį biurokratijos hierarchijoje užėmusiems komunistams nepaklusti 

aukštą padėtį turintiems administratoriams, jeigu pastarieji nepriklausė partijai.  

LTSR administracinio sektoriaus plėtimas 1940 m.  rugsėjo – 1941 m. birželio mėn. 

 Okupacinė valdžia  galėjo formuoti ir plėsti LTSR administravimoį sektorių dviem būdais: 

arba visiškai sugriaudama Lietuvos Respublikos institucijų sistemą ir praktiškai tuščioje vietoje 

steigdama naują, arba transformuodama Lietuvos Respublikos biurokratinę organizaciją į tarybinę. 

Pirmuoju atveju okupacinė valdžia būtų neišvengiamai dezorganizavusi Lietuvos valdymą, kadangi 

realiai ji nepajėgė greitai sudaryti visiškai naują administravimo aparatą ir pakeisti visą Lietuvos 

valdininkiją tarybine biurokratija. Gi neturėdama biurokratinės organizacijos, komunistų partija 

nebūtų galėjusi įgyvendinti savo politikos Lietuvoje. Lietuvos sovietizavimo politiką tektų atitidėti, 

kol bus sudarytas jos mechanizmas. Dėl politinių priežasčių ir praktinių valdymo išskaičiavimų  

TSRS valdžiai nebuvo naudinga panaikinti visiškai sugriauti buvusios Lietuvos Respublikos 

biurokratinę organizaciją. Lietuvos Respublikos valdymo sistemos transformavimas į tarybinę 

sudarė prielaidas laipniškai, per tam tikrą pareinamąjį laikotarpį ir nedezorganizuojant krašto 
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valdymo, pakeisti Lietuvos valdymo organizaciją ir valdininkiją TSRS valdymo ir administravimo 

sistema ir tarybe biurokratija. Toks būdas atitiko politinius, ideologinius ir praktinius komunistų 

partijos interesus. Jis slėpė okupaciją, padėjo sudaryti okupacinės valdžios ir jos institutų sistemos 

legalumo, valdymo perimamumo įspūdį. Komunistai iš karto galėjo panaudoti Lietuvos institucijas 

savo politikai įgyvendinti pakeitę jų vadovybę ir įvedę jose savo diktatą ir kontrolę.  Praktiškai 

daugelis Lietuvos įstaigų galėjo būti išsaugotis ir transformuotos į tarybines pakeistus jų uždavinius, 

funkcijas, kompetenciją ir pavaldumą. Tokiu pat būdu buvo galima laipnsiškai, per tam tikrą 

laikotarpį pakeisti biurokratijos sudėtį. Komunistų partija galėjo greitai pakeisti Lietuvos aukštąją 

biurokratiją savo politinio pasitikėjimo administratoriais ir iš jų sudaryti tarybinės biurokratijos 

sluoksnį, kuris organizuotų institucijų veiklą ir nukreiptų ją partijos politikai įgyvendinti. Tai sudarė 

galimybes kuriam laikui palikti įstaigose kvalifikuotą, bet okupaciniam režimui nelojalią 

valdininkiją, subordinuoti ją komunistų politinio pasitikėjimo administratoriams ir priversti veikti 

pagal  jų nurodymus. Kadangi komunistai turėjo labai mažai žmonių, tinkamų administraciniam 

darbui, ir jiems reikėjo laiko parinkti ir parengti tinkamus asmenis, tai buvo vienintelis praktiškai 

įmanomas būdas pakeisti biurokratijos sudėtį nedezorganizavus LTSR administracinės sistemos ir 

nesukėlus administracinio chaoso. Taip galėjo būti suderinti suderinami komunistų interesai 

sudaryti okupacinei valdžiai politiškai ištikimą, paklusnią ir disciplinuotą, bet tuo pačiu metu ir 

profesionalią, sugabenačią tinkamai atlikti administracinį darbą biurokratiją. Lietuvos Respublikos 

institucijų transformavimas į tarybines sudarė prielaidas laipsniškai, bet pakankamai sparčiai 

sudaryti okupacinės valdžios ir komunistų partijos politikos mechanizmą, panaudojant vietinės 

biurokratijos organizaciją ir nedezorganizuojant aneksuoto krašto valdymo. Tokiais išskaičiavimais 

LTSR administravimos sektorius buvo kuriamas naikinant tik tuos Lietuvos Respublikos politinius 

institutus, kurie neatitiko tarybinės politinės sistemos ir totalitarinio režimo pagrindų; pertvarkant ir 

TSRS politinei sistemai pritaikant tas įstaigas, kurias komunistų partija galėjo panaudoti savo 

politikai ir priderinti prie savo valdžios mechanizmo; steigiant naujus TSRS valstybės aparato 

elementus, kurie funkcionavo Tarybų Sąjungoje ir kokių iki tol nebuvo Lietuvoje. Daugelis 

Lietuvos Respublikos įstaigų, tik kitais pavadinimais ir pakeitus jų uždavinius ir funkcijų politinį 

turinį, buvo įjungtos į LTSR administravimo sistemą.  Apibūdindamas LTSR administravimo 

sistemos formavimo procesą, LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos Prezidiumo pirmininkas J. 

Paleckis pabrėžė, kad „mūsų tarybinio aparato sudarymo ypatybė buvo ta, kad mes gavome seną 

buržuazinės Lietuvos valstybės aparato palikimą. Tai turėjo ir teigiamas ir neigiamas puses. 

Teigiama buvo tai, kad legaliu  keliu perėję iš buržuazinės santvarkos į tarybinę, mes galėjome 

pasinaudoti jau esančio aparato darbu ir jo kadrais, nereikėjo viską iš pagrindų formuoti. Pakeitėme 

valstybės aparato vadovybę ir galėjome jį pertvarkyti naujiems uždaviniams. Bet kartu su senu 

aparatu mes perėmėme jo trūkumus, jo atotrūkį nuo masių, nuo liaudies interesų, naujo gyvenimo ir 
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jo uždavinių nesupratimą iš buvusių valdininkų pusės…“396 Panašiai padėtį vertino LTSR Liaudies 

komisarų tarybos pirmininkas M. Gedvilas, LKP(b) CK pirmasis sekretorius A. Sniečkus ir kiti 

aukšti administratoriai397. Tiesa, komunistai pastebėjo, kad toks administravimo seketoriaus 

formavimo būdas sukėlė partijai nemažai politinių ir ideologinių problemų, gerokai rimtesnių, negu 

tos, kurias minėjo J. Paleckis. Dėl Lietuvos biurokratinėje organizacijoje nusistovėjusių veiklos 

principų, profesinės veiklos standartų, biurokratinės hierarchijos ir valdininkų dalies nelojalumo 

okupacinei valdžiai LKP(b) struktūroms buvo sunku pajungti administracvimo įstaigas savo 

diktatui ir paversti jas partijos politikos mechanizmo elementu398. Nežiūrint to, partijos vadovai 

aiškiai suvokė, kad nebuvo kito kelio greitai sudaryti administracinį sektorių, kuris pajėgų 

įgyvendinti Lietuvos sovietizavimo politiką.  

 Pagrindiniai Lietuvos pilietinės visuomenės ir  valstybės politiniai institutai buvo panaikinti 

1940 m. vasarą. Okupacinė valdžia paleido visas nekomunistines politines partijas ir organizacijas, 

Lietuvos Respublikos Seimą, Valstybės tarybą, kitus institutus. Rudenį buvo sparčiai likviduojamos 

institucijos, kurių komunistai  negalėjo pritaikyti prie tarybinės politinės sistemos, įkomponuoti į 

partijos valdžios mechanizmą ir TSRS valdymo ir administravimo sistemą.  

TSRS valdžia siekė sudaryti regimybę, kad vietinės politinės jėgos keičia Lietuvos politinę 

sistemą ir administravimo organizaciją, dėl to ji neafišavo savo vaidmens šiame procese ir slėpė, 

kad Lietuvos institucijos buvo panaikintos VKP(b) ir kitų TSRS valstybės institucijų sprendimu. 

Lietuvos Respublikos įstaigų likvidavimo tariamai LTSR valstybės valia ir jos institutų vardu 

tvarka turėjo palaikyti LTSR suvereniteto ir vietinės administracijos savarankiškumo regimybę.  

LTSR Ministrų taryba liepos 26 d. paleido Valstybės tarybą399.  Rugpjūčio 2 d. buvo 

panaikinta Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir kraštui įstaiga, rugpjūčio 7 d. – Klaipėdos 

reikalams komisija, o rugpjūčio 9 d. – Perkeliamoji komisija400. Buvo  panaikinti tie Lietuvos 

Respublikos teismų sistemos organai, kurių režimas negalėjo panaudoti savo tikslams. LTSR 

Liaudies komisarų taryba rugsėjo 26 d. panaikino Vyriausiąjį tribunolą ir Apeliacijos rūmus401.  

1941 m. sausio 9 d. buvo likviduotos ipotekos įstaigos ir jų turtas perduotas laikiniesiems 

vykdomiesiems komitetams402.  

TSRS konstitucija įteisino sąjunginių valdymo organų prerogatyvas vadovauti, organizuoti 

ir valdyti visuomenės gyvenimo sritis. Jų kompetencijai buvo priskirtos užsienio, gynybos, finansų 

ir kredito, transprto ir ryšių bei kitos sritys. Dėl to buvo panaikintos tos Lietuvos įstaigos, kurios 

kompetenciją ir funkciją perėmė TSRS centrinės valdymo institucijos.  

Pagal LTSR konstitucijoje deklaruotą LTSR kompetenciją ir jos administravimo institucijų 

schemą, jos administracija negalėjo tvarkyti jokių gynybos ir užsienio reikalų. Dėl to buvo 

panaikintos šias sritis administravusios žinybos. Likviduojant Lietuvos Respublikos kariuomenę, 

buvo panaikinta Ginybos ministerija. Rugpjūčio 9 d. buvo likviduota Užsienio reikalų ministerija, o 



 91

rugpjūčio 10 d. buvo paskelbta, kad sustabdomas visų Lietuvos Respublikos pasiuntinybių ir 

konsulatų užsienyje veikimas403. Pažeidžiant Lietuvos Respublikos kaip tarptautinės teisės subjekto 

teises, jų kilnojamą ir nekilnojamą turtą bei dokumentus pasisavino Tarybų Sąjunga. Lietuvos 

Respublikos pasiuntinybių personalui buvo liepta grįžti į aneksuotą Lietuvą. Rugsėjo mėn. 

pradžioje buvo uždarytos užsienio valstybių pasiuntinybės Kaune. Kadangi užsienio prekyba 

Tarybų Sąjungoje buvo vykdoma valstybinio monopolio pagrindu ir ji priklausė TSRS 

kompetencijai, rugpjūčio 24 d.  buvo panaikinti LTSR Finansų ministerijos Užsienio prekybos ir 

Muitinės departamentai404. Visos Lietuvos Respublikoje veikusios muitinės su jų turtu atiteko 

TSRS Užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausiajai muitinių valdybai. 

LTSR administracijos centrinių institucijų sistema buvo formuojama pagal Tarybų Sąjungai 

bendrą schemą. Formalios kompetencijos ir pavaldumo prasme įstaigos buvo suskirstytos į LTSR 

administracinio sektoriaus grandis, kurios tvarkė Lietuvos TSR kompetencijai priskirtus reikalus ir 

buvo pavaldžios LTSR Liaudies komisarų tarybai, bei  eksteritorialumo principu veikiančius TSRS 

valdymo organų padalinius. Pastarieji turėjo prerogatyvas administruoti tas sritis, kurių valdymas 

buvo priskirtas TSRS kompetencijai. 

Nacionalizavus bankus bei kredito įmones ir įjungus jas į vieningą TSRS finansų bei  

kredito sistemą, TSRS perėmė jų valdymą. VKP(b) Centro komitetas ir TSRS Liaudies komisarų 

taryba spalio 3 d. priėmė nutarimą dėl  TSRS bankų kontorų įsteigimo Lietuvos TSR. Pagal jį 

Lietuvos bankas buvo pertvarkytas į TSRS Valstybinio banko Lietuvos respublikinę kontorą405. 

LKP(b) CK biuras gruodžio 20–21 d. paskyrė Aleksandrą Drobnį kontoros valdytoju406. Jo 

pavaduotoju tapo iš TSRS atvykęs komunistas Vasilijus Ušakovas407.  Iš nacionalizuotų 

Tarptautinio, Ūkio ir Vilniaus miesto bankų buvo įkurtas LTSR Komunalinis bankas, pavaldus 

TSRS centriniam komunaliniam bankui408. LTSR Liaudies komisarų taryba lapkričio 23 d. banko 

valdytoju paskyrė Jackų Sondeckį, jo pavaduotoju – Jurgį Grabauską, o vėliau – ir Andrejų Jeršovą. 

Buvo įsteigta TSRS Žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontorai, kuriai perduoti 

nacionalizuoti Žemės ūkio ir Kooperacijos bankai409.  LTSR LKT lapkričio 29 d. paskyrė Bronių 

Bieliuką banko valdytoju, o  LKP(b) CK biuras 1941 m. balandžio 2 d. patvirtino jį pareigose. Jo 

pavaduotoju buvo paskirtas iš TSRS atvykusį komunistas Fiodoras Kovryga410. Vietoje Komercijos 

banko 1941 m. sausio 16 d. buvo įsteigta TSRS Pramonės banko Lietuvos respublikinė kontora411. 

Jos valdytoju komunistai iš pradžių paskyrė nepartinį Alfą Lukaitį, o vėliau – iš TSRS atvykusį 

komunistą Samuilą Movšovičių412. LTSR bankai buvo paversti TSRS bankų teritoriniais ir 

struktūriniais padaliniais. 

Tarybų Sąjungoje transporto ir ryšių sričių valdymas buvo priskirtas sąjunginių valdymo 

organų kompetencipai. Įjungus Lietuvos transporto ir ryšių įmones į vieningą ir centralizuotai 

valdomą TSRS transporto ir ryšių sistemą, buvo pertvarkytas jų valdymas. LTSR Liaudies 
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komisarų taryba rugpjūčio 27 d. panaikino Susisiekimo ministeriją413. TSRS Susisiekimo liaudies 

komisariatas perėmė Lietuvos geležinkelius, garvežių ir vagonų remonto dirbtuves, o TSRS Ryšių 

liaudies komisariatas – telefono ir telegrafo linijas. Geležinkelio transportui administruoti buvo 

sudaryta Respublikinė geležinkelių valdyba. Nacionalizavus privačias transporto bendroves, jūrų 

garlaivius perėmė TSRS Jūrų laivyno liaudies komisariatas, o upių laivyną – TSRS Upių laivyno 

liaudies komisariatas414. Upių laivynui administruoti buvo įsteigtas TSRS Upių laivyno liaudies 

komisariato struktūrinis padalinys –  LTSR Valstybinė upių laivininkystė. LTSR administracijai 

buvo patikėta tvarkyti tik auto transporto sritį.  

TSRS Paruošų liaudies komisariatui įsteigus savo padalinį Lietuvoje, LKP(b) CK biuras 

1940 m. gruodžio mėn. organizavo TSRS Paruošų liaudies komisariato įgaliotinio valdybą Lietuvos 

TSR, patvirtino jos struktūrą ir etatų sąrašą ir paskyrė Bronislavą Leoną-Pušinį jos įgaliotiniu415. 

LTSR Liaudies komisarų taryba po dviejų mėnesių išleido komunistų partijos ir TSRS valdymo 

institucijos sprendimams analogiškus aktus416. Po to, kaip LKP(b) CK biuras 1941 m. sausio 23 d. 

paskyrė B. Leoną-Pušinį Žemės ūkio liaudies komisaru, TSRS Paruošų liaudies komisariato 

įgaliotiniu buvo paskirtas Kazys Banys417. Liaudies Komisarų Taryba 1941 m. vasario 13 d. 

nutarimu priėmė tokį patį spredimą ir paskyrė Kazį Banį įgaliotiniu418. Jo pavaduotoju tapo iš TSRS 

atvykęs komunistas Nikolajus Volfas419.  

Dėl centralizuoto valdymo daugelis TSRS liaudies komisariatų siekė turėti savo ir jų žinioje 

buvusių įstaigų teritorinius padalinius aneksuotoje Lietuvoje, kurie veiktų nepriklausomai nuo 

LTSR  administracjos kaip eksteritorialios, TSRS valdymo institucijoms tiesiogiai pavaldžios 

struktūros. Tokiais sumetimais TSRS liaudies komisariatai steigė savo įgaliotinių tarybas, įvairių 

įstaigų padalinius. Antai, TSRS Pramonės liaudies komisariatas įsteigė savo kontoros „Sojuzutil“ 

padalinį Lietuvoje – LTSR respublikinę „Sojuzutil“ kontorą. LTSR Liaudies komisarų taryba 

gruodžio 17 d. perdavė kontorai nacionalizuotus geležies laužo, makulatūros ir kitų antrinių žaliavų 

punktus420. Panašiai, TSRS Paruošų liaudies komisariatui nutarus įsteigti Visasąjunginio 

susivienijimo Centrinės grūdų paruošos („Centrozagotzerno“) kontoros padalinį Lietuvoje, LTSR 

liaudies komisarų taryba 1941 m. vasario 12 d. organizavo respublikinę kontorą ir 40 jos 

paruošiamųjų punktų bei bazių visoje Lietuvos teritorijoje421. „Centrozagotzerno“ Lietuvos 

respublikinei kontorai buvo perduoti iki tol Vartotojų kooperacijos sąjungai priklausę grūdų 

elevatoriai. kooperatyvų sąjungą „Linas“”422.    

TSRS valdymo institucijų teritoriniai padaliniai Lietuvoje buvo baigti  formuoti  1941 m. 

pavasarį. Jie veikė eksteritorialumo principu. LTSR Liaudies komisarų taryba turėjo mažai svertų jų 

veiklai kontroliuoti. Realiai jas galėjo prižiūrėti tik LKP(b) centro komiteto biuras, kuris turėjo 

politinio ir administracinio poveikio joms priemones.   
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Tarybų Sąjungos valdžia stengėsi sudaryti regimybę, kad ji atstovauja vadinamiems 

sąjungos subjektams – respublikoms, todėl steigė jų atstovybes Maskvoje. Tai buvo formalios 

struktūros, kurios nevaidino jokio politinio ir administracinio vaidmens. LTSR Liaudies komisarų 

taryba spalio 25 d. sudarė Lietuvos TSR atstovybę prie TSRS Liaudies komisarų tarybos423. LKP(b) 

CK biuras paskyrė komunistą Povilą Rotomskį einančiu nuolatinio LTSR atstovo prie TSRS LKT 

pareigas, o Liaudies Komisarų Tarybą įformino šį sprendimą424. 

Pagal TSRS valdymo modelį ir biurokratinės organizacijos schemą Lietuvos TSR buvo 

steigiamos institucijos konkrečioms visuomenės gyvenimo sritims administruoti.  

Siekdama suformuoti visuomenės ideologinio indoktrinavo ir ideologinės kontrolės aparatą, 

TSRS valdžia steigė administracines įstaigas, kurios turėjo reglamentuoti ir kontroliuoti spaudos ir 

masinės informacijos priemonių veiklą. LTSR liaudies komisarų Taryba  rugsėjo 5 d. reorganizavo 

Vidaus reikalų ministerijos spaudos ir draugijų skyrių į Vyriausiąją literatūros ir leidyklų valdybą 

prie LTSR LKT425. LKP(b) CK biuras rugsėjo 11 d. valdybos pagrindu įsteigė Vyriausiąją 

literatūros valdybą prie LTSR LKT („Glavlitą“)426. Valdyba turėjo kontroliuoti spaudos leidinių 

turinį ir neleisti reikštis politinei opozicijai, komunistinei pasaulėžiūrai ir ideologijai priešingoms 

mintis. Glavlitas buvo komunistinės cenzūros organas, kuris turėjo užkirsti kelią bet kokiai 

komunistinės sistemos, valdžios ir politikos kritikai, neleisti skelbti ir skleisti lietuvių tautos 

pasipriešinimo okupacijai ir komunistiniam režimui idėjų. Jis buvo svarbus visuomenės ideologinės 

kontrolės organas,  TSRS represinio ir ideologinio aparato elementas.  

Siekiant reglamentuoti masinės informacijos priemonių veiklą, LKP(b) CK biuras spalio 21 

d. nutarė įsteigti Radiofikacijos ir radiofonijos komitetą427. LTSR Liaudies komisarų taryba savo 

nutarimu legalizavo šį sprendimą ir reorganizavo Valstybinį radiofoną į Radiofikacijos ir 

radiofonijos komitetą prie LTSR LKT428. Komiteto pirmininku biuras paskyrė Juozapą Banaitį, jo 

pavaduotoju – komunistą Emanuelį Cirinską. Komitetas turėjo atlikti visuomenės ideologinio 

indoktrinavimo ir kontrolės funkcijas. Jis buvo TSRS valstybės ir komunistų partijos ideologinio 

aparato organas.  

TSRS valdžia steigė įstaigas, kurios turėjo sovietizuoti visuomenės dvasinį gyvenimą. LTSR 

Liaudies komisarų taryba gruodžio 30 d. įsteigė Meno reikalų valdybą prie LTSR LKT ir paskyrė 

Petrą Juodelį jos viršininku429. Po trijų mėnesių LKP(b) CK biuras patvirtino šį nutarimą430. 

Kadangi Meno reikalų valdyba veikė liaudies komisariato teisėmis, laikinosios Aukščiausios 

tarybos Prezidiumui balandžio 3 d. įsaku legalizavo jos padėtį LTSR aukščiausioje administracijoje, 

o balandžio 14 d. paskyrė M. Meškauskienę valdybos viršininke431.  Valdyba turėjo sovietizuoti 

visuomenės dvaisnį gyvenimą, pagal komunistų ideologiją jų interesais ir tiklais organizuoti, 

reglamentuoti ir kontroliuoti meno įstaigų, kūrybinių organizacijų ir meno koletyvų veiklą, 

prižiūrėti meninę kūrybą.  Norint organizuoti, reglamentuoti ir kontroliuoti kinofikacijos įstaigų 
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veiklą ir kino produkcijos platinimą,  spalio 25 d. buvo įsteigta Valstybinė kinofikacijos valdyba432. 

Valdybos viršininku buvo paskirtas iš TSRS atvykęs Aleksandras Prokonovas. Tą pačią dieną buvo 

įsteigta Valstybinė respublikinė kontora „Glavkinoprokat“,  kuri buvo pavaldi Kinematografijos 

reikalų komitetui prie TSRS LKT ir turėjo monopolinę teisę nuomoti kino filmus Lietuvoje. Buvo 

įvestas TSRS valstybės  monopolis kino produkcijai ir užtikrinta, kad Lietuvoje būtų rodomi tik 

valdžios leidžiami filmai. 

Suvalstybinus sporto ir fizinės kultūros organizacijas ir draugijas, buvo įsteigtas 

administracinis aparats jų veiklai organizuoti ir reglamentuoti. LKP(b) CK biuras rugsėjo 26 d. 

nutarė įsteigti Fizinės kultūros ir sporto komisiją prie LTSR LKT ir paskyrė Aleksiejų Šimaną jos 

pirmininku, o Vincą Petronį – pavaduotoju433. LTSR  Liaudies komisarų taryba gruodžio 17 d. 

legalizavo biuro sprendimą ir organizavo Respublikinį fizinės kultūros ir sporto komitetą434. 

Komiteto pirmininku buvo paskirtas A. Šimanas, pavaduotojais – V. Petronis ir iš TSRS atvykęs 

Šlioma Kapeliušnikas. Kovo mėn. šie pavaduotojai buvo atleisti iš pareigų ir jų vietoje paskirtas 

Ivanas Čiudimovas435.  

 Tarybų Sąjungoje buvo ypač išplėtota ekonomikos valdymo sistema. Dėl visuotinio 

gamybos priemonių suvalstybinimo, valstybinės nuosavybės koncentravimo valdžios ir valdymo 

struktūrose ir šia nuosavybe disponavusių valdytojų rankose, susiformavo milžiniškas ir 

daugiapakopis ekonomikos valdymo aparatas. Buvo siekiama centralizuotai planuoti, valdyti  ir 

reglamentuoti visus ekonominius procesus. Norėta įvesti visuotinę centralizuotą ūkio planavimo, 

paskirstymo ir apskaitos sistemą, kontrolioti ūkio subjektų veiklą ir visas gamybos procerso 

grandis. Į Lietuvos TSR buvo perkelta analogiška valdymo sistema ir ja atitinkanti biurokratinė 

organizacija. 

Siekiant įvesti centralizuotą ūkio apskaitą, buvo įsteigta speciali struktūra, pavaldi TSRS 

Valstybinio plano komisijos Centrinės liaudies ūkio apskaitos valdybai. LTSR Liaudies komisarų 

taryba gruodžio 17 d. organizavo Respublikinę liaudies ūkio apskaitos valdybą436. Ji turėjo nuo 

1941 m. sausio 1 d. įvesti unifikuotą centralizuotą ūkio apskaitą ir atskaitomybę bei  kontroliuoti, 

kaip ją vykdo įstaigos ir organizacijos. Valdyba turėjo savo teritorinius padalinius visose apskrityse 

– ūkio apskaitos inspekcijas. Domas Micuta buvo paskirtas laikinai eiti Respublikinės liaudies ūkio 

apskaitos valdybos viršininko pareigas. Pagal TSR ekonomikos valdymo organų schemą buvo 

pertvarkytos įstaigos, kurios organizavo, reglamentavo ir kontroliavo suvalstybintų energetikos ir 

kuro įmonių veiklą.  Spalio 10 d. buvo įsteigta LTSR Energijos valdyba prie Komunalinio ūkio 

liaudies komisariato437. LKP(b) CK biuras ir LTSR LKT 1941 m. balandžio 14 d. reorganizavo 

valdybą į Vyriausiąją energijos valdybą prie LTSR LKT438. Valdybai  buvo perduotos 

nacionalizuotos elektros įmonės, jų transporto ir paskirstymo tinklai, kurių valdyti neperėmė TSRS 

liaudies komisariatai. 1940 m. spalio 16 d. buvo įsteigta Vyriausioji kuro valdyba prie LTSR LKT 
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439. Jurgis Vidmantas buvo paskirtas laikinai eiti Valdybos viršininko, o iš TSRS atvykęs Vasilijus 

Nesvitas – jo pavaduotojo pareigas. 1941 m. gegužės mėn. J. Vidmantą pakeitė Vaitiekus 

Palevičius440. Kuro valdybai  buvo perduotas Valstybinis durpių trestas su visomis jam 

pavaldžiomis įmonėmis, kuris iki tol priklausė Vietinės pramonės liaudies komisariatui, ir įsteigta 

nauja Anglių kontora441. 

Nacionalizavus automobilius ir auto transporto įmones, buvo sudaryta struktūra joms 

administruoti. LTSR Liaudies komisarų taryba spalio 3 d. įsteigė Valstybinį auto remonto, 

susisiekimo ir transporto trestą prie Komunalinio ūkio liaudies komisariato. Trestui buvo perduotos 

5 nacionalizuotos auto transporto bendrovės ir visos autobusų stotys. 1941 m. balandžio 14 d. 

trestas buvo pertvarkytas į  Auto transporto valdybą prie LTSR LKT442. Valdyba turėjo  organizuoti 

ir reglamentuoti keleivinio ir krovininio auto transporto įmones transporto remonto ir apžiūros 

bazes ir gamybos dirbtuves.  

Visos prie LTSR Liaudies komisarų tarybos įsteigtos valdybos praktiškasi veikė liaudies 

komisariatų teisėmis. Iki reorganizavimo jos dažniausia buvo liaudies komisariatų struktūriniai 

padaliniai. Reorganizavus jas į  savarankiškas įstaigas, LTSR administracinis sektorius buvo 

išplėstas ir suskaidytas į smulkesnes administracines struktūras. Buvo susiaurinta jų veikimo sritis, 

susmulkintos administracinės funkcijos. TSRS valdžia tikėjosi, kad išplėtus ir susmulkinus 

administravimo sektorių, įstaigos pajėgs visiškai apimti joms pavestas sritis ir pertvarkyti jas 

tarybiniais pagrindais. Pagal komunistus, biurokratinės organizacijos plėtimas ir jos grandžių 

smulkinimas turėjo padėti efektyviai valdyti ir sovietizuoti okupuotą kraštą.    

Buvo įsteigtos smulkios įstaigos, kurios priklausė administravimo įstaigų sistemai ir tvarkė 

labai siaurą sritį. TSRS Liaudies komisarų taryba 1941 m. sausio 6 d. įsteigė LTSR 

Hidrometeorologijos tarnybą443.  LTSR LKT balandžio 24 d. įsteigė Blankams gaminti kontorą, 

kuri turėjo aprūpinti LTSR įstaigas apskaitos dokumentacijos blankais, atitinkančiais Tarybų 

Sąjungoje naudojamas blankų formas444. Pagal TSRS Liaudies komisarų tarybos nutarimą buvo 

reorganizuoti Vyriausieji matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai, buvę LTSR Finansų liaudies 

komisariato žinioje. Buvo įsteigta TSRS Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotinio 

valdyba prie LTSR LKT ir Prabavimo rūmai prie LTSR Finansų liaudies komisariato445. Viktoras 

Budzys buvo paskirtas  TSRS Matų ir matuojamųjų prietaisų komiteto įgaliotiniu prie LTSR LKT. 

Pagal  TSRS Liaudies komisarų tarybos 1941 m. balandžio 19 d. nutarimą, LTSR Vietinės 

pramonės liaudies komisariato Geologinės grupės bazėje buvo organizuota Geologijos reikalų 

komiteto prie TSRS LKT Lietuvos geologijos skyrius446.  

LTSR centrinių įstaigų struktūra iš esmės buvo baigta formuoti  1941 m. žiemą. Buvo 

sudarytas administravimo sektorius, kuris aprėpė pagrindines Lietuvos gyvenimo sritis ir galėjo jas 

pertvarkyti tarybiniais pagrindais. Tačiau administracijos formavimo procesas tuo nesibaigė. TSRS 
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valdžia toliau plėtė LTSR administravimo sektorių ir smulkino jo grandis. Šiuos struktūros 

pertvarkymus labiausia nulėmė TSRS valdymo aparato struktūriniai pokyčiai. Tačiau, kitaip negu 

anksčiau, įtakos turėjo ir tai, kad LTSR administracijoje pasireiškė TSRS biurokratijai būdinga 

tendencija maksimaliai išsiplėsti.  

Tarybų Sąjungoje totalitarinio režimo sąlygomis, ypač prieškario metais, buvo didinamas 

valstybės organizacinis vaidmuo, diktatas ir kontrolė visoms visuomenės gyvenimo sritims. Dėl to 

sparčiai išbujojo biurokratinė sistema. TSRS liaudies komisariatų skaičius išaugo nuo 18 iki 40, 

padaugėjo joms pavaldžių administravimo įstaigų ir jose dirbusių žmonių447. Valdymo ir 

administravimo sistemos augimą skatino ir pati biurokratija. Siekdama realizuoti politinius ir 

korporatyvinius interesus, pirmiausia sustiprinti savo viešpataujančią ir privilegijuotą padėtį 

valstybėje ir visuomenėje, TSRS biurokratija plėtė savo organizaciją ir didino jos vaidmenį 

visuomenės gyvenime. Į Lietuvą perkėlus totalitariniam režimui būdingą valdymo modelį ir 

biurokratinę organizaciją, ėmė reikštis biurokratinio aparato augimo ir maksimalaus išsiplėtimo 

tendencija. LTSR administracijos vadovybė ėmė plėsti įstaigas ir didinti jose dirbusių žmonių 

skaičių.   

TSRS Vidaus reikalų liaudies komisariatą suskaidžius į du komisariatus, buvo pertvarkytas 

ir LTSR Vidaus reikalų liaudies komisariatas. LKP(b) CK biuras 1941 m. kovo 6 d. reorganizavo 

komisariatą į Vidaus reikalų ir Valstybės saugumo liaudies komisariatus448. Vidaus reikalų liaudies 

komisaru buvo paskirtas Aleksandras Guzevičius, Valstybės saugumo – Piotras Gladkovas (Piotr 

Gladkov). LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos Prezidiumas kovo 8 d. išleido panašų įsaką449.   

Biurokratinės organizacijos plėtimo tendencija ypač pasireiškė ekonomikos valdymo srityje. 

Buvo suskaidytas ir susmulkintas vietinę pramonę ir žemės ūkį administravęs sektorius. LKP(b) CK 

biuras 1941 m. vasario 12 d. nutarė organizuoti du naujus liaudies komisariatus: Miškų pramonės, 

Mėsos ir pieno pramonės450. Liaudies komisarų tarybai buvo pavesta perduoti iki tol Žemės ūkio 

liaudies komisariatui priklausiusius miškų ūkio objektus Miškų pramonės, o iki tol Vietinės 

pramonės liaudies komisariato žinioje buvusias įmones – Mėsos ir pieno pramonės liaudies 

komisariatams. Biuras paskyrė komunistą Eliją Bilevičių Maisto pramonės, buvusį Maisto 

pramonės liaudies komisarą Joną Laurinaitį – Mėsos ir pieno pramonės, o buvusį Socialinio 

aprūpinimo liaudies komisarą Jurgį Glušauską – Miškų pramonės liaudies komisarais451. Komunistų 

partijos sprendimo pagrindu LTSR Liaudies komisarų taryba parengė nutarimų projektus dėl naujų 

liaudies komisariatų įsteigimo ir pateikė juos laikinajai Aukščiausiajai Tarybai patvirtinti452. LTSR 

laikinosios Aukščiausios tarybos Prezidiumas vasario 14 d. ir kovo  24 d. išleido atitinkamus įsakus, 

o Liaudies komisarų taryba vasario 22 d. priėmė analogišką nutarimą453.  

TSRS Liaudies komisarų taryba 1941 m. balandžio 2 d. įsteigė Grūdų ir gyvulininkystės 

tarybinių ūkių liaudies komisariatą, kuris turėjo tvarkyti valstybinę žemės nuosavybę, 
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reglamentuoti, organizuoti ir kontroliuoti tarybinių ūkių veiklą Lietuvoje.  Pagal šį nutarimą 

balandžio 22 d. buvo organizuotas LTSR Grūdų ir gyvulininkystės tarybinių ūkių liaudies 

komisariatas, vėliau pavadintas Tarybinių ūkių liaudies komisariatu454. LKP(b) CK biuras paskyrė 

Vytautą Vazalinską liaudies komisaru, o iš TSRS atvykusį ir iki tol Žemės ūkio liaudies komisaro 

pavaduotojo pareigas ėjusį komunistą Ivaną Žitkovą – jo pavaduotoju455. LTSR Liaudies komisarų 

taryba išleido tokius pačius nutarimus456.   

Įsteigus naujus liaudies komisariatus, komitetus ir valdybas prie Liaudies komisarų tarybos, 

LTSR administracijos struktūra neatitiko jos konstitucijoje nustatytos sandaros. Siekiant išspręsti šį 

neatitikimą ir pagal tarybinės konstitucijos normas įteisinti naujų įstaigų padėtį LTSR 

adminsitracijoje, LKP(b) CK biuras pavedė J. Paleckiui padaryti pakeitimus LTSR konstitucijoje, o 

balandžio 9 d. patvirtino įstatymo dėl konstitucijos straipsnių pakeitimų projektą457. LTRS 

laikinosios Aukščiausios tarybos 2-ji sesija 1941 m. balandžio 12 d. priėmė LTSR konstitucijos 

pataisas458. Liaudies komisariatų sąrašas buvo papildytas naujais liaudies komisariatais ir 

komitetais. TSRS-Vokietijos karo išvakarėse LTSR veikė 18 liaudies komisariatų, 8 valdybos ir 

komitetai prie LTSR LKT ir 5 TSRS liaudies komisariatų įgaliotinių įstaigos, iš viso – 31 

sąjunginio-respublikinio ir respublikinio pavaldumo centrinė administracinė įstaiga. LTSR 

administracija buvo pajėgi aprėpti visas pagrindines Lietuvos gyvenimo sritis.   

LTSR administracijos centrinių įstaigų struktūra ir jų vidinė sandara buvo pritaikyta Tarybų 

Sąjungos valstybei ir kopijavo jos išbujojusį biurokratinį aparatą. Ji buvo pernelyg didelė Lietuvos 

TSR sąlygoms ir nepaslanki. Kuo labiau buvo smulkinamos administracinių įstaigų funkcijos, 

skaidomos institucijos ir steigiama daugiau struktūrinių padalinių, tuo labiau buvo plečiamas 

administravimo sektorius, augo jame dirbančių žmonių skaičius ir išlaidos, reikalingos aparatui 

išlaikyti. Komunistai tikėjosi, kad susmulkinus administracines grandis ir susiaurinus jų funkcijas, 

padidės jų veiklos efektyvumas, jos pajėgs aprėpti, griežčiau reglamentuoti ir kontroliuoti joms 

pavestą siaurą sritį. Tačiau pasireiškė visiškai priešinga tendencija. Tiksliai nenustačius 

administracinių struktūrų kompetencijos ir pavaldumo ryšių, jos ėmė dubliuoti viena kitos 

funkcijas, varžytis dėl pirmumo biurokratinėje hierarchijoje ir veiklos prioritetų. LTSR 

administratoriai pastebėjo, kad susiformavo milžiniškas biurokratinis aparatas, kurio grandys 

nesuvokė savo paskirties, nežinojo, kokį administracinį darbą turėjo atlikti, už kokią veiklos sritį 

buvo atsakingos ir kokiai institucijai atskaitomingos459. Antai Maisto pramonės liaudies komisaras 

E. Bilevičius skundėsi, kad netgi jis nežinojo, kokia administravimo įstaiga priklausė jo 

komisariatui  ir už kokią sritį ji buvo atsakinga. LKP(b) CK sekretorius Michailas Čiblys teigė, kad 

kai kurios administracinės struktūrose, ypač šakinių liaudies komisariatų padaliniai, nieko neveikė, 

tik „tuščius popierius rašė“. M. Gedvilas pažymėjo, kad administraciniame sektoriuje susidarė 

painiava ir „žmonės tiesiog pasiklydo įstaigų miške“460. Aukšti LTSR administratoriai suvokė, kad, 



 98

priešingai, negu buvo tikėtasi, biurokratinio aprato plėtimas apsunkino krašto administravimą ir 

sukėlė įvairias biurokratines patalogijas.  

Administracijos vadovybė, pirmiausia Liaudies komisarų taryba, suprato, kad LTSR 

biurokratinės organizacijos plėtimas pagal TSRS pavyzdį sukėlė administracinę painiavą ir 

biurokratines patalogijas ir galėjo sutrukdyti administracijai įgyvendinti partijos politiką  

sovietizuojant Lietuvą461. Dėl to ji mėgino rasti būdą, kaip sudaryti ir išlaikyti stabilią, jų požiūriu 

optimalią ir efektyviai veikiančią administracijos struktūrą ir išvengti ją ardančių struktūrinių 

pertvarkymų. Buvo pasinaudota biurokratijai įprastu metodu atidelioti sprendimų priėmimą ir jų 

vykdymą prisidengus sudėtinga ir ilgai trunkančia nutarimų projektų svarstymo ir suderinimo su 

partijos ir administracijos struktūromis dingstimi. LTSR Liaudies komisarų taryba sąmoningai 

vilkino priimti sprendimus dėl liaudies komisariatų struktūros patvirtinimo ar pakeitimo, atideliojo 

jų nuostatų  ir etatų sąrašų tvirtinimą. LKP(b) CK vadovybė suprato tokią taktiką ir palaikė ją, 

kadangi buvo politiškai suintersuota sudaryti jos požiūriu optimalią biurokratinę organizaciją, kuri 

sklandžiai įgyvendintų partijos sprendimus. Tačiau ne visi LTSR administratoriai suprato tikrąsias 

tokio vilkinimo priežastis. Antai Maisto pramonės liaudies komisaras E. Bilevičius skundėsi, kad 

dėl biurokratizmo Liaudies komisarų taryba vilkina patvirtinti jo komisariato struktūrą. LKP(b) CK 

sekretorius A. Sniečkus  nepritarė jo išsakytai minčiai „išguiti biurokratizmą“ ir palaikė M. Gedvilo 

poziciją atidėti sprendimus. Jis aiškino komunistas, kad „tegu geriau jie [nutarimų dėl struktūros 

projektai] paguli Liaudies komisarų taryboje, negu Liaudies komisarų tarybos pirmininkas 

neišsiaiškinęs pasirašys projektą. Draugas Gedvilas visiškai teisus. Pas mus atvažiuodavo įvairūs 

žmonės, siūlė įvairius projektus ir mes dėl savo nepatyrimo pasirašėmė nemažai tokių projektų, o 

dabar reikia peržiūrėti tai, ką pasirašėme ir tai, ką nutarėme“462. Nutarimų dėl centrinių 

administracinių įstaigų struktūros atidėjimas sudarė galimybę LTSR administracijos vadovybei 

užvilkinti kai kurių TSRS valdžios sprendimų įgyvendinimą, tačiau negalėjo jų pakeisti. Dėl 

centralizuoto valdymo ir komunistų partijos politikos mechanizmo LTSR administracija turėjo 

paklusti VKP(b) nutarimams ir TSRS politinių struktūrų nurodymams ir prisiderinti prie unifikuotos 

Tarybų Sąjungos valdymo schemos. 

Mechaniškas ir vietinėms sąlygoms nepritaikytas TSRS biurokratinės organizacijos schemos 

perkėlimas į Lietuvą atspindėjo centralizuotą Tarybų Sąjungos valdymo sistemą ir atitiko 

totalitariniams režimams būdingą biurokratinį valdymo modelį. Išplėtotas ir turintis sudėtingą 

struktūrą biurokratinis aparas padėjo komunistų partijai išlaikyti savo diktatūrą ir įgyvendinti 

politiką. Pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu tokia biurokratinė sistema buvo tik pradėta 

diegti Lietuvoje, dėl to LTSR administracijos vadovai ne iš karto suvokė juos vaidmenį tarybinėje 

politinėje sistemoje, ypač partijos politikos mechanizme. Netgi partijos struktūros nesuprato 

biurokratinio absoliutizmo reikšmės sovietizuojant Lietuvą. LTSR  administratoriai siekė parodyti 
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okupacinei valdžiai, kad pajėgia įvykdyti komunistų partijos nurodymus, dėl to buvo suinteresuoti 

efektyviai administruoti Lietuvą. Jie norėjo, kad administravimo sektorius būtų nedidelis, turėtų 

aiškią, nesudėtingą ir pastovią stuktūrą, su griežtai nustatyta jo grandžių kompetencija ir pastoviais 

pavaldumo ryšiais. LKP(b) vadovybė siekė sudaryti tokią administraciją, kurią pajėgtų prižiūrėti, 

galėtų kontroliuoti visas jos grandis ir veiklos sritis. Išplėtus administracinį sektorių, jis labai 

išaugo, jo struktūra tapo sudėtingesnė, todėl daugelis komunistų nebegalėjo susiorientuoti joje ir 

nepajėgė jos kontroliuoti. A. Sniečkus konstatato, kad dėl kai kurių centrinių administracinių įstaigų 

griozdiškos struktūros ir išpūstų etatų netgi partijos ir administracijos vadovai nebegalėjo 

išsiaiškinti, kuo jos užsiėmė463. Tokiomis sąlygomis komunistai negalėjo tikėtis, kad jiems pavyks 

kontroliuoti administraciją. M. Čiblys pastebėjo, kad kuo labiau plečiamas administravimo 

sektorius ir smulkinama jo struktūra, tuo „reikalai eina blogyn“. Jis išreiškė LKP(b) vadovybės 

nerimą, kad toks gremėzdiškas, sudėtingas ir nepaslankus biurokratinis aparatas nesugebės 

efektyviai administruoti kraštą ir įgyvendinti partijos politiką sovietizuojant Lietuvą464.  

LTSR vietinių administravimo struktūrų sudarymas 

 Siekiant sudaryti Tarybų Sąjungai vienodą vietinio administravimo sistemą, komunistų 

partija ėmė steigti vietinius administravimo organus. Pagal LTSR konstituciją ir TSRS 

Aukščiausios tarybos 1940 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Lietuvoje turėjo būti organizuoti rinkimai į 

vietines Darbo žmonių deputatų tarybas. Tačiau komunistai neskubėjo to daryti.  

TSRS politinėje sistemoje tarybos formavo demokratinės ir teisėtos valdžios įspūdį  ir 

demonstravo neva plataus gyventojų atstovavimo valdžioje galimybes. Tačiau politinėje tikrovėje 

jos neturėjo valdžios galių ir nevaidino svarbaus vaidmens valstybės valdyme. Tarybų Sąjungoje 

vietinių valdymo organų prerogatyvas turėjo partijos komitetai ir jiems pajungti tarybų vykdomieji 

komitetai. Dėl to TSRS valdžia galėjo valdyti prijungtą Lietuvą neįsteigusi vietinių tarybų. Krašto 

valdymo interesai reikalavo, kad vietose būtų įsteigtos tik tvarkomosios struktūros – formaliai 

LTSR Liaudies komisarų tarybai, faktiškai – komunistų partijos vietinėms struktūroms pavaldūs ir 

jų kontroliuojami vykdomieji komitetai. LKP(b) vadovybė taip pat nerodė iniciatyvos steigti 

vietines tarybas. Ji aiškino, esą netikslinga rengti rinkimus, kol nenustatytas naujas Lietuvos TSR 

administracinis-teritorinis padalinimas, kol apskritys TSRS pavyzdžiu nepertvarkytos į rajonus465. 

Tam tikrą vaidmenį, matyt, suvaidino   tai, kad komunistai buvo suinteresuoti rinkimus į vietines 

tarybas nukelti kuo toliau, kada, jų požiūriu, galėjo išryškėti pirmieji teigiami sovietizavimo 

proceso rezultatai. Tokiais sumetimais komunistų partija nesteigė vietinių tarybų, bet ėmė formuoti 

vietines tvarkomasias struktūras – laikinuosius vykdomuosius komitetus.   

Laikinieji vykdomieji komitetai buvo steigiami TSRS valdžios sprendimu. Komitetus ir jų 

sudėtį formavo komunistų partijos struktūros. LTSR centrinės administracinės įstaigos legalizavo 

partijos nutarimus ir pagal tarybinės teisės normas įteisino komitetų sudarymą ir jų padėtį LTSR 
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administracijoje. LKP(b) CK biuras spalio 17 d. nurodė LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos 

Prezidiumui sudaryti laikinuosius vykdomuosius komitetus, kurie iki rinkimų į vietines tarybas 

atliktų tarybų vykdomųjų komitetų funkcijas466. Laikinieji vykdomieji komitetai turėjo pakeisti iki 

tol veikusias Lietuvos Respublikos vietinės savivaldos institucijas. Komunistai ketino panaikinti 

miestų burmistrų, apskričių viršininkų ir valsčių viršaičių pareigybes, perduoti jų funkcijas miestų, 

apskričių, valsčių, apylinkių laikinųjų vykdomųjų komitetų pirmininkams.  LKP(b) CK biuras 

patvirtino 3 miestų ir 15 apskričių laikinųjų vykdomųjų komitetų sąrašą, sudarė ir patvirtino 

komitetų narių sudėtį.  Antai Kauno miesto laikinojo vykdomojo komiteto pirmininku buvo 

paskirtas Aleksejus Šimonas, jo pavaduotoju – Juozas Šermušenko ir Stasys Babalevičius, nariais – 

LKP(b) miesto komiteto pirmasis sekretorius Antanas Petrauskas, antrasis sekretorius Nikita 

Paraščenko, Vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojas Balys Baranauskas, miesto karinis 

komisaras Kozinovas (Kozinov), miesto laikinojo komiteto sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas, 

buvęs miesto burmistras Antanas Garmus ir komiteto narė Matilda Domeikienė. Vilniaus miesto 

laikinojo komiteto pirmininko pavaduotoju buvo paskirtas iš TSRS atvykęs Ivanas Garinas (Ivan 

Garin), nariais – LKP(b) miesto komiteto pirmasis sekretorius Povilas Baltruška, NKVD skyriaus 

viršininko pavaduotojas Davidas Bykovas (David Bykov) ir Jonas Drutas. Vilniaus apskrities 

laikinojo vykdomojo komiteto nariais tapo komiteto pirmininkas Vilhelmas Dudelis, LKP(b) 

apskrities komiteto pirmasis sekretorius Nikita Fedorenko, NKVD skyriaus viršininkas Jonas 

Vildžiūnas ir Viktoras Bergas (Viktor Berg). Kėdainių apskrities laikinojo vykdomojo komiteto 

nariais buvo paskirti pirmininkas Aleksandras Urbanas, pavaduotoju – Ilja Gamus, nariais – LKP(b) 

apskrities komiteto sekretorius Silvestras Žolneris (Silvestr Žolner), NKVD skyriaus viršininkas 

Justas Rugienis ir žemės ūkio skyriaus vedėjas Vytautas Sakalauskas. Iš viso buvo parinktos ir 

patvirtintos 93 kandidatūros į 18 laikinųjų vykdomųjų komitetų narius. LKP(b) CK biuras liepė 

Liaudies Komisarų Tarybai pertvarkyti liaudies komisariatų vietinius organus į laikinųjų 

vykdomųjų komitetų struktūrinius padalinius (skyrius arba inspekcijas). Komunistų partijos 

struktūroms buvo pavesta kartu su patvirtintais laikinųjų vykdomųjų komitetų nariais sudaryti 

laikinuosius valsčių komitetus. 

VKP(b) CK Politinis biuras lapkričio 10–19 d.  priėmė nutarimą dėl vietinių administracijų 

organų kūrimo prijungtuose kraštuose467. Buvo nustatyta tokia pat, kaip Tarybų Sąjungoje 

vykdomųjų komitetų formavimo, jų darbuotojų parinkimo ir tvirtinimo tvarka. Formaliai laikinieji 

komitetai turėjo būti steigiami pagal LTSR administracijos struktūrų nutarimus: respublikinio 

pavaldumo miestų ir apskričių laikinieji vykdomieji komitetai – pagal LTSR laikinosios 

Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo įsaką, o likusieji komitetai – pagal apskričių laikinųjų 

vykdomųjų komitetų sprendimus. Laikantis nomenklatūros sistemos taisyklių, apskričių komitetų 
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pirmininkų kandidatūros turėjo būti pateiktos tvirtinti VKP(b) Centro komitetui, o žemesnio lygio 

laikinųjų vykdomųjų komitetų sudėtį turėjo patvirtinti LKP(b) Centro komitetas.    

Pagal šį VKP(b) vadovybės sprendimą LKP(b) CK biuras lapkričio 12 d. patvirtino LTSR 

laikinosios AT Prezidiumo įsako dėl vietinės administracijos organų sudarymo projektą468. Pagal jį 

buvo panaikintas iki tol formaliai dar veikęs Savivaldybių įstatymas. Buvo nustatyta, kad Liaudies 

Komisarų taryba turi parinkti miestų ir apskričių laikinųjų vykdomųjų komitetų personalinę sudėtį, 

o apskričių laikinieji vykdomieji komitetai – valsčių, miestelių ir apylinkių komitetų sudėtį.  

Ideologiniai sumetimais nebuvo užsiminta apie LKP(b) diktatą formuojant vietinę administraciją. 

Buvo nustatyta  vietinių administracinių organų sudėtis. Miestų ir apskričių vykdomuosius 

komitetus turėjo sudaryti 5–9 asmenys: pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir nuo 2 iki 6 

komiteto narių, o valsčių, miestelių ir apylinkių komitetus – pirmininkas, pavaduotojas ir 

sekretorius. LTSR laikinosios AT Prezidiumas lapkričio 12 d. įsaku formino partijos direktyvą469. 

Liaudies Komisarų Taryba nustatė konkrečią laikinųjų vykdomųjų komitetų struktūrą, patvirtino jų 

etatus470. 22-iems apskričių laikiniesiems komitetams buvo numatyta skirti 626 etatus, o Švenčionių 

apskrities komitetui palikti tuos pačius etatus, kuriuos skyrė šį komitetą sudariusi  Baltarusijos TSR 

administracija. 

Praktiškai komitetus formavo komunistų partijos struktūros. Jos parinko komitetų narius, 

pateikė komitetų sudėtį Liaudies komisarų tarybai, o pastaroji – LTSR laikinajai Aukščiausiajai 

tarybai patvirtinti. Antai lapkričio mėn. LTSR lakinosios AT Prezidiumas Liaudies komisarų 

tarybos teikimu patvirtino miestų ir apskričių laikinųjų vykdomujų komitetų pirmininkus, 1941 m.  

vasario mėn. – miestų ir apskričių laikinųjų vykdomųjų  komitetų narius471.  LKP(b) Centro 

komitetas svarstė ir tvirtino visas komitetų narių kandidatūras. Tokia laikinųjų vykdomųjų komitetų 

ir jų sudėties formavimo tvarka užtikrino komunistų diktatą vietinei administracijai ir sudarė 

galimybes kontroliuoti jos veiklą nuo pat jos sudarymo pradžios.  

Konkrečias kandidatūras į miestų ir apskričių laikinuosius vykdomuosius komitetus parinko 

LKP(b) CK Organizacinis-instruktorių ir Kadrų skyriai atitinkamų partijos komitetų teikimu, o 

valsčių ir apylinkių – partijos apskričių komitetai iš komunistų partijos narių ir režimui politiškai 

ištikimų žmonių. Kandidatai į komitetų narius buvo parinkti pirmiausia pagal jų pareigas vietinėje 

administracijoje. Tačiau buvo laikomasi ir komunistų partijos kadrų politikos principų. Partiškumas, 

politinė ištkimybė komunistų partijai ir režimui buvo pagrindiniai kandidatų politinės atrankos 

kriterijai. TSRS pavyzdžiu apskričių laikinųjų vykdomųjų komitetų nariais buvo paskirti asmenys, 

užėmę vadovaujančias pareigas svarbiausiose vietinėse administracinėse struktūrose: vykdomojo 

komiteto pirmininkas  ir jo pavaduotojas, komunistų partijos komiteto pirmasis arba antrasis 

sekretorius (kartais – netgi abu), NKVD skyriaus viršininkas ir dar keli komiteto nariai, tarp jų 

laikinojo vykdomojo komiteto šakinio, dažniausiai žemės ūkio, skyriaus vedėjas. Atskirais atvejais į 
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komiteto sudėtį buvęs įtraukti tie miesto burmistrai ar apskrities viršininkai, kurie buvo paskirti į 

šias pareigas 1940 m. vasarą, po Lietuvos okupacijos. Siekiant užtikrinti komunistų partijos diktatą 

laikiniesiems komitetams, jų sudėtis buvo formuojama taip, kad komunistai užimtų vadovaujančius 

postus ir sudaryti daugumą. Dėl to daugelis komitetų pirmininkų ir pavaduotojų buvo partijos 

nariai. Norėdama įvesti TSRS valdžios atstovų kontrolę vietinėms adminstracinėms įstaigoms, 

komunistų partija skyrė komitetų pirmininkų pavaduotojais iš Tarybų Sąjungos atvykusius 

komunistus. Kadangi 1940 m. rudenį tokių asmenų dar trūko, pavaduotojais laikinai buvo skiriami 

vietiniai žmonės. Komunistų partija ketino laipsniškai pakeisti juos TSRS atstovais ir pasiekti, kad 

visuose komitetuose dirbtų iš Tarybų Sąjungos atvykę administratoriai.   

Pagal LTSR administracinį padalinimą turėjo būti įsteigti 4 respublikinio ir 32 apskričių 

pavaldumo miestų, 23 apskričių, 267 valsčių ir 2866 apylinkių, iš viso – 3192 vykdomieji 

komitetai472.  Jie buvo sudaryti 1940 m. spalio – gruodžio mėn. Tuo pačiu metu buvo steigiami 

komitetų struktūriniai padaliniai – skyriai. TSRS pavyzdžiu apskričių komitetuose buvo sudaryti 

bendrieji ir šakiniai skyriai (vietinės pramonės, žemės ūkio, prekybos, kelių, darbo, finansų, 

komunalinio ūkio, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo, švietimo, skyriaus teisėmis 

funkcionavusi plano komisija). Miestų laikinuosiuose vykdomuosiuose komitetuose buvo steigiami 

bendrasis, vietinės pramonės, prekybos, darbo, finansų, komunalinio ūkio, sveikatos apsaugos, 

socialinio aprūpinimo, švietimo, civilinės metrikacijos skyriai ir skyriaus teisėmis funkcionavusi 

plano komisija. Valsčių komitetuose skyrių nebuvo. Apskričių pavaldumo miestų ir valsčių 

laikinųjų vykdomųjų komitetų aparatas buvo nedidelis, o apylinkių komitetai jo apskritai neturėjo. 

Daugiausia žmonių dirbo respublikinio pavaldumo miestų ir apskričių komitetuose (vidutiniškai 

nuo 25 iki 40 žmonių). Bendrieji skyriai turėjo tvarkyti laikinųjų vykdomųjų komitetų raštvedybą, 

finansų ir ūkio reikalus; jie buvo pavaldūs komiteto vadovybei. Šakiniams skyriams buvo pavestas 

LKP(b) struktūrų ir atitinkamų liaudies komisariatų nutarimų įgyvendinimo vietose organizavimas. 

Jie buvo pavaldūs atitinkamiems liaudies komisariatams. Iki 1941 m.gegužės mėn. buvo patvirtinti 

173 miestų ir apskričių laikinųjų vykdomųjų komitetų pirmininkai, pavaduotojai ir nariai, visi 

žemės ūkio ir finansų skyrių vedėjai, dalis kitų skyrių vadovų473. Kadangi nebuvo laikinųjų 

vykdomųjų komitetų darbuotojų apskaitos, LTSR centrinės administracinės struktūros neturėjo 

tikslių  žinių  apie komitetų padalinių sudarymą ir komitetuose dirbusių žmonių skaičių. 

Remdamasis LKP(b) CK Kadrų ir Organizacinio-instruktorių skyrių duomenimis, LKP(b) CK 

sekretorius A. Sniečkus partijos V suvažiavime 1941 m. vasario 5 d. nurodė, kad laikinuosiuose 

vykdomuosiuose komitetuose dirbo 8 833 vadovaujantys ir atsakingi darbuotojai, o įskaitant 

dirbusius komitetų skyriuose – maždaug 10 000 atsakingų darbuotojų474.  

LTSR vietinės administracijos struktūros buvo sudarytos TSRS valdžios iniciatyva, jos 

nurodymu ir pagal jos nustatytą tvarką, pažeidžiant netgi LTSR konstitucijos normas. Laikinieji 
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vykdomieji komitetai gavo įgaliojimus iš VKP(b) ir jos teritorinės organizacijos – LKP(b) 

vadovybės. Jie neatstovavo Lietuvos visuomenės sluoksniams. Komunistų partija paskyrė į juos tik 

savo atstovus. Nuo pat pradžių vietinės administracijos institucijos buvo pajungtos atitinkamoms 

partijos struktūroms: LKP(b) centro komiteto skyriams, miestų ar apskričių komitetams ir jų 

aparatams. Laikinųjų vykdomųjų komitetų veiklą tiesiogiai prižiūrėjo LKP(b) centro, miestų ir 

apskričių komitetų Organizaciniai-instruktorių skyriai. TSRS pavyzdžiu laikinųjų vykdomųjų 

komitetų vadovybėje buvo svarbiausių administracinių struktūrų (partijos, administracinių 

tvarkomųjų ir represinių organų) vadovai. Pareigų dubliavimas sudarė prielaidas vietines 

administracijos lygmenyje sujungti partines ir administracines struktūras ir jų aparatus, suartinti 

politines ir administracines funkcijas, politinę ir administracinę sferą ir faktiškai panaikinti ribą tarp 

jų.   

Komunistams sudarius laikinuosius vykdomuosius komitetus, ėmė formuotis LTSR vietinių 

administracinių struktūrų biurokratija. Joje vyravo pagal politinius kriterijus atrinkti ir politinio 

pasitikėjimo pagrindu paskirti vietiniai administratoriai. Jie buvo atsakingi pirmiausia komunistų 

partijos struktūroms, o tik po to toms administracinėms įstaigoms, kurioms buvo formaliai 

pavaldūs. Vietiniai administratoriai sudarė tarybinės biurokratijos sluoksnį, kuris įėjo į 

nomenklatūrą ir buvo susijęs su partine biurokratija faktinio hierarchinio pavaldumo ryšiais475.    

Atstovavimas LTSR administracijai TSRS politinėse struktūrose 

Tarybų Sąjungoje TSRS Aukščiausioji Taryba buvo formali institucija, kuri demonstravo 

valstybinę valdžią, bet neturėjo realių valdžios galių. Jos paskirtis buvo imituoti valdžios ir politinio 

režimo teisėtumą, federacinę TSRS sandarą ir parlamentinę valdymo formą, palaikyti bolševikų 

politinės doktrinos ir ideologijos kertinio akmens – tarybų valdžios idėjos gyvavimą. Realiai ši 

institucija turėjo tik vieną funkciją – įforminti komunistų partijos struktūrų, pirmiausia VKP(b) CK 

Politinio biuro, sprendimus, suteikti jiems formą įstatymo, kuris buvo privalomas visiems TSRS 

administraciniams teritoriniams dariniams, įskaitant respublikas, ir visoms valstybinėms 

institucijoms. Tarybinės visuomenės indoktrinavimo procese Aukščiausioji Taryba atliko svarbų 

ideologinį vaidmenį. Ji privalėjo įkūnyti bolševikų propagandos mitus apie “liaudinį” valstybės ir 

valdžios pobūdį, valdžios teisėtumą, tarybinių respublikų ir TSRS tautų lygiateisiškumą, valdžios 

atstovavimą visuomenei ir TSRS tautoms.  

Rinkimai į TSRS Aukščiausiąją Tarybą aneksuotose Baltijos valstybėse turėjo  sudaryti 

regimybę, kad TSRS valdžia Aukščiausiosios Tarybos asmenyje atstovauja aneksuotus kraštus, kad 

ji savo politiką formuoja atsižvelgdama į jų interesus. Buvo norima padaryti įspūdį, esą LTSR 

atstovai TSRS Aukščiausioje Taryboje daro įtaką jos sprendimams, tariamai dalyvauja formuojant 

TSRS valdžios politiką. Rinkimai į TSRS Aukščiausiąją Tarybą aneksuotose šalyse turėjo praktinę 

paskirtį. Paskyrus LTSR atstovus į TSRS Aukščiausiąją Tarybą buvo suformuota prijungtų kraštų 
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valdymo sistemos grandis ir VKP(b) politikos mechanizmo svertas. Vadinamieji LTSR atstovai 

TSRS Aukščiausioje Taryboje buvo svarbus VKP(b) politikos ir partijos vadovybės kontrolės 

Lietuvos TSR administracijai instrumentas. Dėl tokių ideologinių ir praktinių išskaičiavimų TSRS 

valdžiai rūpėjo, kad būtų parinkti tokie žmonės, kurie tinkamai atliktų jiems pavestą  “atstovavimo” 

Lietuvos tarybų socialistinei  respublikai  TSRS valdžioje vaidmenį. 

Ideologiniais išskaičiavimais Tarybų Sąjungoje buvo imituojama demokratinių rinkimų 

procedūra. Tačiau realiai valdžia buvo organizuojama rekrūtavimo būdu. Valdanti komunistų partija 

parinkdavo iš įvairių sluoksnių žmones, kurie turėjo imituoti  atstovavimą jiems. Tai  buvo visiškai 

nuo komunistų partijos priklausomos tipinės marionetines figūros. VKP(b) struktūros savo nuožiūra 

primesdavo rinkėjams vieną ar kitą kandidatą, galėjo perkelti jį iš vienos rinkiminės apygardos į 

kitą, bet kada ir bet kokia dingstimi pakeisti jį kituo ir pan. Tarp kandidatų išsiskyrė grupė žmonių, 

kurie buvo parinkti pagal jų užimamas pareigas partinėje ir valstybinėje hirarchijoje, priklausė 

politinės biurokratijos sluoksniui ir atstovavo jos interesams. Ši nomenklatūrinių vadovų grupuotė 

iš vidaus kontroliavo TSRS Aukšiausiąją Tarybą ir  užtikrino komunistų partijos diktatą jai. 

Rinkimai vyko pagal komunistų partijos nustatytą schemą. Komunistai skelbė rinkimus, sudarė 

rinkimines komisijas ir kontroliavo jų veiklą, imitavo kandidatų iškėlimo ir įregistravimo 

procedūrą, organizavo rinkiminę kampaniją ir balsavimą. Rinkimai buvo nealternatyvūs: į vieną 

vietą būdavo iškelemiamas tik vienas žmogus ir neleidžiama kelti konkuruojančių kandidatūrų. 

Rinkimų rezultatai buvo nulemti iš anksto, buvo tokie, kokių pageidavo jų organizatoriai. 

Totalitarinio režimo sąlygomis visuomenė neturėjo galimybių pareikšti savo valią rinkimuose.   

Pagal tokią schemą buvo organizuoti rinkimai ir Lietuvos TSR. VKP(b) CK Politinis biuras 

paskyrė 1941 m. sausio 12 d. rinkimus į TSRS Aukščiausiąją Tarybą. Rinkimus Lietuvos TSR 

organizavo ir juos kontroliavo LKP(b) struktūros, pirmiausia LKP(b) CK Organizacinis instruktorių 

skyrius. Jo teikimu LKP(b) CK biuras 1940 m. lapkričio 10–11 d. sudarė 13 asmenų LTSR 

rinkiminę komisiją rinkimams į TSRS Aukščiausios Tarybos Tautybių Tarybą476. Komisijos 

pirmininku buvo paskirtas LTSR profsąjungų Centrinio organizacinio biuro pirmininkas Juozas 

Stimburys, pavaduotojas – LKP(b) CK Žemės ūkio skyriaus vedėjas Karolis Didžiulis. Oficialiai 10 

komisijos narių atstovavo profsąjungoms, po vieną  – komunistų partijai, komjaunimui ir Lietuvoje 

dislokuotai TSRS kariuomenei. Biuras patvirtino direktyvinį laišką partijos struktūroms dėl rinkimų 

organizavimo. Partijos miestų ir apskričių komitetams buvo nurodyta sudaryti apygardos rinkimines 

komisijas ir pateikti jų sudėtį LKP(b) CK biurui patvirtinti; sudaryti apylinkių komisijas ir  

patvirtinti jas apskričių komitetų posėdžiuose. Buvo pabrėžiama, kad rinkiminių komisijų nariai turi 

būti parinkti iš partinio aktyvo, kuris “pasireiškė stiprinant tarybų santvarką, įrodė savo ištikimybę 

Lenino-Stalino partijos reikalui”. Siekiant respektuoti lyčių lygiateisiškumą, buvo reikalaujama, kad 

moterys sudarytų ne mažiau kaip 30 proc. komisijos narių. Panašia tvarka turėjo būti parinkti ir 
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kandidatai į deputatus. LKP(b) CK biuras pareikalavo, kad partijos struktūros parinktų tokius 

kandidatus, kurie būtų ištikimi režimui ir komunistų diktatūrai, pabrėžė “jokiu būdu neleisti iškelti 

partijai ir liaudžiai svetimus ir priešiškus žmones”. Norint užtikrinti sklandų komunistų parinktų 

žmonių iškėlimą, partijos komitetams buvo liepta parinkti įstaigas, įmones ar organizacijas, kurios 

inscenizuotų kandidatų iškėlimą, parinkti konkrečius asmenis ir paskirstyti jiems vaidmenis tokioje  

inscenizacijoje ir pan. Buvo pateiktos konkrečios instrukcijos, kaip suvaldyti žmones, jeigu jie 

sumanytų iškelti komunistų kandidatui alternatyvią kandidatūrą, kaip užkirsti kelią nepartiniams 

pasiūlyti savo atstovą ir pan.  LKP(b) struktūros taip pat turėjo parinkti agitacinį-propagandinį 

aktyvą, deputatų patikėtinius, kurie reklamuotų komunistų parinktus kandidatus. Partijos 

komitetams buvo nurodyti prižiūrėti visus organizacinius ir techninius pasirengimo rinkimams 

klausimus: kontroliuoti, kaip sudaromi rinkėjų sąrašai, spausdinami biuleteniai, agitacinė medžiaga 

ir kt.  

LTSR laikinosios AT Prezidiumas patvirtino LTSR rinkiminės komisijos sudėtį, sudarė 10 

apygardų rinkimams į TSRS AT Sąjungos Tarybą ir 25 – į Tautybių Tarybą477. 

Komunistų partijos struktūrų pasiūlytus kandidatus aptarė LKP(b) CK Organizacinis 

instruktorių ir Kadrų skyriai. Pagal TSRS rinkimų inscenicavimo tradicijas, rinkimai Lietuvos TSR 

turėjo būti nealternatyvūs. Buvo numatyta iškelti tik tiek kandidatų, kiek jiems buvo skirta vietų, t.t. 

po vieną kandidatą kiekvienoje apygardoje. Į  Sąjungos Tarybą buvo numatyta 10 žmonių, 

daugiausia parinktų pagal užimamas aukštas pareigas. Tarp jų buvo LTSR vadovai VKP(b) CK ir 

TSRS LKT įgaliotinis N. Pozdiakovas, LKP(b) CK pirmasis sekretorius A. Sniečkus, partijos CK 

antrasis sekretorius I. Meskupas,  Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas M. Gedvilas, Vidaus 

reikalų liaudies komisaras A. Guzevičius,  TSRS  11-os armijos vadas Ivanas Morozovas (Ivan 

Morozov), LTSR profsąjungų Centrinio organizacinio biuro pirmininkas Juozas Stimburys. 

Propagandines sumetimais į šią nomenklatūrinę grupuotę buvo įtraukti trys asmenys, kurie turėjo 

įkūnyti atstovavimo darbininkas ir valstiečiams idėją bei lyčių lygiateisiškumo idėjas: darbininkas iš 

Šiaulių Kazys Milius, valstietis iš Zarasų aps. Antanas Cibulskis ir valstietė Sofija Nakaitė. 8 

kandidatai buvo komunistai. Į Tautybių Tarybą  buvo parinkti 25 žmonės, iš jų 9 – administracijos 

vadovai: LTSR laikinosios AT Prezidiumo pirmininkas J. Paleckis,  Švietimo liaudies komisaras A. 

Venclova, LKP(b) CK sekretorius propagandai Kazys Preikšas, LKP(b) CK Organizacinio 

instrukorių skyriaus vedėjas Danilas Šupikovas, LKP(b) Vilniaus miesto komiteto sekretorius 

Povilas Baltruška, LKP(b) Vilkaviškio apskrities komiteto sekretorė Elena Geležiūnaitė, LKP(b) 

apskrities komiteto narys Ignas Jonušas, TSRS kairuomenės 29-jo teritorinio pulko vadas Vincas 

Vitkauskas, LLKJS CK sekretorius Feliksas Bieliauskas. Propagandiniais sumetimais kandidatais 

buvo padaryti 4 darbininkai, 7 valstiečiai, 5 inteligentijos atstovai (prof. V. Krėvė-Mickevičius, 

rašytoja Solomėja Neris, mokytojos Kazimiera Trečiokienė ir Liuda Tomkytė, gydytojas prof. 
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Vladas Kuzma). Tarp kandidatų buvo 23 lietuviai, 1 lenkė ir 1 baltarusis; 9 moterys.  LKP(b) CK 

biuras lapkričio 16 d. patvirtino parinktas kandidatūras ir pateikė jas VKP(b) Centro komitetui478.  

Parenkant kandidatus, pasitaikė vietiniams komunistams politiškai nepageidaujamų 

nesklandumų. Antai, patikrinus buvusios Lietuvos Respublikos policijos archyvus, paaiškėjo, kad 

kandidatas į TSRS AT Tautybių Tarybą Rapolas Gedminas dirbo policijoje, o kandidatą į TSRS AT 

Sąjungos Tarybą Kazys Milius turėjo ryšius su saugumu. LKP(b) CK biurui teko kreiptis į VKP(b) 

CK, kad jis išbrauktų šiuos asmenis iš kandidatų sąrašo479. Jų vietoje buvo pasiūlytas Šiaulių miesto 

laikinojo vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas komunistas Petras Kareckas ir LKP(b) 

Raseinių apskrities komiteto sekretorius Stasys Filipavičius. 

TSRS pavyzdžiui iš komunistų parinktų kandidatų buvo sudarytas vadinamasis komunistų ir 

nepartinių blokas, kuris turėjo demonstruoti neva platų atstovavimą visuomenės sluoksniams. 

Tikrovė jis neatstovavo netgi režimui prijautusių socialinių grupių, neišreiškė kokių nors konkrečių 

jų pageidavimų TSRS valdžiai. Kaip minėta, pastarųjų atstovai buvo įtraukti į deputatų sąrašą 

privaloma tvarka, pagal nustatytas kvotas. Blokas neturėjo savo rinkiminės programos. Kandidatai 

agitavo už VKP(b) politiką. Komunistų partijos ar bloko vardu leidžiamoje rinkiminėje literatūroje 

taip pat buvo propaguojama VKP(b) politika, Lietuvos sovietizavimo ir tarybinės politinės sistemos 

diegimo uždaviniai480.  Politiniu požiūriu blokas atstovavo režimui ir komunistų partijai, socialiniu 

– politinei biurokratijai (nomenklatūrai).  

LKP(b) CK surengė lapkričio 11 d. ir 1941 m. sausio 3 d.  miestų ir apskričių komitetų 

sekretorių pasitarimus, kuriuose LKP(b) CK Organizacinio instruktorių skyriaus vedėjas D. 

Šupikovas smulkiai instruktavo, kaip sklandžiai inscenizuoti rinkimus ir pasiekti pageidaujamų 

rezultatų.  Gruodžio 17 d. LKP(b) CK biuras Kauno ir Šiaulių miestų bei  Vilkaviškio ir Šiaulių 

apskričių pagrindu aptarė, kaip partijos struktūros organizuoja rinkiminę kampaniją481. Komunistai 

sunerimo, kad sustiprėjo visuomenės nepasitenkinimas režimu ir sparčiai augo rinkimų boikoto 

nuotaikos. Nenorėdami, kad žlugtų rinkimų inscenizavimas, jie nurodė komunistų struktūroms 

įvairiais pažadais ir kitomis ideologinio poveikio priemonėmis patraukti žmones į savo pusę, 

suagituoti juos ateiti prie balsavimo urnų. Antai buvo rekomenduojama gyventojams prieinama 

forma aiškinti, kad jų materialinė padėtis pablogėjo ne dėl komunistų vykdomos politikos, bet dėl 

“laikinų socialistinės statybos sunkumų”. Atsižvelgus į tai, kad dauguma rinkėjų buvo tikintys, 

komunistų partija ragino savo agitatorius vengti ateistinių teiginių, reikalavo stengtis neįžeisti 

tikinčiųjų jausmų. Komunistų partija nesikliovė ideologinio manipuliavimo priemonėmis ir rengėsi 

panaudoti  totalitariniam režimui įprastus prievartos ir grasinimo metodus. Iš komunistų struktūrų 

buvo pareikalauta “ryžtingai sustiprinti bolševikinį budrumą priešiškų klasinių elementų atžvilgiu”. 

LKP(b) CK biuras 1941 m. sausio 9 d. patvirtino LKP(b) CK biuro kreipimąsi į rinkėjus, kurio 
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tekstą komunistų partijos vadovybės pavedimui parengė laikinosios AT Prezidiumo pirmininkas J. 

Paleckis ir  Vidaus reikalų liaudies komisaras A. Guzevičius482.   

Rinkiminė kampanija vyko pagal komunistų sudarytą schemą. Ją rikiavo   LKP(b) CK 

Organizacinis instruktorių skyrius – faktinis rinkimų inscenizavimo štabas. Skyrius dubliavo LTSR 

rinkiminės komisijos funkcijas: formavo rinkimų komisijas, nukreipė ir kontroliavo jų veiklą, 

prižiūrėjo visą rinkimų eigą, skaičiavo balsavimo rezultatus. Analogiškai komunistų partijos 

struktūros kontroliavo apygardų ir apylinkių rinkiminių komisijų darbą. Antai LKP(b) Trakų 

apskrities komitetas parinko rinkiminės komisijos narius,  instruktavo juos, kaip organizuoti 

balsavimą ir pasiekti norimų rezultatų, kontroliavo jų darbą483. Paaiškėjus, kad į komisijas pateko 

keletas partijai neištikų žmonių, komitetas liepė sekti kiekvieną jų žingsnį.   

TSRS valdžios represinės politikos įbauginti gyventojai dalyvavo rinkimų inscenizavime. 

Tačiau bendras rinkėjų aktyvumas buvo menkas. Visuomenės dalis boikotavo rinkimus. Tai rodė 

netgi oficialios komunistų rinkiminio štabo žinios.  LKP (b) CK Organizacinio instruktorių skyriaus 

duomenimis sausio 12 d. iki 20 val. balsuoti atėjo vidutiniškai 76, 6 proc. į sąrašus įrašytų 

žmonių484. Mažiausias rinkėjų aktyvas buvo Telšių apygardoje, kurioje buvo iškelti M. Gedvilas ir 

K. Preikšas. Ten atėjo 46, 5 proc. rinkėjų. Rinkimai strigo Kretingos, Marijampolės, Mažeikių, 

Tauragės, Seinų ir kitose apygardose, kur kandidatais buvo iškelti V. Krėvė-Mickevičius, Izabelė 

Laukaitytė, J. Paleckis, A. Venclova, gen. V. Vitkauskas ir kiti. Pagal LKP(b) CK  žinias, kurios 

buvo pateiktos VKP(b) Centro komitetui, aktyviausiai buvo balsuota prieš I. Meskupą (10 000 balsų 

prieš), P. Karecką (daugiau kaip 8 000),   M. Gedvilą (daiugiau 7 000), Z. Nakaitę (beveik 7 000), J. 

Paleckį (daugiau 6 000), V. Morozovą (beveik 6 000), A. Sniečkų (beveik 5 000), A. Guzevičių 

(beveik 5 000) ir kt.485  Pagal oficialius LTSR rinkiminės komisijos duomenis rinkimuose dalyvavo 

91, 3 proc. turinčių teisę balsuoti, iš jų 95, 5 proc. balsavo  už komunistų kandidatus486.  Okupacijos 

ir totalitarinio režimo sąlygomis visuomenė neturėjo galimybių nedemokratiniuose rikimuose 

pareikšti savo valią. Jos valia buvo suklastota lygiai taip pat, kaip Liaudies seimo rinkimuose 1940 

m. liepos mėn.   

Inscenizavus rinkimus, buvo sudaryta asmenų grupė, kuri atstovavo LTSR administraciją 

Tarybų Sąjungos institucijoje ir imitavo Lietuvos TSR atstovavimą TSRS valdžioje.  

 Tarybų Sąjungoje reali valdžia buvo sutelkta VKP(b) Centro komitete ir jo biure. VKP(b) 

CK buvo kolektyvinio  vadovavimo organas, kuris turėjo demonstruoti neva kolektyvinio partijos 

politikos formavimo ir vadovavimo partijai, valstybei ir visuomenei principus. Norint sudaryti 

plataus VKP(b) teritorinių organizacijų atstovavimo partijos vadovybėje ir dalyvavimo jos politikos 

formavime regimybę,  į VKP(b) CK privaloma tvarka buvo skirimai partijos teritorinių organizacijų 

vadovai. Kartu taip buvo sustiprinama kraštų, sričių ir joms prilygintų sąjunginių respublikų 

partinių organizacijų priežiūra. Konkretaus teritorinės organizacijos vadovo iškėlimas į VKP(b) CK 
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buvo pateikiamas kaip VKP(b) vadovybės politinio pasitikėjimo teritorinės organizacijos vadovu 

įrodymas, teigiamas jo veiklos, vykdant VKP(b) politiką, įvertinimas. Partinės organizacijos 

vadovui tapimas  VKP(b) CK nariu ar kandidatu reiškė iškilimą į politinės biurokratijos viršūnes ir 

priartėjimą prie aukščiausios politinės TSRS vadovybės. Tai leido jam iškilti virš kitų vietinių 

partinių funkcionierių ir administratorių, padidinti savo politinę įtaką vietinėje administracijoje ir 

svorį TSRS politinėse struktūrose. VKP(b) CK narių neformalūs ryšiai sudarė galimybę naudotis 

jais ne tik stiprinant savo asmeninę padėtį nomenklatūroje, bet ir išpešti praktinės naudos 

administruojamai teritorijai, pav. gauti daugiau resursų. Tačiau greta garbės ir didesnės politinės 

įtakos, buvimas VKP(b) CK didino riziką neįtikti VKP(b) lyderiui J. Stalinui, pritapti prie kokios 

nors partinės grupuotės, kuri vėliau galėjo pralaimėti grupuočių kovoje. Totalitarinio režimo 

sąlygomis nei vienas  VKP(b) CK narys negalėjo būti tikras dėl savo padėties ir išlikimo jame: jis 

galėjo būti lengvai ir bet kada pašalintas iš šio organo, apšauktas vidaus opozicionieriumi 

(dešiniuoju ar kairiuoju nukrypimu, nacionalizmu ar vietininkiškumu) ir represuotas. Norint 

išsilaikyti VKP(b) Centro komitete, reikėjo politinės nuovokos ir nemažai apsukrumo.  

VKP(b) XVIII konferencijoje 1941 m. vasario 15–20 d. LKP(b) CK pirmasis sekretorius 

A.Sniečkus tapo  kandidatu į VKP(b) CK narius487. VKP(b) vadovybė pademonstravo, kad ji  

politiškai pasitiki juo. Kartu taip buvo pripažįstama, kad LKP(b) tinkamai vykdė VKP(b) politiką.  

A. Sniečkus ėmė atstovauti LKP(b) ir LTSR administracijai viename iš svarbiausių Tarybų 

Sąjungos politinių institutų.  Jo asmenyje TSRS valdžios struktūroje buvo pristatyta LTSR politinė 

biurokratija.  

LTSR administravimo institucijų vaidmuo okupacinės politikos sistemoje 

VKP(b) vadovybė formavo okupacinę politką, priėmė svarbiausius politinius sprendimus 

dėl Lietuvos sovietizavimo. Lietuvos komunistų organizacija ir LTSR administravimo institucijos  

praktiškai nedalyvavo formuojant okupacinę politiką, priimant politinius sprendimus, tačiau buvo 

politinės struktūros, kurios sukonkretino šių sprendimų vykdymą, organizavo politikos priemonių 

įgyvendinimą ir kontroliavo jų vykdymą. LTSR politinės struktūros priimdavo nutarimus dėl 

VKP(b) CK Politinio biuro, TSRS Liaudies komisarų tarybos ar kitų TSRS valdymo institucijų 

sprendimų vykdymo, komunistų partijos politikos priemonių įgyvendinimo. Antai VKP(b) CK 

1940 m. lapkričio 10 d. priėmus nutarimą dėl LTSR vietinio administravimo institucijų steigimo,  

LKP(b) CK biuras ir LTSR Aukščiausios tarybos Prezidiumas nutarė  sudaryti laikinuosius 

vykdomuosius komitetus488. VKP(b) vadovybė neleido LTSR administracijai savarankiškai spręsti  

netgi tų klausimų, kurie pagal TSRS ir LTSR konstitucijas buvo priskirti LTSR įstaigų 

kompetencijai, pvz., teisės, švietimo.  

Dėl centralizuoto valdymo modelio ir TSRS valdžios politinio diktato LTSR politinėms 

struktūroms, jos buvo realiai pavaldžios ir hierarchiškai subordinuotos atitinkamoms TSRS 



 109

institucijoms. Pastarosios vadovavo, reglamentavo ir kontroliavo Lietuvos administracijos veiklą, 

kišosi į daugelį įstaigų veiklos. TSRS politinės struktūros nuolat tikrino LTSR institucijų ir jų 

vadovų darbą. Antai, TSRS Teisingumo liaudies komisariato kolegija 1941 m. kovo mėnesį 

išsikvietė Tarybų Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisingumo liaudies komisarus atsiskaityti už 

darbą489. Kadangi šie teisingumo liaudies komisarai užvilkino tarybinės teisės sistemos diegimą,  

kolegija nusprendė, kad tokia jų veikla neatitiko politinių TSRS interesų.  LKP(b) Centro komiteto  

biuras  turėjo atsižvelgti į kolegijos nutarimą ir svarstyti teisingumo liaudies komisariato ir jo 

komisaro P. Pakarklio darbą490. 

TSRS valdžia perkėlė į Lietuvą visoms tarybinėms respublikoms vienodą politinio diktato ir 

vadovavimo vietinei administracijai ir jos veiklos kontrolės modelį. LTSR administracijos veiklą  

prižiūrėjo TSRS atstovai: VKP(b) CK ir TSRS LKT įgaliotinis Lietuvoje N. Pozdiakovas (1941 m. 

jam išvykus iš Lietuvos jo funkcijas perėmė LKP(b) CK sekretorius kadrams Nikolajus Gridinas) ir 

jo aparatas, iš TSRS į Lietuvą atsiųsti ir komunistų partijos bei administracijos struktūrose įdarbinti 

žmonės491. Biurokratijos hierarchijoje šie asmenys užėmė aukštus, dažnai politinių ir 

administracinių struktūrų vadovų pavaduojojų postus. Realiai jie užėmė vadovaujančią padėtį, 

dažnai faktiškai vadovavo įstaigų veiklai. Komunistų partijos organizacijoje veikė tokia pati 

sistema. VKP(b) CK įgaliotinis N. Pozdiakovas, LKP(b) CK sekretorius kadrams Nikolajus 

Gridinas, ir iš TSRS į Lietuvą atsiųsti ir paskirti LKP(b) miestų bei apskričių komitetų antraisiais 

sekretoriais, skyrių vedėjais ar jų pavaduotojais ir kitais atsakingais darbuotojais, prižiūrėjo 

vietinius komunistus. Tokia vadivamoji „antrųjų asmenų“ sistema buvo komunistų partijos ir 

okupacinės valdžios politinio diktato LTSR administracijai ir jos veiklos kontrolės instrumentas.  

Politinis VKP(b) vadovybės diktatas ir partijos ir administracijos struktūroms, centralizuotas 

valdymas ir hierarchinis LTSR įstaigų pavaldumas TSRS institucijoms, pastarųjų diktatas ir 

kontrolė Lietuvos įstaigoms, TSRS atstovų („antrųjų asmenų“) priežiūra ir kitos priemonės buvo 

komunistų partijos ir okupacinės valdžios diktato LTSR administracijai ir jos veiklos kontrolės 

instumentai. Tokios priemonės padėjo komunistų partijai palenkti LTSR struktūras tiksliai ir 

sklandžiai įgyvendinti jos politinius sprendimus.  

LTSR administravimo institucijų vaidmenį įgyvendinat VKP(b) politiką nulėmė jos šios 

politikos uždaviniai Lietuvoje, jų įgyvendinimo strategija ir taktika, partijos politikos įgyvendinimo 

priemonės. Komunistų partija įgyvendino savo politiką per partijos struktūras, jai pajungtas 

administracines institucijas ir politinės biurokratijos hierarchinius ryšius. Valdžios monopolis 

sudarė partijai galimybę panaudoti savo politikos įgyvendinimui visus valdžios resursus (politines ir 

teisines normas, represines priemones, ideologinį poveikį ir kt.) ir visas priemones (politines, 

administracines). LKP(b) struktūros ir LTSR administravimo institucijos buvo svarbus okupacinės 

politikos įgyvedinimo įrankis. Jos organizavo partijos politinių sprendimų įgyvendinimą, 
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kontroliavo jų vykdymą, pagal partijos nurodymus savo kompetencijos ribose organizavo ir 

administravo joms pavestą sritį.  

LTSR laikinoji Aukščiausioji taryba buvo TSRS įstatymų pritaikymo Lietuvos sąlygoms 

institucija. Laikinosios AT Prezidiumas buvo institucija, kuri komunistų partijos struktūrų, TSRS 

LTSR institucijų nutarimų pagrindu leido atitinkamus aktus, suteikdama jiems tarybinės teisės 

normų pavidalą. LTSR laikinoji Aukščiausioji taryba ir jos Prezidiumas išleido įstatymus ir įsakus, 

kurie pakartojo visus svarbesnius LKP(b) ir LTSR Liaudies komisarų tarybos nutarimus dėl 

Lietuvos sovietizavimo, jos administracijos sudarymo, institucijų vadovų paskyrimo ir pan. LTSR 

Liaudies komisarų taryba buvo institucija, kuri Lietuvos sąlygoms taikė ir konkretino partijos 

politinius sprendimus ir TSRS valdymo institucijų nutarimus, organizavo ir kontroliavo VKP(b) 

politikos priemonių įgyvendinimą. TSRS valdžios ir valdymo institucijų bei LKP(b) sprendimų 

pagrindu ji priminėjimo nutarimus dėl tarybinės politinės sistemos diegimo ir visų visuomenės 

gyvenimio sričių sovietizavimo. Ji turėjo ribotą sprendimų laisvę ir savarankiškos veiklos 

gaklimybes, bet pakankamas administracines galias. Laikinieji vykdomieji komitetai buvo vietiniai 

vykdomieji ir tvarkomieji organai, kurie vykdė komunistų partijos ir centrinių administravimo 

įstaigų nutarimus, tvarkė vietinės reikšmės ūkinius, socialinius ir kitus reikalus.   

Lietuvos komunistų partija įgyvendino VKP(b) politiką Lietuvoje, panaudodama tam jai suteiktas 

politines ir adminsitracines prerogatyvas, poveikio LTSR administracijai ir visuomenei priemones. 

Ji pritaikė Lietuvos sąlygoms ir sukonkretino VKP(b) politinius sprendimus dėl krašto gyvenimo 

pertvarkymo tarybiniais pagrindais, nustatė partijos struktūroms ir administravimo įstaigoms 

uždavinius ir priemones įgyvendinat politinius sprendimus. LKP(b) CK biuras kaip svarbiausia 

politinė ir aukščiausia administracinė struktūra politiškai diktavo administravimo įstaigoms ir 

kontroliavo jų veiklą. Tam ji panaudojo įvairias diktatao ir kontrolės priemones. 

LKP(b) CK biuras nuolat svarstė, kaip LTSR administravimo institucijos įgyvendina 

partijos politikos piemones sovietizuojant Lietuvą, administruoja joms pavestą sritį ir organizuoja 

savo darbą.  Pagal partinio aparato darbo tvarką, atitinkamas LKP(b) CK skyrius patikrindavo 

administravimo įstaigos veiklą ir pateikdavo savo išvadą (pažymą, biuro posėdžio nutarimo 

projektą), kurios pagrindu LKP(b) CK biuras  priimdavo sprendimą dėl institucijos ir jos vadovų  

veiklos. Antai LKP(b) CK kadrų skyrius 1941 m. balandžio mėn. patikrino, kaip Finansų liaudies 

komisariatas keičia kadrus, ir rekomendavo LKP(b) CK biurui nubausti komisariato vadovybę už 

kadrų valymo vilkinimą. LKP(b) CK biuras atleido liaudies komisaro pavaduotoją K. Zaleckį, 

įspėjo liaudies komisarą J. Vaišnorą ir pavedė LKP(b) CK sekretoriui I. Meskupui patikrinti visą 

komisariato darbą. J. Vaišnorui buvo nurodyta radikaliai „išvalyti“ liaudies komisariatą nuo 

komunistams netinkamų tarnautojų ir atsiskaityti LKP(b) Centro komitetui už kadrų valymą ir kitą 

savo veiklą492. Faktiškai buvo sankcionuotas susidorojimas su J. Vaišnoru. Netrukus jis buvo 
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pašalintas iš pareigų, o į jo vietą paskurtas komunistas Bronislovas Markūnas493. Už planų 

nevykdymą LKP(b) CK biuras atleido iš pareigų Vidaus reikalų liaudies komisariato Magistralinių 

kelių valdybos („Ušosdor,o“) viršininką Govorovkį494. Tokie administravimo įstaigų ir jų vadovų  

svarstymas rodė, kad komunistų partija turi veiksmingus svertus diktuoti administravimo įstaigų ir 

jų vadovų veiklai kontroliuoti. Šis partijos kontrolės administracijai mechanizamas veikė visose 

partijos struktūrose: LKP(b) CK biure, miestų, apskričių ir valsčių komitetuose, priminėse 

organizacijose. Netgi partijos organizatoriai periodiškai svarstė administravimo įstaigų ir jų  

vadovus. Paplitus tokiai praktikai atsirado biurokratiniam valdymo tipui būdinga tendencija: kuo 

buvo žemesnė struktūra, tuo labiau ji viršininkavo ir nesiskaitė su kitomis. Kai kurie partijos 

komitetai mėgino įvesti savo vienvaldystę. Institucijų ir jų vadovų veiklos svarstymas partijos 

komitetuose vis dažniau įgydavo necivilizuotas formas. Antai LKP(b) Kauno miesto komiteto 

antrasis sekretorius N. Paraščenka įprato grąsinti įstaigų ar jų struktūrinių padalinių vadovams 

komunistams išmęsti juos iš partijos už nepakankamai uolų direktyvų vykdymą. Jis primygtinai 

siūlydavo tokiems administratoriams: „neįvykdei partijos užduotį – dėk partinį bilietą ant stalo“.  

Provincijoje komunistai įprato grąsinti „suskaičiuoti šonkaulius“, „areštuoti“,  „pasodinti“ ar kitaip 

susidoroti su nepakankamai uoliais administratoriais495. Siekdami kontroliuoti administravimo  

įstaigas, kai kurios partijos struktūros ėmė nepaiyti priemonių.  A. Sniečkus, J. Paleckis M. 

Gedvilas pastebėjo, kad dėl to ėmė formuotis įtampa tarp partijos ir administravimo struktūrų ir 

paaštrėjo jų santykiai496.  

Liaudies Komisarų Tarybos biuras –  LTSR administracijos kontrolės svertas.  

1941 m. gegužės mėn. buvo sudarytas LTSR Liaudies komisarų tarybos biuras, kuris 

kontroliavo VKP(b) vadovybės, TSRS valdžios ir valdymo institucijų sprendimų, LKP(b) CK 

nutarimų vykdymą. LKP(b) CK biuras 1941 m. gegužės 21 d. paskyrė LKT biuro nariais 

M.Gedvilą, jo pavaduotojus M. Šumauską, J. Mikėną, J. Vaišnorą, Valstybinės plano komisijos 

pirminiką P. Glovackį ir LKP(b) CK antrąjį sekretorių I. Meskupą497.  Sudariusi Liaudies komisarų 

tarybos biurą ir paskyrusi LKP(b) CK sekretorių jo nariu, LKP(b) vadovybė sugriežtino savo 

kontrolę Liaudies Komisarų Tarybai.    

TSRS pavyzdžiu visuose LTSR liaudies komisariatuose 1941 m. pavasarį buvo sudarytos 

kolegijos, kurias komunistų partija įsteigė kaip partijos kontrolės administracijai bei vadinamojo 

kolektyvinio vadovavimo organą. Kolegija turėjo sukonkretinti partijos sprendimų vykdymą..  

Komunistų vadovavimas administracijos įstaigų kadrų reikalams 

Laikydamasi komunistinių kadrų politikos principų, LKP(b) sutelkė savo rankose visus 

svarbesnius įstaigų kadrų reikalus: tvirtino centrinių administravimo įstaigų etatus ir jų kolegijas, ų 

pagal socialinius ir politinius kriterijus atrinko ir skyrė visų lygių vadovaujančius darbuotojus, 

politiškai kontroliavo jų veiklą. Antai, LKP(b) CK biuras 1940 m. gruodžio 8 d. įsteigė visose 
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LTSR administravimo įstaigos specskyrius, 1941 m. sausio 9 d.  paskyrė laikinųjų vykdomųjų 

komitetų pirmininkus, gegužės 7 ir 21 d. – LTSR Valstybės saugumo komisariato skyrių viršininkus 

ir pavaduotojus ir  t.t.498. 1940 m. rudenį iš TSRS į Lietuvą buvo perkelta LKP(b) CK nomenklatūra 

kaip vadovaujančių darbuotojų atrankos, paskyrimo ir priežiūros sistema.  

Lietuvos komunistų partijos sudėtis 1940 m.  birželio – rugsėjo mėn. 

Lietuvos okupacijos išvakarėse Lietuvos komunistų partijoje buvo 1261 narys. Pagal 

socialinę padėtį 48 proc. buvo darbininkai, 24 proc. – valstiečiai, 24 proc. – prekybininkai ir 

amatininkai, 4 proc. – tarnautojai. Moterys sudarė 10 proc., vyrai –   90 proc. komunistų. Lietuvių 

buvo 54,48 proc., žydų –  30,61 proc., rusų – 14,27 proc. ir kitų tautybių –  0,63 proc. Dauguma 

komunistų (81,89 proc.) turėjo pogrindinės veiklos stažą iki 1939 metų.  Iš viso pogrindinėje LKP, 

įskaičiuojant laisvėje buvusius ir įkalintus, Lietuvos okupacijos išvakarėse buvo maždaug 1600 

komunistų. Palyginimui pažymėsime, kad Latvijos KP 1940 m. birželio mėn. buvo 968, o Estijos 

KP – 150 narių499.500 

 1940 m. birželio 25 d.  legalizavus Lietuvos komunistų organizaciją, jos vidaus gyvenimas 

buvo pertvarkomas VKP(b) organizaciniais ir idėjiniais pagrindais, atsižvelgus į okupacinius 

politikos uždavinius. LKP reikėjo sparčiai išplėsti partiją, kad ji galėtų parinkti komunistus 

administraciniam darbui. Plėsdamasi ji turėjo pasipildytų tik socialiniu, politiniu ir ideologiniu 

atžvilgiais partijai tinkamais žmonėmis, kurie besąlygiškai laikytųsi VKP(b) politinės linijos. Todėl 

jai buvo ypač svarbu reguliuoti savo sudėtį ir valdyti jos kaitos procesus. 

 1940 m. birželio mėn. pabaigoje – liepos mėn. pradžioje V. Dekanozovo grupė ir LKP 

vadovybė beveik nekontroliavo partijos augimo ir jos sudėties pokyčių. VKP(b) pirmiausia rūpėjo 

Lietuvos aneksijos procesas, todėl ji neskyrė daug dėmesio LKP vidaus gyvenimui, kol čia 

neatsirado jos požiūriu neigiamų tendencijų. Iš pogrindžio išėjusi LKP šiuo metu siekė greičiau 

išplėsti savo gretas, kad suburtų  komunistus administraciniam darbui, parodytų TSRS atstovams, 

kurie nepasitikėjo LKP ir skeptiškai vertino jos įtaką, kad ji yra gausi partija. 

 1940 m. birželio mėn. LKP miestų ir apskričių komitetuose buvo tik registruojami 

pogrindinės LKP nariai ir norintys įstoti į ją. Liepos mėnesį atnaujintas priėmimas iki rugpjūčio 

mėnesio vyko paspartintai, supaprastinus jo sąlygas (be kandidatino stažo, esant bent vienai 

rekomendacijai)501. Daugelyje miestų ir apskričių organizacijų jis buvo nekontroliuojamas ir 

nevaldomas, be jokios socialinės, politinės ir ideologinės stojančiųjų atrankos, nesilaikant 

individualaus priėmimo principo502. Dėl tokio nekontroliuojamo antplūdžio LKP narių skaičius 

birželio – liepos mėn. išaugo beveik 3 kartus: nuo 1261 okupacijos išvakarėse iki 3629 liepos 

pabaigoje503. Partinių bilietų išdavimo kampanijos išvakarėse 1940 m. spalio mėn. LKP  buvo jau 

5365 komunistai504. Nuo 1940 m. birželio iki spalio mėn. Lietuvos kompartija išaugo 4,25 karto.  
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 Dėl politinės konjunktūros, karjerizmo, noro išgyventi okupacinio režimo sąlygomis į  

komunistų partiją stojo įvairių socialinių sluoksnių ir tautybių asmenys. Didesnė jų dalis 

sąmoningai pasirinko bendradarbiavimo su okupacine valdžia ar prisitaikymo prie jos kelią, kiti 

stojo į LKP aplinkybių verčiami. 1940 m. liepos mėnesį pareiškimus priimti į partiją parašė net ir 

Liaudies vyriausybės ministrai Povilas Pakarklis, Moisejus Koganas, Matas Mickis, Lietuvos 

kariuomenės vadas generolas Povilas Vitkauskas505, kiti toli gražu ne komunistinių požiūrių 

žmonės. Visus juos 1940 m. liepos mėnesį LKP CK sekretoriatas priėmė į partiją. 

 Išplėtus LKP pasikeitė jos sudėtis. Joje sumažėjo komunistų pogrindininkų su stažu iki 1939 

m. rudens (nuo 81,8 proc. 1940 m. birželio mėnesį iki 19 proc. spalio mėn. ) Tarp stojančių buvo 

nemažai varguomenės atstovų ir nelietuvių tautybės asmenų, ypač žydų. Dėl to LKP ėmė augti 

nedarbininkiškų sluoksnių ir žydų tautybės komunistų skaičius. 1940 m. liepos mėn. amatininkų ir 

prekybininkų padaugėjo nuo 24 proc. birželio iki 25 proc. liepos mėn. , o žydų tautybės komunistų 

– nuo 30,6 proc. birželio iki 36 proc. liepos mėn. Kauno miesto organizacijoje žydų tautybės 

komunistų skaičius išaugo nuo 70,88 proc. birželio iki 76 proc. liepos mėn.  Tokia tendencija sukėlė 

nerimą VKP(b) ir LKP vadovams, nes ji griovė komunistų mitą, kad partija atstovauja  pirmiausia 

darbininkų klasei, ir teikė pagrindą visuomenei vertinti LKP kaip nelietuvišką organizaciją. 

Išryškėjo ir kita komunistų vadovų požiūriu neigiama tendencija: į partiją stojo ideologiškai ir 

politiškai komunistams neištikimi asmenys, veikę Lietuvos Respublikos partijose ir organizacijose.  

Iki 1940 m. rugsėjo mėn. LKP miestų ir apskričių komitetuose užsiregistravo buvę 63 tautininkų 

sąjungos, 188 šaulių sąjungos, 143 valstiečių liaudininkų sąjungos ir socialdemokratų partijos, 56 

žydų politinių organizacijų nariai (t.t. 4 Bundo, 18 Poalei Cion, 26 sionistų sąjungos, 8 Beitar506), 3 

trockistais pasivadinę asmenys507.  Siekiant neleisti plisti tokioms tendencijoms, liepos mėn. buvo 

atnaujintas individualus priėmimas į narius, o  rugpjūčio mėn VKP(b) CK liepė sugriežtinti 

priėmimo sąlygas, įvedant kandidatinį stažą ir privalomos 2 komunistų rekomendacijas508. Pradėjus 

taikyti naują priėmimo tvarką, iš karto sumažėjo LKP augimo tempai, amatininkų ir prekybininkų 

sumažėjo. iki 10 proc., žydų – iki 16,24 proc. spalio mėnesį509.  Pradėjus skirti daugiau komunistų 

administraciniam darbui, nuo rugpjūčio mėn. ėmė didėti komunistų tarnautojų skaičius: spalio 

mėnesį komunistai administratoriai sudarė 15 proc. partijos narių. 1940 m. rugsėjo pabaigoje beveik 

300 komunistų buvo įdarbinti aukštesniaisiais valdininkais centrinėse valdymo įstaigoss Kaune, t.t. 

3 LTSR Aukščiausioje taryboje (visi lietuviai), 4 Liaudies komisarų taryboje (1 lietuvis, 3 rusai), 4 

Teisingumo komisariate (1 lietuvis, 3 rusai), 10 prokuratūroje (6 lietuviai, 1 žydas, 3 rusai), 87 

Vidaus reikalų komisariate510, 15 milicijoje (4 lietuviai, 2 žydai, 9 rusai), 5 Finansų komisariate (1 

lietuvis, 1 žydas, 3 rusai), 10 Vietinės pramonės komisariate (4 lietuviai, 4 žydai, 2 rusai), 6 Maisto 

komisariate (2 lietuviai, 4 žydai), 5 Žemės ūkio komisariate (5 lietuviai), 4 Prekybos komisariate (1 

lietuvis, 2 žydai, 1 rusas), 21 Ryšių valdyboje (2 lietuviai, 1 žydas, 18 rusų), 4 Autotransporto treste 
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(2 lietuviai, 1 žydas, 1 rusas),  6 Nemuno laivininkystės valdyboje (1 lietuvis, 5 rusai) ir pan.  28,5 

proc. administraciniam  darbui nukreiptų komunistų buvo lietuviai, 31,3 proc. žydai, 40,2 proc. 

rusai. Daugelis rusų buvo atvykę į Lietuvą iš TSRS.  

 1940 m. spalio mėnesio pradžioje LKP buvo 5365 komunistai511. Pagal socialinę padėtį 50 

proc. buvo darbininkai, 24 proc. valstiečiai, 15 proc. tarnautojai, 10 proc. amatininkai, 

prekybininkai ir verslininkai. Moterų buvo 14 proc., vyrų – 86 proc.  Lietuviai sudarė 68,49 proc., 

žydai – 16,24 proc., rusai – 11,97 proc., kitų tautybių asmenys – 3,3 proc.  1593 komunistai veikė 

pogrindinėje kompartijoje. LKP buvo ne mažiau 450 Lietuvos Respublikos politinėse 

organizacijose veikusių asmenų.  

 1940 m. rugpjūčio mėn. nustatyta nauja priėmimo į LKP tvarka iš esmės nepakeitė LKP 

socialinės sudėties, nepašalino iš jos visų bolševikams socialiniu, politiniu ir idėjiniu atžvilgiu  

netinkamų sluoksnių. Iš TSRS į Lietuvą atvykusių komunistų požiūriu LKP buvo „kraštutinai 

užteršta“ komunistams priešiškais ir neištikimais žmonėmis512. VKP(b) vadovybė suprato, kad 

išvalyti „masiškai užterštą“ organizaciją galima tik planinga, masiška ir organizuota jos valymo 

kampanija, analogiška toms, kurios vyko VKP(b) 3-4 deš. Toks LKP sudėties pakeitimo modas 

buvo panaudotas 1940 m. spalio mėn. oficialiai įjungus LKP į VKP(b) sudėtį.  

Socialinis ir politinis Lietuvos komunistų valymas  

 1940 m. spalio 8 d. VKP(b) CK politinis biuras įtraukė Latvijos, Lietuvos ir Estijos komunistų 

partijas į savo sudėtį „respublikų organizacijų teisėmis“513. Vadovauti Lietuvos komunistų 

organizacijos pertvarkymui pagal VKP(b) pavyzdį ir prižiūrėti jos veiklą buvo paskirtas VKP(b) CK ir 

SSRS LKT įgaliotinis N. Pozdniakovas. 1940 m. lapkričio 15 d. prasidėjo VKP(b) bilietų išdavimo 

Lietuvos komunistams akcija,  savo tikslais ir mastais prilygusi Lietuvos komunistų organizacijos narių 

atrinkimui į VKP(b) pagal socialinius, politinius ir ideologinius kriterijus,  jai netikusių komunistų 

pašalinimui (taip vadinamam valymui) siekiant iš esmės pakeisti Lietuvos komunistų sudėtį ir priartinti 

ją prie VKP(b).  Nors VKP(b) XVIII suvažiavimas 1939 m. panaikino masinius periodinius partijos 

valymus kaip jos sudėties reguliavimo priemonę, tačiau ji buvo panaudota 1940 m. rudenį Estijos, 

Latvijos ir Lietuvos komnistų organizacijose ir vyko planingai, organizuotai ir prižiūrint VKP(b) 

vadovybei. 

 LKP(b) valymas prasidėjo 1940 m. spalio mėn. ir vyko iki 1941 m. gegužės 15 d., bet  faktiškai 

baigėsi 1940 m. gruodžio mėn.514 1941 m. balandžio 7, 29 d. ir birželio 2 d. LKP(b) CK svarstė 105 

komunistų apeliacijas dėl jiems neišduotų bilietų. Jis buvo organizuojamas pagal VKP(b) direktyvas ir 

jomis remiantis parengtas LKP(b) CK instrukcijas. Jose buvo apibrėžti šios akcijos uždaviniai, 

nustatyta, kaip turi būti tikrinami anketiniai komunistų duomenys, svarstomos jų bylos. Valymo 

veiksmus koordinavo LKP(b) centro komitetas, o tiesiogiai jį organizavo ir vykdė LKP(b) CK 

organizacinis instruktorių skyrius (vedėjas - Daniilas Šupikovas). Miestų ir apskričių komitetų 
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organizaciniai skyriai vykdė valymą vietos organizacijose. Lietuvos komunistų organizacijos valymo 

laikotarpiu buvo sustabdytas naujų narių priėmimas. 1940 m. spalio - lapkričio mėn. buvo tikrinamos 

žinios apie komunistus, spalio mėn. pradėta svarstyti bylas dėl bilietų išdavimo. Pagal nustatytą tvarką 

priėmimą į VKP(b) ir bilietų išdavimą tvirtino komunistų partijos miestų ir apskričių komitetai, o 

galutinį sprendimą priimdavo LKP(b) CK biuras, kurio posėdžiuose dalyvavo N. Pozdniakovas, D. 

Šupikovas, A. Sniečkus, I. Meskupas, K. Preikšas ir Aleksandras Guzevičius.  Lemiamą balsą visada 

turėjo N. Pozdniakovas, D. Šupikovas, A. Sniečkus ir I. Meskupas.  

 Jau tikrinant komunistų anketas ir autobiografijas paaiškėjo daug duomenų klastojimo atvejų. 

Siekdami lengviau patekti į LKP(b) ar apsisaugoti nuo pašalinimo, komunistai, kaip ir anksčiau, tik 

dabar jau masiškai slėpė savo neproletarinę kilmę ir užsiėmimą. Tokių atvejų, kai verslininkai, 

prekybininkai ir amatininkai pasivadindavo darbininkais, ypač daug pasitaikė Kaune.  

 Iki 1941 m. gegužės 15 d. LKP(b) CK peržiūrėjo 4372 miestų ir apskričių komitetų 

išnagrinėtas ir jam tvirtinti pateiktas komunistų bylas. 2793 asmenys buvo pripažinti komunistais, 1129 

pašalinti iš LKP(b), 450 žmonių bylos atidėtos. 1407 asmenys patys pasitraukė iš partijos, supratę, kad 

jiems užkirstas kelią į ją dėl socialinių, politinių ir kitų priežasčių. Neabejotina, kad tarp jų buvo ir 

okupaciniu režimu bei marionetinės partijos veikla pasipiktinusių piliečių. Atsižvelgus į komunistų 

apeliacijų dėl partiškumo svarstymo LKP(b) CK biure rezultatus, iki 1941 m. birželio 2 d. komunistais 

buvo pripažinta  2813 asmenų (52,43 proc. visų komunistų, buvusių partijoje 1940 m. spalio mėn.), 

tarp jų 1390 nelegalios LKP narių, o iš partijos pašalinti 1109 žmonės (20,67 proc.), tarp jų 300 

komunistų pogrindininkų ir 82 jais pasivadinę asmenys515. Pagal kiekybinius rodiklius komunistų 

valymo procesas Lietuvoje buvo radikalesnis negu Estijoje ir Latvijoje; ten VKP(b) dokumentus gavo 

85,5 - 86,8 proc., o iš partijos pašalinta 11-12 proc. komunistų516.  

 Valymo kampanijos metu buvo siekta pašalinti iš Lietuvos komunistų organizacijos„klasinius 

priešus“ - buržuazinius ir smulkiaburžuazinius sluoksnius (verslininkus, prekybininkus, amatininkus, 

Lietuvos Respublikos tarnautojus). Socialinis valymas taip pat buvo priemonė patikrinti, ar LKP(b) 

vadovais ištikimi bolševikų partijos socialinio grynumo principui ir ar jie nesitaiksto su komunistams 

socialiniu atžvilgiu priešiškais elementais. Iš LKP(b) buvo pašalinti 95 ūkininkai (4 dvarų savininkai ir 

91 buože pavadintas stambus ūkininkas), 97 prekybininkai, 40 verslininkų, 80 amatininkų bei 6 

spekuliantais pavadinti smulkūs prekeiviai, iš viso 318 žmonių (28,16 proc. visų 1129 iš partijos 

pašalintų asmenų)517. Tarp pašalintų ūkininkų 84 buvo lietuviai, 9 rusai, 1 žydas ir 1 baltarusis; tarp 

prekybininkų - 10 lietuvių, 2 rusai, 85 žydai; tarp verslininkų - 7 lietuviai ir 33 žydai. Visi pašalinti 

amatininkai buvo žydai. Vis dėlto šie duomenys neatspindi viso partijos socialinio valymo masto, nes,  

pradėjus socialinį valymą, nedarbininkai patys ėmė bėgti iš komunistų organizacijos, nenorėdami 

rizikuoti ar supratę, kad dėl socialinių priežasčių jie negali priklausyti partijai.  
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 TSRS politinės sistemos diegimo ir komunistų partijos diktatūros įtvirtinimo uždaviniai nulėmė 

tai, kad  LKP(b) organizacijoje siekta palikti tik marksistinės pasaulėžiūros, komunistinės ideologijos ir 

okupaciniam režimui ištikimus žmones. Dėl to komunistų pasaulėžiūra, politinė orientacija ir veikla, 

idėjinis-politinis patikimumas buvo svarbūs jų atrankos kriterijai. Dėl pasaulėžiūros iš komunistų 

partijos buvo pašalinta 18 tikinčiųjų, o politiniais motyvais  - 501 komunistas518. Tarp pastarųjų buvo 

129 Lietuvos šaulių sąjungos nariai, 66 Lietuvių tautininkų sąjungos, 21 “Jaunosios Lietuvos”, 41 

Lietuvos socialdemokratų partijos, 29 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariai, 2 Rusijos 

socialistai revoliucionieriai (eserai) ir 1 eseru pavadintas aušrininkas, 50 žydų politinių organizacijų 

nariai (tarp jų 6 Bundo ir 21 bendrųjų sionistų partijos narys), 40 Lietuvos savanorių ir Kerenskio bei 

Kolčako armijų kareivių, 11 iš Rusijos raudonosios armijos dezertyravusių karių, 58 antitarybine 

agitacija apkaltinti bei kiti bolševikams politiškai nepatikimi  asmenys ir 53 „politiškai pasyvūs“ 

žmonės.  

 Komunistų valymu buvo siekiama pakirsti prielaidas vidaus opozicijai, pašalinti savarankiško 

mąstymo dvasią bei veikimo įpročius ir paversti Lietuvos komunistų partiją  monolitine, griežtai 

centralizuota ir drausminga, VKP(b) vadovybei besąlygiškai paklusnia organizacija. Buvo kruopščiai 

tikrinami pogrindinės LKP nariai: ką jie veikė nelegalios veiklos laikotarpiu, ar laikėsi oficialios 

partinės linijos. Iš partijos buvo pašalinti 103 asmenys, tarp kurių 10 dalyvavo frakcinėje LKP  

veikloje, 79 patys pasitraukė, o 4 dėl įvairių priežasčių buvo pašalinti iš jos 4-me dešimtmetyje.  

Kadangi tarp komunistų buvo Lietuvos žvalgybos agentų, VKP(b) reikalavo pašalinti ir juos. 

Norėdami išlikti partijoje ir nenukentėti nuo represijų, su Lietuvos Respublikos policija ar žvalgyba 

bendradarbiavę žmonės stengėsi tai nuslėpti. Bet pagal žvalgybos archyvus buvo atskleisti  ir iš partijos 

pašalinti 67 policijos bendradarbiai bei 80 slaptųjų agentų519.  

 Kadangi nelegali LKP neįformindavo naujų narių priėmimo ir neišduodavo bilietų, žmonės, 

norėję patekti į partiją, galėjo teigti, kad buvo pogrindininkai. Tokius asmenis komunistai traktavo kaip 

fiktyvius ir atsiribojo nuo jų. Iš partijos buvo pašalinti 82 pogrindininkais apsiskelbę žmonės. Iš kitos 

pusės, LKP(b) vadovai, norėdami sureikšminti nelegalios LKP veiklą, stengėsi išlaikyti joje kuo 

daugiau žmonių, todėl orientavo vietos organizacijas bandyti „įrodyti“ tokių žmonių partiškumą. Taip 

nelegalios LKP gretas „papildė“ net 50 asmenų, faktiškai įstojusių į partiją 1940 m. vasarą520.  

 Siekiant pagerinti LKP(b) įvaizdį, buvo užkirstas kelias patekti į ją baudžiamojon atsakomybėn 

patrauktiems, amoraliems komunistams, asmenims įstojusiems į partiją norint siekiant įsidarbinti 

administracinėse įstaigose ar padaryti karjerą. Iš partijos buvo pašalinti 23 įvairiomis bausmėmis 

Lietuvos Respublikoje nuteisti žmonės, 6 kontrabanda Lietuvos - Latvijos ir Lietuvos - Lenkijos 

pasienyje vertęsi asmenys, maždaug 10 žmonių buvo pašalinti „už karjerizmą“ ir „savanaudiškumą“, o 

už nuolatinį girtuokliavimą, chuliganišką ir amoralų elgesį –  48 komunistai521. 
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 LKP(b) valymas neturėjo tautinio pobūdžio ir nebuvo specialiai nukreiptas prieš kurios nors 

tautybės Lietuvos komunistus. Dėl įvairių priežasčių iš LKP(b) buvo pašalinti 772 lietuviai (68,37 

proc. visų pašalintųjų), 125 rusai (11,07 proc.), 222 žydai (19,66 proc.) ir 10 kitų tautybių (0,88 proc.) 

komunistų522. Iš viso pašalinta arba patys partiją paliko maždaug 55 proc. į komunistų sąrašus įrašytų 

lietuvių, 49 proc. žydų, 18 proc. rusų. Lietuviai ir rusai daugiausia pašalinti dėl politinių priežasčių, 

žydai – socialiniu ir ideologiniu pagrindu dėl jų kilmės, padėties ir veikimo sionistinėse partijose. 

 Komunistų partijos valymas nebuvo speciali rusinimo priemonė, tačiau objektyviai kartus su  

VKP(b) kadrų politikos bei nomenklatūros sistemos diegimu prisidėjo prie LKP rusinimo. Plati rusų 

tautybės komunistams taikomų išimčių praktika LKP(b) valymo metu ir komunistų migracija iš SSRS į 

Lietuvą didino rusų komunistų skaičių ir jų vaidmenį partijoje.  

 Po Lietuvos komunistų valymo VKP(b) nario bilietus ar kandidato korteles gavo daugiau negu 

pusė komunistų, buvusių partijoje 1940 m. spalio mėn., o penktadalis jų buvo pašalinti kaip 

okupantams nepatikimi asmenys. Daugiausia žmonių pašalinta dėl socialinės kilmės, padėties bei 

užsiėmimo (25,16 proc. visų pašalintųjų) ir dėl politinių motyvų (44,37 proc.).   

 LKP(b) valymo rezultatai rodė, kad VKP(b) iš esmės pavyko pasiekti užsibrėžtus tikslus:  buvo 

suformuota socialiniu ir idėjiniu atžvilgiu vienalytė  komunistų organizacija. Atrinkus į partiją 

paklusnius žmones, buvo pakirstos vidaus opozicijos galimybės. Į monolitinę, griežtai centralizuotą ir 

drausmingą organizaciją buvo suburta neišsilavinusi, neturėjusi civilizuotos politinės veiklos patirties, 

paklusni ir lengvai valdoma partinė masė, kurią buvo nesunku nukreipti VKP(b) ir okupacinio režimo 

politikai įgyvendinti. LKP(b) buvo paversta  stalininio tipo partija.  

 Pagal oficialias statistines ataskaitas, kurias LKP(b) Centro komitetas pateikė Maskvai, 1941 

m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 2486 (be 1940 m. rudenį sudarytų LKP(b) Švenčionių ir Švenčionėlių 

apskričių organizacijų), o įskaitant jas - 2653 komunistai523. Moterys sudarė tik 14,84 proc. komunistų 

ir beveik trečdalis jų buvo kaunietės. Partijoje vyravo darbininkų ir valstiečių kilmės komunistai: 

beveik pusė (48,1 proc.) jų kilę iš darbininkų,  28,9 proc.- iš valstiečių ir 22,9 proc. - iš tarnautojų. 

Tačiau pagal užsiėmimą daugiau nei pusė  (56,8 proc.) komunistų buvo įdarbinti partijos ir sovietinėse 

įstaigose tarnautojais, o darbininkais dirbo tik 17,1 proc., valstiečiais - 18,2 proc., amatininkais - 3,1 

proc. komunistų. Iš 1412 tarnautojų komunistų 184 dirbo respublikinėse, 264 - miestų, 762 - apskričių, 

202 - valsčių sovietinėse įstaigose ir beveik trečdalis (589 žmonės) buvo įstaigų vadovai. Tokia padėtis 

susiklostė 1940 m. vasarą ir išliko iki  1941 m. birželio mėn.  Ją nulėmė komunistų įdarbinimas 

administravimo institucijose ir partijos politika pakeisti buvusius Lietuvos Respublikos valdininkus 

komunistais. Lietuvos komunistų organizacija pamažu virto tarybinės biurokratijos partija. Ši 

tendencija labiausiai išryškėjo LTSR administraciniame centre Kaune, kur daugiau nei du trečdaliai 

(76,59 proc.) komunistų tapo buvo įdarbinti administravimo institucijose, tarp jų 156 (41,5 proc. 

kauniečių komunistų) - įstaigų vadovais. 
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 Nemažai komunistų buvo sutelkta represinėse struktūrose: LSSR vidaus reikalų komisariato 

sistemoje dirbo net  485 partijos nariai (19,5 proc. visų komunistų), iš jų Kaune – 82. Tačiau tai buvo 

tik dalis šioje sistemoje įdarbintų komunistų; be jų, Lietuvoje buvo ne mažiau kaip 270 iš TSRS 

atsiųstų, tačiau į  LKP(b) įskaitą neįrašytų ir jos statistikoje nefiksuotų komunistų524. Įskaitant 

pastaruosius, LTSR vidaus reikalų komisariato sistemoje dirbo ne mažiau kaip 755 komunistai.  

  Kadangi LKP(b) statistinėse ataskaitose nėra žinių apie atvykusius iš TSRS ir iki 1941 m. 

pavasario į LKP(b) įskaitą neįrašytus bei Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės komunistus, todėl 

jos neatskleidžia išsamaus vaizdo, kaip komunistai buvo pasiskirstę administravimo  įstaigose.  

 LKP(b) buvo palyginti jaunų ir vidutinio amžiaus žmonių organizacija: 46,2  proc. komunistų 

turėjo iki 30 metų,  40,2 proc.  - nuo 31 iki 40, 11,4 proc.  - nuo 41 iki 50, 1,8 proc. - nuo 51 metų. 

Matyt, natūralu, kad bolševikų doktrinai buvo ypač imlūs menko išsilavinimo žmonės. Tai akivaizdžiai 

rodo ir komunistų partijos sudėtis pagal jos narių išsilavinimą. Tarp 2627 komunistų  (be Švenčionėlių 

apskrities) tik 42 asmenys (1,6 proc. visų komunistų) turėjo aukštąjį, 28 (1,06 proc.) - nebaigtą aukštąjį, 

119 (4,5 proc.) - vidurinį, 160  (6,1 proc.) - nebaigtą vidurinį, 1352  - pradinį  išsilavinimą (51,46 

proc.); 909 buvo šiek tiek raštingi, bet neturėjo jokio išsilavinimo (34,6 proc.) ir 17 komunistų (0,64 

proc.) buvo beraščiai. Akivaizdu, kad Lietuvos komunistų organizacijoje vyravo pradinio ir  jokio 

išsilavinimo neturintys žmonės, kurie sudarė 86,7 proc. visų komunistų525. Dėl masinio antplūdžio į 

LKP 1940 m. vasarą ir komunistų valymo partijoje sumažėjo komunistų pogrindininkų ir padaugėjo po 

Lietuvos okupacijos į ją įstojusių žmonių skaičius. Tačiau  LKP(b) vadovybė stengėsi išsaugoti 

partijoje kuo daugiau nelegalios LKP narių, netgi įformindavo fiktyvią narystę joje, todėl buvę 

pogrindininkai sudarė daugumą. 1309 vietiniai ir iš SSRS atvykę komunistai turėjo partinį stažą iki 

1940 m. birželio mėn., tarp jų 1245 buvo nelegalios LKP nariai526  

 Po komunistų valymo ypač pasikeitė jų tautinė sudėtis. Pašalinus pusę lietuvių 

komunistų, jų sumažėjo iki 63,45 proc.  Dėl socialinio komunistų valymo beveik perpus sumažėjo 

žydų ir 1941 m. sausio mėn.jie sudarė 16, 25 proc. komunistų. Kaune žydai sudarė 47, 87 proc. miesto 

komunistų. Dėl plataus išimčių taikymo rusams komunistams valymo metu, komunistų iš TSRS 

antplūdžio ir dėl to, kad į LKP(b) įsijungė Švenčionių bei Švenčionėlių apskričių komunistai 6 proc. 

padidėjo rusų komunistų skaičius (iki 16,06 proc.) ir beveik tris kartus - baltarusių (iki 2,66 proc.).  

 Nuo 1940 m. rudens iš TSRS į Lietuvą administraciniam darbui atsiųsti ir iš okupacinės 

kariuomenės demobilizuoti komunistai buvo svarbus LKP(b) augimo šaltinis. LKP(b) CK 

organizacinio instruktorių skyriaus duomenimis  iki 1941 m. sausio 3 d. į Lietuvą iš TSRS atvyko ne 

mažiau kaip 497 komunistai, neįskaitant Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės komunistų, apie 

kuriuos nėra apibendrintų žinių527. Iš jų net  54,3 proc. dirbo LSSR NKVD sistemoje.  

 Lietuvos komunistų organizacijoje buvo  249  asmenys (daugiau negu 5 proc. visų komunistų), 

anksčiau veikusių Lietuvos Respublikos partijose ir politinėse organizacijose528. Įvairioms partijoms 
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priklausė 58 komunistai: valstiečių liaudininkų –17, socialdemokratų – 11, socialistų revoliucionierių – 

8,  Lenkų socialistų partijai (PPS) – 1 ir JAV socialistų partijos „Lietuvių kuopai“ – 1  narys, žydų 

partijoms – 20 (iš jų  

„Poalei cion“ – 8, bendrųjų sionistų  partijai – 12). Tarp 116 politinių organizacijų narių 53 buvo 

Lietuvos jaunimo sąjungos, 14 – Jaunosios Lietuvos, 8 – „Pavasario“, 7  - „Žiežirbos“, 4 – „Varpo“, 2 

– „Ateities“, 1 –„Aušros“, 3 –  kitų lietuvių, 24 – sionistinių jaunimo organizacijų nariai.  

 Lietuvos komunistų partijos vadovybei valymo metu nebuvo taikomi griežti atrankos kriterijai, 

todėl valymo išvengė nemažai nedarbininkiškos kilmės vadovų, praeityje veikusių nekomunistinėse 

organizacijose. Pavyzdžiui, maždaug 40 proc. miestų ir apskričių komitetų sekretorių buvo tarnautojai, 

net 12 proc. pirmųjų sekretorių anksčiau veikė šaulių sąjungoje, tiek pat – sionistinėse 

organizacijose529. Vykdant VKP(b) kadrų politiką, iš TSRS atsiųsti komunistai buvo skiriami 

antraisiais sekretoriais. Du trečdaliai komitetų antrųjų sekretorių buvo iš TSRS ir tik trečdalis – 

vietiniai komunistai. Daugiausia dėl to lietuviai sudarė 42,5 proc., rusai – 32 proc., o žydai – 6,38 proc. 

pirmųjų ir antrųjų sekretorių. Kitų miestų ir apskričių komitetų  darbuotojų sudėtis mažai skyrėsi nuo 

visos Lietuvos komunistų sudėties. Pusė komitetų narių, skyrių vedėjų ir instruktorių buvo darbininkai, 

po ketvirtadalį - valstiečiai ir tarnautojai.  61,26 proc. komiteto narių buvo lietuviai, 27,9 proc. - rusai, 

9,9 proc. – žydai, likusieji – kitų tautybių. Tačiau tarp komitetų skyrių vedėjų ir instruktorių lietuvių ir 

rusų buvo maždaug 6 proc. mažiau, o žydų –  dvigubai daugiau ir jie sudarė net 22 proc. šių 

darbuotojų530.  

 1941 m. pradžioje Lietuvos komunistų organizacijoje vyravo okupantams ištikimi, bolševikinių 

pažiūrų, neraštingi ir neišsilavinę sovietinių įstaigų lietuvių, rusų ir žydų tautybių tarnautojai, smulkių 

pramonės įmonių darbininkai ir valstiečiai. 

Lietuvos komunistų sudėties kaita 1941 m. sausio - birželio mėn. 

 Pasibaigus partijos valymui, Lietuvos komunistų sudėtis toliau buvo reguliuojama VKP(b) 

įprastais būdais ir metodais, siekiant užtikrinti pastovų kiekybinį jos augimą, padidinti darbininkiškų 

skaičių ir plačiau įtraukti į ją vietinius gyventojus, ypač lietuvius. Remdamasis VKP(b) praktika, kai 

periodinius masinius valymus pakeisdavo masiniai telkimai į partiją, LKP(b) V suvažiavimas nubrėžė 

kursą išplėsti partiją531. Buvo atsižvelgta ir į tai, kad, plečiantis Lietuvos valdininkijos socialiniam ir 

politiniam valymui, reikėjo vis daugiau komunistų, kurie pakeistų buvusius Lietuvos Respublikos 

valdininkus. Nuo 1941 m. sausio mėn. iki birželio 22 d. LKP(b) padidėjo 2086 asmenimis: nuo 2653 

iki 4739 komunistų532, tačiau toks augimas buvo nestabilus ir negalėjo patenkinti poreikio kelti naujus 

valdininkus iš komunistų. Sausio - vasario mėn. į partiją įstojo labai mažai komunistų. 1941 m. kovo 

mėn. VKP(b) CK nustačius lengvatines priėmimo į partiją sąlygas, šis procesas paspartėjo, tačiau 

masinio antplūdžio į LKP(b) jau nebuvo. SSRS-Vokietijos karo nuojauta,  komunistų partijos politika, 

teroras ir represijos  sustiprino Lietuvos visuomenės antitarybinę orientaciją, atstūmė nuo komunistų 
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partijos netgi  darbininkus ir kitus varginguosius visuomenės sluoksnius, o norintys įstoti į partiją 

negalėjo to lengvai padaryti dėl griežtos socialinės ir politinės atrankos.  

 Pagrindinį LKP(b) augimo šaltinį sudarė iš TSRS atsiųsti komunistai. Balandžio pradžioje 

Lietuvoje buvo 1198, o birželio  mėn.  – 1516 iš SSRS atvykusių komunistų (be 167 iš Baltarusijos į 

Lietuvos komunistų partijos įskaitą pervestų Švenčionių ir Švenčionėlių apskričių ir 179 laikinoje 

LKP(b) įskaitoje įrašytų komunistų). Įskaitant juos,  TSRS-Vokietijos karo išvakarėse Lietuvoje buvo 

ne mažiau kaip 1862 atvykusieji komunistai, kurie sudarė 40 proc. visų LKP(b) narių533. Plečiantis 

tokiai tendencijai, LKP(b) pamažu virto ne vietinių komunistų organizacija..  

 Dėl griežto LKP(b) sudėties reguliavimo 1941 metų pirmoje pusėje mažai kito Lietuvos 

komunistų organizacijos sudėtis pagal komunistų socialinę padėtį, tačiau pasikeitė pagal užsiėmimą, 

išsilavinimą ir tautybę. Dėl  VKP(b) kadrų politikos partijoje sparčiai daugėjo komunistų tarnautojų, o 

tarp jų - vadovaujančias ir atsakingas pareigas ėjusių asmenų, ir atitinkamai mažėjo darbininkų, 

valstiečių, amatininkų ir namudininkų. Per šešis 1941 m. mėnesius darbininkų skaičius LKP(b) 

sumažėjo beveik  perpus (iki 8,65 proc.), valstiečių –  2,5 karto (iki 7,2 proc.), o tarnautojų išaugo iki 

69,8 proc. LTSR administracijoje buvo įdarbinti apie 65 proc. lietuvių, beveik 67 proc. rusų ir maždaug 

79 proc. žydų komunistų534. Nepaisant LKP(b) V suvažiavime iškelto šūkio telkti į partiją „darbininkus 

nuo staklių“ ir taip išplėsti „proletarinę jos bazę“, iki 1941 m. birželio mėn. vyravo atvirkštinė 

tendencija: į partiją priimti darbininkai netrukus įsidarbindavo tarybinėse įstaigose ir papildydavo 

tarybinių tarnautojų gretas. Vis daugiau komunistų įdarbinant administracijoje partija iš „proletariato 

politinio avangardo“ virto tarybinės biurokratijos, pirmiausia   valdančiojo elito, organizacija. 

 Lietuvos komunistų organizacijoje sparčiai mažėjo vietinių gyventojų, ypač lietuvių, ir daugėjo 

atvykusiųjų iš TSRS, pirmiausia rusų. Per šešis 1941 m. mėnesius lietuvių komunistų sumažėjo iki 

46,4 proc., žydų –  iki 12,6 proc., o rusų padaugėjo 4 kartus ir jie sudarė beveik 39 proc. komunistų535.  

Tai ypač išryškėjo Vilniuje ir Kaune, kur įsikūrė daug iš TSRS atvykusių komunistų. 1941 m. birželio 

mėn. Kaune rusai sudarė net pusę miesto komunistų, lietuviai –  tik 21,6 proc., žydai –  beveik 26 proc. 

Vilniuje lietuvių ir žydų buvo dar mažiau:  maždaug po 11 proc., o rusai sudarė 77 proc. komunistų. Be 

to, Vilniuje  nebuvo nė vieno lenko komunisto.  Sumažėjus Lietuvos gyventojų stojimui į LKP(b) ir 

padaugėjus komunistų iš TSRS, pirmiausia rusų, skaičiui, rusakalbiai pradėjo stelbti lietuvius ir kitų 

tautybių vietinius komunistus. LKP(b) ėmė tapti nelietuviška komunistų organizacija. 

 TSSR-Vokietijos karo išvakarėse Lietuvos komunistų partijoje buvo 4739, o įskaitant 179 į 

laikiną LKP(b) įskaitą įrašytus žmones – 4918 komunistų536. Palyginimui pažymėtina, kad Estijos 

KP(b) 1941 m. birželio mėn. buvo 3732, Latvijos KP(b)  – 5057 komunistai537.  

 

4. LTSR politinių ir administracinių struktūrų vaidmuo įgyvendinant okupacinę 

politiką 
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Vienas iš svarbiausių komunistų partijos politkos uždavinių buvo tarybiniais pagrindais 

pertvarkyti Lietuvos gyvenimą ir įdiegti joje tarybinę sitemą. 

Siekiant suvienodinti LTSR gyventojų teisinę padėtį su Tarybų Sąjungos, TSRS 

Aukščiausios tarybos prezidiumas 1940 m rugsėjo 7 d. priėmė įsaką „Dėl tvarkos įsigyti Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos Tarybų Socialistinių Respublikų piliečiams TSRS pilietybę“538. Pagal jį atgaline 

data nuo rugpjūčio 3 d. visi Lietuvos Respublikos piliečiai buvo pavadinti TSRS piliečiais. 

Remiantis juo, LTSR laikinosios AT Prezidiumas 1940 m. gruodžio 30 d. priėmė įsaką dėl  LTSR 

pilietybės 539. Jis Lietuvos TSR piliečiais pripažino visus asmenis, kurie 1939 m. rugsėjo 1 d. 

gyveno Lietuvos Respublikos teritorijos ribose, nepriklausomai nuo to, ar jie tuo metu turėjo 

Lietuvos Respublikos pilietybę ar ne. Okupacinės valstybės pilietybės primetimas Lietuvos 

Respublikos piliečiams buvo neteisėtas, tarptautinėms teisės normoms prieštaravęs ir Lietuvos 

gyventojų pilietines teises pažeidęs aktas. 

1941 m. pavasarį Lietuvos Respublikos piliečių pasai buvo pradėti keisti į TSRS piliečių 

pasus. TSRS Liaudies komisarų taryba 1941 m. vasario 8 d. įvedė Lietuvos TSR teritorijoje 

tarybinę pasų sistemą. Tuo pagrindu LKP(b) CK biuras vasario 22 d. nurodė LTSR Vidaus reikalų 

liaudies komisariatui organizuoti pasų pakeitimą540. Komunistų partijos struktūroms ir komunistinei 

spaudai buvo liepta propaguoti TSRS pilietybės idėją ir pasiekti, kad Lietuvos Respublios 

gyventojams būtų primesta TSRS pilietybė ir jos pasai. LTSR Liaudies Komisarų Taryba balandžio 

mėn. įformino LKP(b) CK direktyvą ir nurodė nuo gegužės 15 d. imti keisti pasus. Tačiau dauguma 

Lietuvos gyventojų nenorėjo atiduoti Lietuvos Respublikos pasų. Antai Lietuvos Respublikos 

piliečio pasą į TSRS dokumentą pakeitė tik 20 proc. žmonių, kuriems buvo liepta tai padaryti 

gegužės 15–20 d.541.    

Komunistai siekė sunaikinti viską, kas primintų nepriklausomą Lietuvą – valstybės 

simbolius, įstaigų, gatvių bei aikščių pavadinimus ir kt. Lietuvos simbolikos pakeitimas tarybine 

buvo tarybinės politinės sistemos diegimo ir ideologinio visuomenės indoktrinavimo dalis. Buvo 

siekiama simboliais išreikšti politinius pokyčius, įdiegti Lietuvos visuomenei TSRS valstybės ir 

komunistinio režimo vertybes. Komunistams nurodžius LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos 

Prezidiumas rugpjūčio 27 d. įvedė LTSR vėliavą ir herbą542. Rugpjūčio 5 d. LTSR Ministrų taryba 

nutarė pasukti laikrodžius 1 valanda pirmyn ir įvesti Maskvos laiką Lietuvoje543. LKP(b) CK biuras 

rugsėjo 26 d. panaikino Lietuvos Respublikos valstybės šventes – Vasario 16 d. bei Rugsėjo 8 d. ir 

nustatė komunistines šventes544. Tokio nutarimo pagrindu režimas uždraudė minėti Vasario 16 d. ir 

ėmė persekioti ją šventusius žmones. Buvo pakeisti įstaigų, gatvių ir kt. pavadinimai, kurie buvo 

pavadinti Lietuvos istorinių asmenybių, Lietuvos Respublikos valstybės ir kultūros veikėjų vardais. 

Antai Ministrų taryba nutarė išbraukti iš įstaigų pavadinimų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 

vardą. Vytauto Didžiojo kultūros muziejus buvo pavadintas Kauno valstybiniu muziejumi, o 
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Vytauto Didžiojo universitetas – Kauno universitetu545.  Buvo pradėta griauti ir naikinti kultūros 

paminklus, kurie ideologiškai netiko režimui. Jų vietoje skubėta pastatyti skulptūras, kurios 

simbolizuotų okupacinį režimą ir bolševizmo sistemą. LKP(b) CK biuras 1941 m. gegužės 21 d. 

nurodė Švietimo liaudies komisariatui nugriauti keturių Lietuvos Respublikos karininkų ir kareivių 

paminklus Kauno miesto Karo muziejaus skvere, tarp jų generolo Žuko-Žukausko, Šaulių sąjungos 

vadovo Putvio-Putvinsko, ir jų vietoje pastatyti Žemaitės ir J. Janonio biustus546. 1940 m. gruodžio 

29 d. partijos vadovybė nutarė pastatyti Vilniuje paminklą Leninui547. 

LTSR politinių struktūrų vaidmuo diegiant TSRS teismų sistemą 

Siekdama įdiegti Lietuvoje Tarybų Sąjungos teisėtvarką, komunistų partijos struktūrų 

nurodymu buvo keičiama teismų santvarka ir įstatymai, tarybiniais pagrindais pertvarkoma teismų 

sistema. LTSR Ministrų taryba rugpjūčio 29 d. priėmė Baudžiamojo statuto, Baudžiamosios 

teisenos, Tautai ir valstybei saugoti įstatymų pakeitimus, rugpjūčio 2 d. – Teismų santvarkos ir 

Baudžiamosios teisenos įstatymų pakeitimus548.  LKP(b) CK biuras spalio 21  d. nutarė pakeisti ir 

papildyti Baudžiamojo statuto straipsnius ir patvirtino pakeitimų projektą549. Kitą dieną LTSR 

laikinosios AT Prezidiumas pakeitė ir papildė Baudžiamojo statuto 242, 262, 562, 563, 568, 578 ir 

639 straipsnius550. Siekiant įbauginti Lietuvos visuomenę ir priversti ją paklusti režimui, buvo 

numatytos griežtos bausmės už  veiklą prieš TSRS valstybę, valdžią ir tarybinę sistemą, už TSRS 

valstybinio turto sužalojimą, spekuliaciją ir kt. Antai už tyčinį turto sužalojimą ar sunaikinimą 

“siekiant pakenkti socialistiniam ūkiui” buvo baudžiama 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo; už 

piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tyčinį nesirūpinimą reikalais siekiant susilpninti TSRS valdžią 

arba sutrikdyti jos aparato veikimą – iki 10 metų kalėjimo ir t.t. Tokios TSRS teisės normos labai 

suvaržė Lietuvos Respublikos valdininkų, kurie po Lietuvos aneksijos liko dirbti LTSR 

administracijoje, galimybes mėginti atsispirti komunistų diktatui, užvilkinti kai kurių komunistų 

partijos sprendimų įgyvendinimą.  

TSRS Aukščiausios tarybos Prezidiumas lapkričio 6 d. įvedė RTFSR baudžiamojo, civilinio, 

darbo įstatymų, santuokos, šeimos ir globos įstatymų kodeksų, baudžiamojo ir civilinio procesų 

kodeksų galiojimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR nuo gruodžio 1 d.  iki tol, kol jose bus parengti 

(faktiškai – tik išversti) RSFSR kodeksus atitinkantys respublikiniai kodeksai. LTSR laikinosios 

Aukščiausios tarybos Prezidiumas lapkričio 30 d.  išleido įsaką, kuriuo patvirtino tokį sprendimą551. 

Buvo nustatyta, kad už nusikaltimus padarytus Lietuvos teritorijoje iki okupacijos asmenys turėjo 

būti baudžiami pagal RTFSR baudžiamąjį kodeksą. Taip pat numatyta, kad išspręstos iki 1940 m. 

liepos 21 d. bylos, jeigu nuosprendžiai nebuvo įvykdyti, turėjo būti perspręstos pagal RTFSR 

baudžiamąjį kodeksą. Tai leido režimui neteisėtai patraukti TSRS valstybės baudžiamojon 

atsakomybėn Lietuvos gyventojus už veikas, kurios Lietuvos Respublikoje nebuvo laikomos 

nusikaltimais, bet RTFSR baudžiamasis kodeksas laikė jas pavojingomis TSRS valstybei ir 
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valdžiai. Antai pagal RTFSR baudžiamojo kodekso 58 straipsnius buvo baudžiama už tai, kad 

Lietuvos gyventojai priklausė Lietuvos Respublikos politinėms partijoms ir organizacijoms 

(“dalyvavo kontrrevoliucinėje organizacijoje”), kritiškai pasisakė apie TSRS valstybę, jos valdžią ir 

sistemą (“vykdė kontrrevoliucinę propagandą ir agitaciją”), tarnavo Lietuvos Respublikos valdymo 

įstaigose (“kovojo su revoliuciniu judėjimu”, “kenkė Tarybų Sąjungai” ir kt.) ar režimo požiūriu 

įvykdė tokius “valstybinius ir kontrrevoliucinius” nusikaltimus kaip TSRS išdavimas, pagalbos 

teikimas tarptautinei buržuazijai, šnipinėjimas ir t.t.552 TSRS valstybės įstatymų primetimas 

aneksuotos Lietuvos piliečiams ir jų taikymas atgaline data pažeidė visuotinai priimtus teisės 

principus, prieštaravo netgi TSRS teisės normoms ir LTSR konstitucijos raidei553.  Panašiai į 

Lietuvos TSR buvo perkelti ir įsigaliojo kiti TSRS įstatymai. Antai nuo 1940 m. gruodžio 1 d. ėmė 

veikti 1926 m. RTFSR santuokos, šeimos ir globos įstatymas.  

Siekiant įvesti TSRS teismų santvarką,  komunistų partijos struktūroms nurodžius, LTSR 

laikinosios Aukščiausiosios tarybos Prezidiumas lapkričio 30 d. paskelbė įsaką dėl teismų sistemos 

pertvarkymo Lietuvoje remiantis 1938 m. TSRS teismų santvarkos įstatymu554. Iki tol veikę 

apylinkių teismai turėjo būti pertvarkyti į liaudies teismus, o  apygardų – į apygardų teismus. Buvo 

nurodoma, kad liaudies teismus iki jų išrinkimo turėjo skirti laikinieji vykdomieji komitetai. 

Siekiant sudaryti demokratinių tarėjų rinkimų regimybę, buvo pažymima, kad tarėjus turėjo rinkti 

vadinamieji darbo žmonės susirinkimuose slaptu balsavimu. Tokia rinkimų procedūra maskavo tai, 

kad realiai nebuvo jokių rinkimų: teisėjus ir tarėjus parinko ir skyrė komunistų partijos struktūros, o 

laikinieji vykdomieji komitetai ir vadinamųjų darbo žmonių susirinkimai tik įformino komunistų 

valią. Komunistų kontrolę tarėjų kandidatūrų atrankai sustiprino tai, kad jų sąrašus turėjo tvirtinti 

komunistų prižiūrimi laikinieji vykdomieji komitetai. Apygardų teismų narius ir tarėjus penkiems 

metams turėjo skirti laikinoji Aukščiausioji Taryba. Realiai ji tik tvirtino tas kandidatūras, kurias 

parinko komunistų partijos struktūros. LTSR Liaudies Komisarų Taryba lapkričio 30 d. nustatė 5 

apygardos bei 136 liaudies teismus ir patvirtino jų teritorinį suskirstymą555. LTSR konstitucijoje 

numatyti apskričių teismai nebuvo organizuoti. LTSR laikinosios AT Prezidiumas 1941 m. vasario 

– kovo mėn. paskyrė aukščiausiojo teismo 8 narius ir 16 tarėjų, apygardų teismų 23 teisėjus ir 264 

tarėjus556. 

TSRS valdžios nurodymu buvo pertvarkyti advokatūros organai. LTSR Liaudies komisarų 

taryba gruodžio 17 d. panaikino iki šiol veikusį advokatų ir privačių gybėjų institutą, nurodė 

Teisingumo liaudies komisariatui pagal TSRS advokatūros nuostatus pertvarkyti LTSR advokatūrą, 

sudaryti lakiną LTSR advokatų kolegiją557. Buvo pertvarkytos ir notarinės kontoros. LTSR Liaudies 

komisarų taryba 1941 m. sausio 11 d. nustatė 60 valstybinių notarinių kontorų ir patvirtino jų 

teritorinį suskirstymą558. Teisingumo liaudies komisariatui buvo nurodyta prižiūrėti advokatūros ir 

notarinių kontorų veiklą. Pagal TSRS teismų santvarkos įstatymą 1941 m. vasario 17 d. buvo 
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likviduotos ipotekos įstaigos559. Taip pat buvo pertvarkytos prokuratūros įstaigos. Be to buvo 

specialūs teismai, suformuota žinybinė prokuratūros ir tribunolų sistema: Linijinis geležinkelio 

teismas, karo tribunolai, karinė prokuratūra ir kt.  Gruodžio 9 d. buvo įsteigtas LTSR Vidaus reikalų 

liaudies komisariato karinis tribunolas560. 

LTSR įvesta TSRS teisėtvarka ir sudaryta teismų sistema turėjo užtikrinti TSRS valstybės 

interesus, palaikyti komunistų valdžios stabilumą. Svarbi LTSR teismų, prokuratūros ir tribunolų 

paskirtis buvo slopinti lietuvių tautos pasipriešinimą okupacijai ir aneksijai, teisiniais aktais 

įforminti režimo teroro politikos vykdymą.  Daugelį Lietuvoje dėl politinių priežasčių suimtų 

žmonių teisė tokie specialūs teismai ar neteisminiai organai, pirmiausia TSRS Vidaus reikalų 

liaudies komisariato Ypatingasis pasitarimas561. LTSR teritorijoje veikę teismų organai buvo LTSR 

administracijos dalis, aneksuotos Lietuvos valdymo instrumentas ir viena iš svarbesnių komunistų 

diktatūros ir totalitarinio režimo ramsčių. 

Politinių struktūrų vaidmuo įgyvendinant komunistų partijos socialinę politiką, panaikinant 

ir siaurinant žmonių teises 

Komunistų partija vykdė solianinę politiką, kuri pabloginoi aukštesniųjų ir dalies viduriniųjų 

sluoksnių padėtį, diskriminavo tokias visuomenės grupes, panaikintos ar susiaurino žmonių teisės. 

Okupacinė valdžia persekiojo ir diskriminavo okupaciniam režimui priešiškus visuomenės 

sluoksnius.  

LTSR Ministrų Taryba atėmė pilietybę Lietuvos Respublikos diplomatijos atstovams 

užsienyje. Ji uždraudė jiems ir kitiems asmenis, kurie smerkė Lietuvos okupaciją ir aneksiją, grįžti 

iš užsienio į Lietuvą ir liepė konfiskuotas jų turtą. Liepos 23 d. vyriausybė atėmė pilietybę Lietuvos 

Respublikos pasiuntiniui Vokietijoje Kaziui Škirpai, liepos 26 d. – pasiuntiniui Anglijoje Broniui 

Kaziui Balučiui, JAV – Povilui Žadeikiui, rugpjūčio 2 d. – Lietuvos Respublikos įgaliotajam 

ministrui Švedijoje Vytautui Giliui,  Italijoje – Stasiui Lozoraičiu, Vatikane – Stasiui Girdvainiuim 

Argentinoje – Kaziui Graužiniui, rugpjūčio 9 d. – Švedijoje Jurgiui Šauliui, uždraudė jiems grįžti į 

Lietuvą ir nutarė konfiskuoti jų turtą562.  

LTSR Ministrų taryba rugpjūčio 7 d. priėmė Pabėgusių iš Lietuvos bei besislapstančių 

asmenų turtui konfiskuoti įstatymą, pagal kurį turėjo būti konfiskuojamas dėl politinių priežasčių iš 

Lietuvos išvykusių ar besislapstančių žmonių turtas563. Komunistų prižiūrimas Žemės ūkio liaudies 

komisariatas parengė tokių asmenų sąrašą, o  Liaudies Komisarų Taryba rugsėjo 24 d. patvirtino jį. 

Buvo nutarta nusavinti 143 ūkius (bendro 13 382 ha ploto) iš asmenų, kurie išvyko į užsienį, nuolat 

gyveno užsienyje ar slapstėsi564. 

LTSR Ministrų taryba rugpjūčio 16 d. panaikino valdininkų atlyginimų asmens priedus565. 

Siekiant nuskurdinti buvusius Lietuvos Respublikos aukštuosius valdininkus, LTSR Valstybės 
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kontrolės liaudies komisariatas ėmė išieškoti iš buvusių Lietuvos Respublikos ministrų 51000 Lt 

atlyginių priedų566.  

Į Lietuvos TSR perkėlus Tarybų Sąjungos socialinio draudimo sistemą, buvo panaikinta 

teisė gauti pensijas žmonėms, kuriuos režimas traktavo kaip politiškai priešiškus ar nepatikimus. 

LTSR Liaudies komisarių taryba 1941 m. sausio 11 d. patvirtino valstybinio socialinio draudimo 

pensijoms gauti instrukciją, pagal kurią uždraudė skirti pensiją dėl senatvės asmenims, dirbusiems 

įstaigose, kurių “paskirtis buvo kovoti su revoliuciniu  sąjūdžiu”, ar asmenims, kurie “savo veikla ar 

savo darbo pobūdžiu pasireiškė kaip revoliucinio sąjūdžio priešininkai”567. Toks ideologinis 

apibrėžimas leido plačiai traktuoti komunistiniam judėjimui priešiškas institucijas bei veiklą ir 

išplėsti diskriminuojamų asmenų ratą. Kadangi komunistai tokiais  asmenimis laikė daugumą 

buvusių Lietuvos Respublikos valdininkų, pirmiausia vidaus reikalų ir teismų sistemų darbuotojų, 

draudimas skirti pensiją buvo nukreiptas prieš nemažą skaičių žmonių. Socialinio aprūpinimo 

liaudies komisariatas nuo 1941 m. sausio mėn. ėmė peržiūrėti pensijų bylas568. Komunistų 

kontroliuojama Vyriausioji komisija pensijoms skirti realizavo diskriminacines nuostatas ir 

nutraukė pensijų mokėjimą asmenims, kurie nepritarė nelegalios LKP veiklai ar veikė prieš ją.  

Toks LKT nutarimas pažeidė žmonių socialines teises. Jis prieštaravo netgi LTSR Konstitucijoje 

deklaruotai piliečių teisei į materialinį aprūpinimą senatvėje. Diskriminacinių nuostatų realizavimas 

priklausė nuo administracijos struktūrų, pirmiausia nuo socialinio aprūpino organų darbuotojų 

pozicijos laikytis tokios instrukcijos raidės.  

Režimas panaikino visuomenės dalies teisę į neapmokamą medicinos pagalbą. Priešingai 

negu buvo skelbiama LTSR konstitucijoje, tiems sluoksniams, kurie samdė darbo jėgą, nebuvo 

suteikta teisė į neapmokamą medicinos pagalbą: jie turėjo mokėti už gydymą pagal nustatytus 

tarifus569. 

Panašiai buvo panaikinta LTSR konstitucijoje deklaruota teisė į nemokamą mokslą. 

Norėdami diskriminuoti pasiturinčius ir viduriniuosius visuomenės sluoksnius, sudaryti kliūtis įgyti 

jiems vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą, komunistai įvedė mokestį už mokslą taip vadinamiems “ne 

darbo elementų” vaikams. LKP(b) CK biuras 1941 m. vasario 22 d. nustatė mokestį už mokslą 

vidurinių mokyklų 8–10 klasių, visų rūšių specialių vidurinių (technikumų, pedagoginių mokyklų, 

mokytojų seminarijų ir kt.) ir aukštųjų mokyklų moksleiviams ir studentams, kurių tėvai turėjo 

daugiau negu 30 ha žemės, vertybinių popierių ar kito turto, buvo nacionalizuotų pramonės, 

prekybos, finansų kredito ir kitokių įmonių, stambių namų savininkai, samdė darbo jėgą ir pan.570 

Ideologiniais sumetimais tokia diskriminacinė priemonė buvo maskuojama pareiškimu, kad 

mokestis už mokslą įvedamas vadinamiesiems ne darbo elementams ir netaikomas darbo žmonių 

vaikams. Vykdydama komunistų direktyvą Liaudies komisarų taryba kovo 13 d. įvedė mokestį už 

mokslą571. Švietimo liaudies komisariato instrukcijoje buvo nurodyta, kad švietimo įstaigos turi 
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užtikrinti diskriminacines priemonės, kontroliuoti, kad buvusių pramonikų, prekybininkų, stambiųjų 

žemės savininkų ir kitų pasiturinčių šeimų vaikams nebūtų leidžiama mokytis nemokomai.  

Siekdami pagerinti režimo proteguojamų visuomenės sluoksnių padėtį kitos visuomenės 

dalies sąskaita ir pabloginti pastarosios gyvenimo sąlygas, komunistai nutarė iškeldinti iš butų 

pasiturinčias šeimas ir padidinti joms butų nuomos mokestį.  LKP(b) CK biuras 1941 m. vasario 22 

d. įvedė naujus butų nuomos tarifus, o  kovo 19 d. – nustatė diskriminacinę gyventojų aprūpinimo 

gyvenamuoju plotu tvarką572. Tokių nutarimų pagrindu LTSR LKT 1941 m. kovo 22 d.  nutarė 

administracine tvarka iškeldinti iš butų arba “suglaudinti” tuos žmones, kurie gyvena didesnio 

ploto, negu buvo nustatyta gyvenamojo ploto norma Tarybų Sąjungoje, butuose573. LKP(b) CK 

biuro nutarime buvo pabrėžiama, kad  “suglaudinimas” turi paliesti visus be išimties, netgi 

vadinamuosius darbo žmones. Buvo norima greitai, režimui lengviausiu ir jokių resursų 

nereikalaujančiu keliu pasiekti kuo didesnį efektą, suteikti gyvenamąjį plotą kuo daugiau jo 

neturintiems žmonėms. Gyvenamuoju  plotu pirmiausia reikėjo aprūpinti okupacinės kariuomenės 

karininkų, iš TSRS į Lietuvą atvykusių komunistų ir tarnautojų šeimas. Ideologiniais sumetimais 

buvo norima sudaryti regimybę, kad režimas rūpinasi vargingaisiais sluoksniais. Dėl to šių 

sluoksnių atstovai taip pat buvo apgyvendinti patalpose, kurias režimas atėmė iš labiau pasiturinčių 

šeimų. TSRS pavyzdžiui buvo įvesti visuomenės sluoksniams skirtingi gyvenamųjų butų nuomos 

tarifai574. Antai TSRS Raudonosios armijos, Vidaus reikalų liaudies komisariato pasienio ir vidaus 

kariuomenės kadrinio komandinio ir viršininkų sudėties kariams, TSRS VRM Valstybės saugumo 

valdybos viršininkams buvo nustatytas nuo 0,30 iki 0,80 Rb buto nuomos mokestis už vieną 

kv.metrą gyvenamojo ploto, priklausomai nuo jų gaunamo per mėnesį atlyginimo (nuo 300 iki 750 

Rb ir daugiau). Darbininkams ir tarybiniams tarnautojams buvo nustatytas dvigubai didesnis 

nuomos tarifas: nuo 0,80 iki 1,50 Rb, priklausomai nuo jų atlyginimo (nuo 250 iki 500 Rb). 

Laisvųjų profesijų atstovams, besiverčiantiems privačia praktika ir pavieniams amatininkams, 

nenaudojantiems samdomojo darbo, nepriklausomai nuo jų pajamų, buvo nustatytas 1,80 Rb, o 

prekybininkams, pramonininkams ir amatininkams, “gyvenantiems ne iš darbo”, dvigubai didesnis 

negu darbininkams ir tarnautojams – 3,00 Rb nuomos mokestis.  Tokia socialinė VKP(b) politika 

buvo nukreipta prieš aukštesniuosius ir viduriniuosius Lietuvos Respublikos sluoksnius, juos 

diskriminavo ir skurdino.   

Siekdama sulyginti Lietuvos žmonių socialinę turtinę padėtį su TSRS, VKP(b) ėmė 

įgyvendinti savo socialinę politiką  Lietuvoje. Komunistų partijos veikla buvo orientuota į tai, kad 

pajungti visuomenę šalies industrializavimui, pramonės šakų, pirmiausia gamybos priemonių 

pramonei, raidai paspartinti ir kariniam TSRS potencialui sustiprinti. Politiniai interesai ir 

ideologiniai išskaičiavimai vertė komunistus užtikrinti minimalias pragyvenimo sąlygas 

žemesniesiems ir kai kuriems viduriniesiems sluoksniams, kuriuos režimas traktavo kaip savo 



 127

politinę atramą. Tačiau tai buvo daroma kiek įmanoma mažesnėmis sąnaudomis.  Nuo 4-ojo 

dešimtmečio pabaigoje TSRS ėmė sparčiai blogėti gyventojų socialinė padėtis, smuko pajamos ir 

pragyvenimo lygis. Dėl lėtų butų statybos ir plataus vartojimo reikmenų gamybos tempų ir mažų, 

lyginant su sunkiąją pramone, apimčių gyventojams truko gyvenamojo ploto ir būtiniausių prekių. 

Nuo 1939 m. TSRS buvo įvestos būtiniausių prekių pardavimo normos, šalis faktiškai stovėjo ties 

centralizuoto prekių paskirstymo pagal korteles slenksčiu. Tai nebuvo padaryti tik dėl ideologinių 

išskaičiavimų. Išaugus beveik visų plataus vartojimo prekių deficitui ir paaštrėjus tiekimo krizei, 

buvo sudaryta uždaros prekybos ir visuomeninio maitinimo sistema privilegijuotiems visuomenės 

sluoksniams, pirmiausiai biurokratijai, kariškiams, NKDV darbuotojams ir kitiems. Komunistų 

politika nuskurdino visus socialinius sluoksnius, išskyrus privilegijuotoje padėtyje buvusį 

valdančiųjų sluoksnį575. Inkorporavus Lietuvą į TSRS, joje ėmė sparčiai blogėti visuomenės 

sluoksnių padėtis. 

Norėdami patraukti į režimo pusę žemesniuosius ir kai kuriuos viduriniuosius visuomenės 

sluoksnius, komunistai liepė padidinti atlyginimus kai kurių kategorijų darbininkams ir 

žemesniesiems tarnautojams. Vykdant komunistų valią, LTSR vyriausybė rugpjūčio 7 d. nurodė 

pakelti atlyginimus privačių įmonių darbininkams ir kai kurioms tarnautojų kategorijoms, rugpjūčio 

9 d. – žemės ūkio, lapkričio 25 d. – statybos, o 1941 m. sausio 9 d. – pas žemės savininkus 

dirbusiems žemės ūkio  darbininkams576. LKP(b) CK biuras rugsėjo 26 d. nurodė LTSR LKT 

padidinti atlyginimus darbininkams ir tarnautojams577. Tą pačią diena buvo išleistas atitinkamas 

LTSR LKT ir LKP(b) CK nutarimas578. Siekdama gauti sau politinės naudos, komunistų partijos ir 

administracijos vadovai pabrėžė, jog “yra tikri, kad darbininkai, tarnautojai ir darbo inteligentija, 

atsiliepdami į partijos ir vyriausybės rūpinimąsi, pakels darbo našumą, prisidės prie mūsų krašto 

gynybos sustiprinimo ir dar tvirčiau susitelks apie Lenino-Stalino partiją” Siekiant LTSR darbo 

atlyginimo sistemą suvienodinti su TSRS, Liaudies komisarų taryba lapkričio 23 d. pavedė liaudies 

komisariatams parengti tarnybinių atlyginimų schemą, atlyginimų normas ir kt.579 Tačiau 

atlyginimų pakėlimas nepadidino realaus darbo užmokesčio ir nepagerino tokių sluoksnių 

materialinės padėties. 1940 m. spalio ir lapkričio mėn. pakėlus  mažmenines prekių kainas, maisto 

produktai vidutiniškai pabrango 2,1 karto, o pramonės gaminiai – 2,9 karto. Be to, ėmė trūkti 

būtiniausių prekių. Darbo užmokesti kai kurių kategorijų darbininkams ir tarnautojams padidėjo tik 

2 kartus. Vidutinis darbo užmokestis 1941 m. gegužės mėn. buvo 290 Rb580.  Gyventojų materialinė 

padėtis  labai blogėjo. Netgi  režimo šalininkai buvo ja nepatenkinti. Kainų augimo nepajuto 

okupacinės kariuomenės karininkai, represinių struktūrų darbuotojai ir kita sovietinės biurokratijos 

(ypač komunistų partijos aparato) dalis, kurios darbo užmokestis buvo didesnis už vidutinį.  

Vykdydama VKP(b) direktyvas, LTSR administracija panaikino darbininkų ir tarnautojų 

darbo užmokesčio atskaitymai į ligonių kasas ir kitus socialinio aprūpinimo fonus, faktiškai 
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panaikino ligonių kasas ir įvedė tokį pat, kaip Tarybų Sąjungoje valstybinį socialinį draudimą; 

nustatė nemokomą medicinos pagalbą viduriniesiems ir žemesniesiems visuomenės sluoksniams; 

nuo 1941 m. pradėjo mokėti pašalpos daugiavaikėms motinoms ir kt.581 LTSR įstaigose ir įmonėse 

dirbusių žmonių darbo sąlygos buvo sulygintos su TSRS. LKP(b) CK biuras 1941 m. kovo 19 d. 

įvedė nuo balandžio 1 d. 8 valandų darbo dieną582. Tokio nutarimo Liaudies Komisarų Tarybai 

priėmimė atitinkamą sprendimą583. Pagal TSRS LKT 1941 m. vasario 26 d. potvarkį  LTSR LKT 

nuo balandžio 1 d. įvedė visų įmonių ir įstaigų darbuotojams TSRS pavyzdžio darbo knygeles584. 

LTSR administracijos struktūros nustatė fiksuotas gyvenamojo ploto normas, tokią pat kaip Tarybų 

Sąjungoje gyvenamojo ploto suteikimo tvarką ir butų nuomos tarifą585.  

 LKP(b) CK biuras spalio 2 ir 3 d. aptarė TSRS Finansų liaudies komisariato parengtą TSRS 

Liaudies Komisarų Tarybos sprendimų dėl mokesčių ir rinkliavų iš gyventojų, įmonių ir 

organizacijų atskaičiavimų į biudžetą projektus ir pritarė jiems586. VKP(b) CK Politinis biuras 1940 

m. lapkričio 22 d. nutarė įvesti aneksuotose Baltijos šalyse tokius pat kaip Tarybų Sąjungoje 

atlyginimų, mokesčių, rinkliavų iš gyventojų bei mažmeninių kainų tarifus ir tarybinę valiutą – 

rublį587. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai buvo nurodyta padidinti mokesčius privačioms 

įmonėms, smulkiajam verslui, išieškoti mokesčių nepriemokas ir kt. Siekiant devalvuoti litą, jis 

buvo prilygintas 90 kapeikų, nors jo kursas buvo nuo 3 iki 5 rublių588. LTSR administracijos 

struktūros įformino šiuos VKP(b) sprendimus ir ėmė juos įgyvendinti. Kitą dieną LTSR Liaudies 

Komisarų Taryba pranešė apie TSRS valdžios sprendimą nuo lapkričio 25 d. į apyvartą paleisti 

rublį589.   VKP(b) CK ir TSRS LKT 1941 m. kovo 22 d. nutarus išimti iš apyvartos litus, LKP(b) 

CK biuras ir LTSR LKT  kovo 24 d. įformino šį sprendimą ir paskelbė, kad nuo kovo 25 d. rublis 

tapo vienintele atsiskaitymo priemone590. Tą pačią dieną buvo nusavintos bankuose ir taupomosiose 

kasose laikytos didesnės kaip 1 tūkst. Lt gyventojų santaupos. Dėl to apie 10 tūkst. indėlininkų 

neteko maždaug 38 mln. Lt vertės santaupų591.   

LKP(b) CK biuras ir LTSR Liaudiekomisarų taryba įvedė tokį pat, kaip Tarybų Sąjungoje, 

pajamų mokestį, padidino pelno, žemės ir kitus mokesčius, sugriežtino priemones mokesčių 

įsiskolinimams išieškoti592. Pelno mokestis privačioms prekybos įmonėms buvo padidintas nuo 50 

iki 100 proc., pramonės įmonėms – nuo 25 iki 100 proc. Buvo nurodyta Finansų liaudies 

komisariatui iki 1941 m. sausio 1 d iš nacionalizuotų ir kitų įmonių savininkų. išieškoti mokesčių 

nepriemokas ir padidintus mokesčius. Ūkininkus užgulė sunki mokesčių, privalomų žemės ūkio 

produktų pristatymų (pyliavų) našta593. Daugelis vidutinių ir smulkiųjų žemės savininkų neįstengė 

jų sumokėti. Daugiau negu 1 tūkst. valstiečių buvo atiduoti teismui už prievolių nevykdymą. 

Tokiomis priemonėmis buvo siekiama parengti dirvą ūkių kolektyvizavimui. Prievolių nevykdymas 

buvo komunistams patogi dingstis pradėti ideologinę kampaniją prieš vadinamųjų buožių 

kenkėjišką veiklą, maskuoti planuojamas masines represijas. Prasidėjus pavasario sėjai, kai kurie 
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žemės savininkai neskubėjo užsėti savo žemę, manydami, kad komunistai netrukus įsteigs kolūkius 

ir jų pasėliai bus paimti kolūkių nuosavybėn. Komunistų partija įvertino tai kaip sabotažą ir išvystė 

terorą prieš juos. LKP(b) CK biuras ir LTSR LKT gegužės 28 d. liepė LTSR prokurorui patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn ūkininkus už vadinamąjį sabotažą, nubausti griežtomis bausmėmis su 

žemės, pastatų, gyvulių ir kito turto konfiskavimu594.  

TSRS valdžia norėjo patraukti į savo pusę kai kuriuos žemesniuosius aneksuotos Lietuvos 

visuomenės sluoksnius, formuoti iš jų totalitarinio režimo atramą. Dėl to ji protegavo tokias 

visuomenės grupes. Įgyvendindama tokią VKP(b) nuostatą, LTSR administracija suteikė 

privilegijas asmenims, kurie pasižymėjo komunistiniam judėjime, Lietuvos  okupacijoje ir 

aneksijoje. Antai rugpjūčio 7 d. LTSR Ministrų Taryba skyrė vienkartinę 500 Lt pašalpą ir 300 Lt. 

pensiją komunisto Juozo Greifenbergerio, kuris buvo sušaudytas 1926 m. gruodžio 27 d., tėvui595. 

Siekiant sukurti privilegijų sistemą režimo šalininkams, LTSR Liaudies Komisarų Taryba 1941 m. 

sausio 11 d. patvirtino  pagal TSRS pavyzdį sudarytus “ypatingai nusipelniusiems” asmenims ir jų 

šeimoms socialiniam aprūpinimui teikti nuostatus596. Pagal juos komunistinio judėjimo, sovietinės 

valstybės veikėjai ir kiti uolūs režimo šalininkai ir jų šeimos nariai galėjo gauti personalines 

pensijas ir pašalpas. Jiems buvo nustatytos įvairios lengvatos: 50 proc. nuolaida už buto nuomą, 

naudojimąsi elektros energija, nemokomas naudojimasis miestų transportu, nemokomas gydymasis 

ir poilsis sanatorijose, kurortuose, specialus aprūpinimas ir kt. Buvo padidintas atlyginimas 

sovietiniams tarnautojams, ypač partinio aparato darbuotojams. 

Svarbus VKP(b) politikos uždavinys aneksuotoje Lietuvoje buvo reglamentuoti ir 

kontroliuoti privatų žmonių gyvenimą. Tai įgyvendinant, LTSR Ministrų Taryba rugpjūčio 9 d. 

priėmė Santuokos ir Metrikų įstatymą597. Tai buvo iš TSRS į aneksuotą Lietuvą retransliuoti 

įstatymai, kurie įtvirtino tarybinės valstybės diktatą privačiam žmonių gyvenimui. Pagal metrikų 

įstatymą buvo įvesta valstybinė civilinė metrikacija. Santuokos įstatymas primetė Lietuvos 

gyventojams bolševizmo ideologija pagrįstą požiūrį į šeimos instituto vaidmenį ir funkcijas 

totalitarinėje visuomenėje, tarybinį gyvenimo būdą ir vertybes.  

LTSR adminsitracijos struktūrų vaidmuo nacionalizuojant ekonomiką ir formuojant planinės 

ekonomikos sistemą 

Siekdama perkelti ir įdiegti aneksuotoje Lietuvoje TSRS ekonominę sistemą, VKP(b) 

pajungė LTSR administraciją savo ekonominei politikai įgyvendinti. Tokia politika buvo norima 

panaikinti privačią gamybos priemonių nuosavybę ir įvesti valstybinę nuosavybę; neatlygintino 

žemės, pramonės, prekybos, bankų nacionalizavimo ir piliečių turto konfiskavimo keliu sudaryti 

valstybinį socialistinį sektorių; suformuoti socialistinį gamybos būdą ir santykius. Svarbiausias 

komunistų ekonominis tikslas buvo suvalstybinti ekonomiką, įvesti centralizuotą planinę 

ekonomikos valdymo sistemą. Nacionalizuodama privatų sektorių, VKP(b) taip pat siekė pakeisti 



 130

socialinę visuomenės struktūrą: iš pradžių ekonomiškai susilpnint, o po to visiškai sunaikinti 

stambiuosius, vidutinius ir dalį smulkiųjų žemės, pramonės, prekybos ir kt. įmonių savininkų. 

Komunistų terminija buvo norėta likviduoti miesto ir kaimo stambiąją buržuaziją kaip klasę, 

susilpninti ir palaipsniui sunaikinti vidutinę buržuaziją, apriboti ir išstumti buožiją598. LTSR 

administracijos struktūros įgyvendino tokią VKP(b) politiką.  

VKP(b) CK Politinis biuras liepos 24 d., rugpjūčio 14 ir 20 d. ir kt. priėmė pamatinius 

nutarimus dėl TSRS ekonominės sistemos įdiegimo aneksuotoje Lietuvoje599.  TSRS valstybinės 

institucijos sukonkretino šiuos sprendimus, įformino juos atitinkamais TSRS Aukščiausios Tarybos 

ir Liaudies Komisarų Tarybos aktais. Siekiant sudaryti regimybę, kad sovietizavimo procesus 

prijungtame krašte vykdo vietinė administracija, LTSR administracijos struktūroms buvo nurodyta 

įformino  VKP(b) ir kitų TSRS politinių struktūrų  sprendimus,  organizuoti ir kontroliuoti jų 

įgyvendinimą.   

Dar iki nacionalizuojant privačias įmones V.Dekanozovo struktūra nurodė įvesti jose 

komunistų kontrolę. Birželio mėn. pabaigoje komunistai sudarė darbininkų komitetus iš partijos ir 

profsąjungų aktyvistų, kuriems buvo pavesta kontroliuoti įmonių savininkų ir administracijos 

veiklą, surašyti įmonių turtą. Siekdami užkirsti kelią darbininkų savivalei ir neleisti dezorganizuoti 

gamybos, komunistai nurodė darbininkams vengti savavališkų veiksmų, ekonominius reikalavimus 

kelti tik per profsąjungas ir partijos organus600. Valstybės kontrolės ministerija liepos 11 d. paskyrė 

172 savo atstovus į bankus ir kitas kredito įstaigas, pramonės ir prekybos įmones jų veiklai 

kontroliuoti, dokumentacijai, kasai ir sandėliams patikrinti. Pramonės ministerija liepos pabaigoje 

paskyrė į stambesnes pramonės įmones beveik 200, prekybos ministerija – 1600 komisarų, kurie 

prižiūrėjo įmonių administraciją. Apskričių valdybos ir vietinės komunistų struktūros paskyrė 

komisarus į smulkesnes įmones. Pradėjus nacionalizavimą, komisarai vadovavo nacionalizavimo 

komisijų veiklai ir administravo nacionalizuotoms įmonėms iki tol, kol liaudies komisariatai 

paskyrė naujus direktorius. Dalis komisarų tapo naujaisiais direktoriais. Komisarai veikė pagal 

liaudies komisariatų ir komunistų partijos struktūrų nurodymus, užtikrino komunistų kontrolę 

nacionalizavimo procesui ir suvalstybintų įmonių veiklai601.  

Nacionalizavimui įgyvendinti buvo įsteigtos atitinkamos struktūros. Liepos 26 d. Ministrų 

taryba sudarė Valstybinę žemės ūkio komisiją602. Jos pirmininku buvo paskirtas A.Žukauskas, 

vicepirmininku – K.Didžiulis, P.Šklėrius, nariais M.Meškauskienė, J.Grigalavičius, D.Pundzius, 

R.Žibenka, A.Guogis, P.Vasinauskas. Komisija turėjo organizuoti žemės nacionalizavimą, sudaryti 

valstybinį žemės fondą ir paskirstyti dalį žemę norintiems jos įsigyti bežemiams. Liepos 29 d. 

LTSR Ministrų Taryba sudarė Nacionalizacijos komisiją603. Jos nariais buvo paskirti laikinai 

einantis Pramonės ministro pareigas Ch.Alperavičius, Valstybės kontrolės generalinis sekretorius 

J.Kalvinis ir Finansų departamento direktorius A.Drobnys. Komisija turėjo sudaryti sąrašą objektų, 
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kuriuos buvo numatyta nacionalizuoti, pagal TSRS politinių institutų nurodymus organizuoti 

suvalstybinimą ir kontroliuoti šį procesą, tvarkyti kitus su nacionalizavimu susijusius reikalus. 

Siekiant kontroliuoti prekybos įmones ir parengti prielaidas joms nacionalizuoti rugpjūčio 10 d. 

vyriausybė pavedė Prekybos ministerijai paskirti komisarus į visas privačias prekybos įmones, 

prekių bazes, restoranus, viešbučius, kino teatrus ir kt., kurių metinė apyvarta buvo 150 tūkst. Lt ir 

daugiau604.  

VKP(b) agrarinės politikos tikslas buvo kolektyvizuoti žemės ūkį. Lietuvos komunistų 

partija laikėsi tokios pat nuostatos. Tačiau dėl įvairių priežasčių VKP(b) nespartino žemės 

kolektyvizavimo aneksuotose Baltijos valstybėse605. Buvo norima prisilaikyti vadinamojo lenininio 

socialistinio žemės ūkio pertvarkymo plano ir Komunistinio internacionalo pozicijos. TSRS valdžia 

atsižvelgė į tai, kad spartus žemės kolektyvizavimas vakarų Ukrainoje ir Baltarusijoje 1939–1940 

m. neatnešė norimų rezultatų, kad TSRS–Vokietijos karo išvakarėse buvo nenaudinga destabilizuoti 

ūkį ir išprovokuoti neigiamą visuomenės sluoksnių reakciją.  Dėl to pirmosios sovietinės okupacijos 

laikotarpiu komunistai nepradėjo masinio ūkių kolektyvizavimo. TSRS atstovai nurodė vietinei 

administracijai nacionalizuoti žemę ir išdalinti jos dalį  bežemiams ir mažažemiams.  Okupuotos 

Lietuvos administracija liepos mėn. pradėjo žemės reformą. Lietuvos komunistų partija numatė ją 

įvykdyti per du tris mėnesius: nacionalizuoti stambiųjų ir vidutiniųjų žemės savininkų žemę, kuri 

viršijo Liaudies seimo nustatytą maksimalią 30 ha žemės valdymo normą vienam ūkiui; sudaryti 

valstybinį žemės fondą;  skirti dalį žemės bežemiams ir mažažemiams valstiečiams. 

LTSR Ministrų taryba rugpjūčio 5 d. priėmė nutarimą dėl valstybinio žemės fondo 

sudarymo, o rugsėjo 24 d. – dėl žemės paskirstymo kumečiams (ordinarininkams), smulkiesiems 

nuomininkams, žemės ūkio darbininkams ir mažažemiams606. Norėdami kontroliuoti žemės 

reformą, Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas rugpjūčio mėn. liepė įsteigti visuose 

apskričių komitetuose žemės ūkio skyrius607. Jie turėjo prižiūrėti žemės ūkio komisijų darbą, skirti 

komisarus į stambesnius nacionalizuotus ūkius. Rugsėjo 24 d. LKT patvirtino Žemės ūkio 

komisijos sudarytą Valstybinį žemės fondą, kurį sudarė 559913 ha žemės, nusavintos iš 26526 

žemės savininkų608. Lapkričio 20 d. fondą sudarė 607592 ha žemės. Rugsėjo – spalio mėn. Žemės 

ūkio komisija paskirstė 576518 ha žemės, iš kurios 68,3 proc. buvo skirti daugiau kaip 75 tūkst. 

valstiečių šeimų (vidutiniškai po 7,53 ha), 12,6 proc. – valstybiniams ūkiams, mašinų traktorių 

stotims, kooperatyvams, kitoms valstybinėms ir visuomeninėms organizacijoms609. Pabaigus 

skirstyti nusavintą žemę, Liaudies Komisarų Taryba  gruodžio 17 d. panaikino Valstybinę žemės 

ūkio komisiją, apskričių ir valsčių komisijas610. Žemės reformos metu buvo nusavinta stambiųjų ir 

vidutiniųjų žemės savininkų, į užsienį pasitraukusių Lietuvos piliečių, buvusių Lietuvos 

Respublikos aukštųjų valdininkų žemė, apriboti stambiųjų žemės savininkų ir sumažinti vidutiniųjų 

ūkiai. 1941 m. padidinus mokesčius ir nustačius dideles privalomųjų pyliavų normas, režimas 
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ekonomiškai prispaudė visus stambiuosius ir didesnę dalį vidutinių ir smulkiųjų žemės savininkų611. 

Komunistų vykdoma stambiųjų žemės savininkų (“buožių”) ekonominio išstūmimo politika buvo 

nukreipta ne tik prieš stambiuosius, bet ir vidutinius, netgi dalį smulkiųjų ūkininkų. Agrarinė 

reforma pažeidė šių visuomenės sluoksnių teises, ekonominius ir turtinius interesus.  

TSRS Liaudies komisarų taryba balandžio 12 d. priėmė sprendimą organizuoti  LTSR 

tarybinius ūkius. Jo pagrindu LTSR Liaudies Komisarų Taryba priėmė atitinkamą nutarimą ir 

nurodė Žemeės ūkio liaudies komisariatui organizuoti valstybiniu ūkius612.  

TSRS pavyzdžiu LTSR buvo įsteigtos mašinų-traktorių stotys (MTS) ir mašinų-arklių 

nuomojimo punktai. Jie turėjo aptarnauti steigiamus valstybinius ūkius ir suteikti pagalbą reformos 

metu žemę gavusiems naujakuriams. LKP(b) CK biuras gruodžio 13 d. nutarė organizuoti MTS613. 

Vykdant komunistų direktyvas, LTSR LKT 1941 m. sausio 11 d. pavedė Žemės ūkio liaudies 

komisariatui organizuoti 50 mašinų-traktorių stočių, 3 kapitalinio remonto mašinų-traktorių 

dirbtuves, 250 mašinoms naudoti punktų, o LKP(b) CK biuras ir LTSR LKT 1941 m. kovo 7 d. 

nutarė organizuoti mašinų-arklių nuomojimo punktus prie MTS614.  LKP(b) CK biuras vasario 19 –

20 d. nurodė partijos struktūroms parinkti ir pateikti LKP(b) CK biurui tvirtinti MTS direktorių 

kandidatūras615. 

Stambiosios pramonės ir bankų nacionalizavimą komunistai pradėjo liepos mėn. LKP CK 

sudarė bankų ir pramonės įmonių nacionalizavimo planus, paskyrė komisarus į nacionalizuojamus 

objektus. Liepos 27–28 d. LKP CK kartus su Pramonės ministerija surengė komisarų pasitarimą 

pramonės įmonių nacionalizavimui aptarti. Buvo nurodyta per kelias dienas nacionalizuoti įmones, 

nenutraukiant jų darbo ir nedezorganizuojant gamybos616.  Vykdant TSRS atstovų direktyvas, 

Ministrų Taryba liepos 25 d. priėmė Stambiosios pramonės ir bankų nacionalizavimo įstatymą617. 

Sekančią dieną J.Paleckis paskelbė bankų nacionalizavimo įstatymą. Pagal jį Valstybės kontrolės 

ministerija liepos 27–29 d. nacionalizavo 46, o su skyriais – 202 kredito įstaigas, kurių kapitalą 

sudarė 113,8 mln. litų, kilnojamo ir nekilnojamo turto vertė buvo 33,4 mln. litų618. Liko 

nenacionalizuoti tik kredito kooperatyvai, kuriuos kontrolė Valstybės kontrolės ministerija. 

Pramonės ministerija per du mėnesius  nacionalizavo visas pramonės įmones, kuriose dirbo daugiau 

kaip 20 darbininkų, taip pat įmones, turinčias ne mažiau kaip 10 darbininkų ir tai pramonės šakai 

svarbius mechaninius variklius. Vėliau pradėta nacionalizuoti ir smulkesnes įmones. Iki 1940 m. 

spalio 1 d. LTSR administracijos struktūros nacionalizavo 562 pramonės firmas, o iki 1941 m. 

birželio 1 d. – apie 1000 stambių ir vidutinių pramonės įmonių, kurių bendroji vertė sudarė 413,4 

mln. litų619. Nacionalizacijos komisijos sprendimu nacionalizuotų įmonių savininkai iš savo 

asmeninio turto privalėjo apmokėti buvusių jų įmonių iki nacionalizavimo turėtas skolas. Tuo būdu 

iš jų buvo nusavintos ir asmeninės santaupos. Komunistų parinkti ir Valstybės kontrolės 

ministerijos paskirti komisarai prižiūrėjo nacionalizuotų objektų veiklą. Daugelis jų vėliau tapo 
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bankų ir kitų kredito įstaigų direktoriais. Nacionalizuotos įmonės buvo panaudotos TSRS valstybės 

nuosavybei padidinti ir valstybiniam ekonomikos sektoriui Lietuvos TSR sudaryti. 

Nacionalizavimas panaikino privačią gamybos priemonių nuosavybę, pakirto ekonominę stambiųjų 

ir vidutiniųjų pramonės savininkų galią, pažeidė jų teises ir ekonominius bei turtinius interesus. 

Nacionalizavimas pažeidė ir užsienio investuotojų, įdėjusių į Lietuvos pramonę 35,7 mln. litų, 

interesus.  

LKP(b) CK biuras rugsėjo 26 d. aptarė privačios prekybos nacionalizavimą. Buvo nutarta 

neatlygintinai nacionalizuoti įmonės, kurių metinė apyvarta yra 150.000 Lt ir didesnė620. 

Komunistai patvirtino numatytų nacionalizuoti įmonių sąrašą ir nurodė Prekybos liaudies 

komisariatui per tris dienas nacionalizuoti įmones nenutraukiant jų veiklos. LTSR laikinosios AT 

Prezidiumas įformino VKP(b) ir LKP(b) CK sprendimus: kitą dieną jis  paskelbė įsaką dėl privačių 

prekybos įmonių nacionalizavimo621. Tą pačią dieną LTSR Liaudies Komisarų Taryba pavedė 

Prekybos liaudies komisariatui nacionalizuoti įmones, paskirti komisarus nacionalizuotoms 

įmonėms administruoti622. Buvo leista komisariato nuožiūra pavesti buvusiems prekybos įmonių 

savininkams kurį laiką, prižiūrint komisarams administruoti nacionalizuotas įmones. Spalio 2–3 d. 

LKP(b) CK biuras aptarė nacionalizavimo eigą623. Kadangi, norėdami išvengti nacionalizavimo, kai 

kurie prekybos įmonių savininkai sumažino savo metinę apyvartą, komunistai nurodė Prekybos 

liaudies komisariatui išaiškinti tokias įmones ir nacionalizuoti jas. Iki 1941 m. vasario mėn. LTSR 

administracijos struktūros nacionalizavo 1597 prekybos įmones su 500 mln. litų metine apyvarta ir 

211 mln. litų aktyvu,  kurios priklausė maždaug 1500 savininkų ir jų šeimų nariams.  Daugiau kaip 

80 proc. nacionalizuotų įmonių priklausė žydams. Kartu buvo nacionalizuotos 27 įmonės, 

priklausiusios į Vokietiją repatrijavusiems savininkams. Iš juvelyrinių parduotuvių buvo išimta 

auksinių dirbinių ir kitų brangenybių už 1,237 mln. Lt624. Po nacionalizavimo privačiose rankose 

buvo likę tik 10 proc. smulkių parduotuvių625.  

Tokia pat tvarka buvo nacionalizuoti ir kiti objektai. LTSR Ministrų Taryba liepos 30 d. 

priėmė Patalpoms sekvestruoti įstatymą, o rugpjūčio 16 d. – jo pakeitimą626. Rugpjūčio 9 d. buvo 

suvalstybinta Kauno žydų ligoninė, o rugpjūčio 16 d.  – nacionalizuotos ligoninės, sanatorijos ir 

kitos medicinos įstaigos, išlaikomos organizacijų ir asmenų627. Komuistų partijos direktyvos 

bnacionalizuoti objektus buvo įformintos LTSR laikinosios AT Prezidiumas įsakais. Rugsėjo 27 d. 

buvo paskelbtas įsakas dėl knygų leidyklų ir knygynų nacionalizavimo, spalio 8 d. – dėl 

laivininkystės įmonių, jūrų ir upių laivyno, spalio 28 d. – dėl privačių kino teatrų, viešbučių, 

vaistinių, vaistų sandėlių ir chemijos-farmacijos pramonės įmonių, spalio 31 d. – dėl didelių 

gyvenamųjų namų, gruodžio 24 d. – dėl autobusų ir sunkvežimių nacionalizavimo ir t.t.628 

Analogišus nutarimus priėmė ir Liaudies Komisarų Taryba. Antai spalio 10–11 d. buvo paskelbti 

LKT nutarimai dėl lengvųjų automobilių, privačių kino teatrų nacionalizavimo ir t. t.629  
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LTSR LKT rugsėjo 27 d.  pavedė Prekybos liaudies komisariatui nacionalizuoti  knygų 

leidyklas ir knygynus630. Buvo įsteigta Valstybinė leidykla prie LTSR LKT, kuriai perduota 10 

nacionalizuotų bendrovių, knygynų su joms priklausančiomis leidyklomis, o taip pat anksčiau 

nacionalizuotos 4 spaustuvės.  

Liaudies Komisarų Taryba spalio 26 d. nurodė Finansų bei Valstybės kontrolės liaudies 

komisariatams ir TSRS Upių laivyno liaudies komisariato atstovams nacionalizuoti laivininkystės 

įmones, upių ir jūrų laivyną631. Šios  administracijos struktūros nacionalizavo 6 jūrų laivus, 7 upių 

garlaivius, stambesnes baržas ir motorlaivius, kurių bendroji vertė sudarė 13,2 mln. litų. Kadangi 

daugelio laivų savininkai buvo užsieniečiai, režimas norėjo sudaryti įspūdį, kad atsižvelgiama į kai 

kuriuos turtinius jų interesus. Dėl to Liaudies Komisarų Taryba nurodė Finansų liaudies 

komisariatui skirti lėšas nacionalizuotų laivų 25 proc. vertei apmokėti. Buvo įsteigtas TSRS Upių 

laivyno liaudies komisariato struktūrinis padalinys –  LTSR Valstybinė upių laivininkystė, kuriai 

pavesta administruoti upių laivyną. Šventosios uostas ir 5 jūrų garlaiviai buvo perduoti TSRS Jūrų 

laivyno liaudies komisariato žinion.  

LTSR Liaudies Komisarų Taryba spalio 28 d.  nurodė Komunalinio  ūkio liaudies 

komisariatui nacionalizuoti ir perimti savo žinion viešbučius bei nakvynės namus, Sveikatos 

apsaugos liaudies komisariatui – privačias vaistines, vaistų, tvarstomosios medžiagos, ontologijos, 

medicinos reikmenų sandėlius bei įmones, chemijos-farmacijos laboratorijas632. Lapkričio 26 d. 

Komunalinio ūkio liaudies komisariatui buvo nurodyta nacionalizuoti didelius namus, kurių 

gyvenamasis plotas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje buvo didesnis negu 220 m2, o kituose 

miestuose – 170 m2 633. Nežiūrint į plotą, buvo nacionalizuoti visų panaikintų visuomeninių 

politinių organizacijų, į užsienį pasitraukusių ar besislapstančių asmenų namai. Ideologiniais 

sumetimais nebuvo nacionalizuoti darbininkų ir vadinamųjų darbo inteligentų namai, nors jų plotas 

buvo didesnis už nustatytą normą. Norėdamas išplėsti privačių namų nacionalizavimo mastą, 

LKP(b) CK biuras 1941 m. vasario 22 d. nurodė papildomai nacionalizuoti vadinamiesiems ne 

darbo elementams priklausiusius gyvenamuosius namus ir patvirtino atitinkamą LTSR AT 

Prezidiumo įsaką634. Iki 1941 m. pavasario Komunalinio ūkio liaudies komisariatas nacionalizavo 

apie 12,5 tūkstančių namų, kurių gyvenamasis plotas sudarė daugiau negu 4 mln. m2. Tai sudarė 

daugiau kaip pusę LTSR miestų gyvenamojo fondo.  

LTSR LKT gruodžio 24 d. nurodė Komunalinio ūkio liaudies komisariatui nacionalizuoti 

privačius autobusus, sunkvežimius, garažus, dirbtuves ir auto stotis635. 1941 m. vasario 22 d. 

LKP(b) CK biuras liepė išplėsti autotransporto nacionalizavimą ir nacionalizuoti lengvuosius 

automobilius, kurie priklausė vadinamiesiems ne darbo elementams636. Buvo patvirtintas 

atitinkamas LTSR AT Prezidiumo įsakas. Tokios komunistų direktyvos ir LTSR administracijos 

struktūrų nutarimų pagrindu buvo nacionalizuota 320 autobusų ir 630 sunkvežimių637, kurie 
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priklausė privatiems asmenims. LTSR LKT  1941 m. kovo 13 d. pavedė Komunalinio ūkio liaudies 

komisariatui per laikinuosius vykdomuosius komitetus “municipalizuoti” taip vadinamiems ne 

darbo žmonėms priklausantis pirtis, mechanizuotas skalbyklas, chemines valyklas ir dažyklas638.  

1940 m. pabaigoje buvo suvalstybintos kooperatinės įmonės. Komunistams nurodžius, buvo 

panaikinto ar į valstybines pertvarkytos kooperatinės gamybos artelės. Antai LTSR LKT 1941 m. 

sausio 30 d. uždarė mėsos kooperatines arteles ir pavedė Maisto pramonės liaudies komisariatui, jo 

bendrovei “Maistas” ir Namų pramonės verslo kooperacijos Organizaciniam biurui perimti jų 

turtą639.  “Lietūkio” pagrindu buvo įkurta LTSR vartotojų kooperacijos sąjunga, “Pienocentras” ir 

“Sodyba” buvo perduotos Maisto pramonės liaudies komisariatui  ir tapo jo trestais, o “Linas” virto 

TSRS linų paruošų kontoros skyriumi640. 

Norint reglamentuoti suvalstybinto turto tvarkymą, LTSR Liaudies komisarų taryba TSRS 

pavyzdžiui parengė nuostatus nacionalizuotam, konfiskuotam ir kitam TSRS valstybės 

pasisavintam turtui tvarkyti641. Pagal juos nacionalizuotas turtas pateko į Tarybų Sąjungos 

nuosavybę. Jo dalis buvo perduota TSRS ar LTSR administracinėms struktūroms, kitoms 

valstybinėms ar visuomeninėms organizacijoms disponuoti. Buvo leista realizuoti dalį nusavinto 

turto pagal Finansų liaudies komisariato nustatytą tvarką. 

VKP(b) nustatyta ir LTSR administracijos struktūrų vykdyta nacionalizacija sugriovė 

privačia ir kooperatine nuosavybe besiremiančią rinkos ekonomiką, panaikino visų Lietuvos 

žmonių teisę į privačią nuosavybę, pažeidė ekonominius ir turtinius visuomenės dalies interesus. Ji 

buvo nukreipta pirmiausia prieš aukštesniųjų ir viduriniųjų visuomenės sluoksnių, stambiųjų, 

vidutiniųjų ir dalį smulkiųjų žemės, pramonės, prekybos ir kt. įmonių savininkų teises ir turtinius 

interesus.  

Nacionalizavusi ekonomiką, TSRS valdžia pradėjo įjungti Lietuvos TSR ūkį į Tarybų 

Sąjungos ūkio sistemą, formuoti valstybine nuosavybe paremtą planinę ekonomiką, diegti 

unifikuotą ir centralizuotą ūkio valdymą. LTSR administracija ėmė įgyvendinti VKP(b) politiką 

sovietizuoti Lietuvos TSR ekonomiką.  

TSRS valdžia panaudojo nacionalizuotą turtą valstybinei Tarybų Sąjungos nuosavybei 

sukurti. Nacionalizuotų įmonių pagrindu buvo kuriama LTSR pramonė.  VKP(b) pavedė LTSR 

administracijai disponuoti nacionalizuotu turtu ir administruoti valstybinę nuosavybę. Į Lietuvos 

TSR buvo perkeliamas centralizuotas planinis ūkio valdymas, diegiama teritorinio šakinio valdymo 

sistema. Siekiant  griežtai reglamentuoti ir kontroliuoti visų ekonomikos šakų ir valstybinių 

pramonės įmonių veiklą, buvo sparčiai plečiamas ekonomikos administravimo aparatas. Dėl 

gamybos priemonių suvalstybinimo, didelio turto koncentravimo TSRS valdžios ir šiuo turtu 

disponavusių vietinių administracinių struktūrų rankose bei planinio centralizuoto ūkio valdymo 

LTSR klostėsi tokia pat, kaip Tarybų Sąjungoje, valstybinė biurokratinė sistema. Formavosi naujas 
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LTSR ekonomikos administratorių, valstybinės nuosavybės tvarkytojų – būsimosios ūkinės 

nomenklatūros sluoksnis.  Šio sluoksnio branduolį sudarė ekonomikos šakas ir įmones 

administravusių šakinių liaudies komisariatų aukštesnieji ir vidurinieji tarnautojai, įmonių 

komisarai ir direktoriai, LKP struktūrų pramonės skyrių vedėjai. 

LTSR buvo įvesta centralizuota ekonomikos planavimo, paskirstymo ir apskaitos sistema. 

Partijos ir administracijos struktūros planavo gamybos apimtis, tiekimą ir realizavimą; skirstė 

materialinius techninius ir finansinius resursus; reglamentavo kitus gamybos proceso organizavo 

klausimus. Pagal TSRS valdžios ir valdymo institucijų direktyvas buvo parengti LTSR ūkio 1941 

m. planas, atskirų ūkio šakų planai. LTSR Liaudies komisarų tarybai 1940 m. rugsėjo  mėn. nustatė 

terminus LTSR ūkio planui sudaryti ir jo parengimo tvarką642. TSRS pavyzdžiu LTSR Valstybinė 

plano komisija turėjo parengti plano projektus ir pateikti jį Liaudies Komisarų Tarybai svarstyti. 

LKT turėjo suderinti planą su LKP(b) Centro komitetu: atitinkamas sritis prižiūrėjusiais LKP(b) CK 

sekretoriais ir CK skyriais. Komunistų aprobuotas plano projektas turėjo būti pateiktas TSRS 

Valstybinio plano  komisijai (“Gosplanui”), TSRS Liaudies Komisarų Tarybai ir VKP(b) Centro 

komitetui patvirtinti. Realiai LTSR ūkio planas buvo sudaromas pagal “Gosplano” pateiktus 

orientyrus ir TSRS Finansų liaudies komisariato numatytas skirti lėšas. Konkrečius rodiklius turėjo 

nustatyti Valstybinė plano komisija, o juos sukonkretini –  atitinkamas liaudies komisariatas kartu 

su jo veiklą prižiūrėjusiu LKP(b) CK skyriumi. Valstybinė plano komisija mažai paisė vietinių 

administratorių ir orientavosi  į “Gosplano” poziciją, kuri atitiko VKP(b) vadovybės nuostatas.  

Norėdama palaikyti ekstensyvios ekonomikos augimą, VKP(b) vadovybė pastoviai vertė TSRS 

planavimo organus didinti planus, nesiskaitant su resursais. Priešingai negu politinės struktūros, 

administracijos institucijos buvo suinteresuotos sudaryti realius planus, kad jų kontroliuojamos 

įmonės pajėgtų juos realizuoti. Rengiant LTSR ūkio planą, susikirto Valstybinės plano komisijos ir 

ją palaikiusios LKP(b) vadovybės norai sparčiai padidinti pramonės augimą ir išplėsti gamybos 

apimtis su liaudies komisariatų pastangomis nustatyti tokius rodiklius, kurie atitiktų turimus 

resursus. Išryškėjo skirtingi požiūriai į ekonominius ir socialinius prioritetus, į tai, kokiais tempais 

ir sąnaudomis turi būti įvykdytas industrializavimas. Dėl politinių ir ideologinių išskaičiavimų, ypač 

noro priešpastatyti ekonomikos augimo Lietuvos Respublikoje ir LTSR tempus, nugalėjo 

komunistų pozicija. LTSR Liaudies Komisarų Taryba spalio 24 d.  patvirtino plano projektą.  Po 

ilgų derinimų su LKP(b) CK ir TSRS “Gosplanu”, jis buvo pateiktas TSRS valdžiai. 1941 m. sausio 

28 d. VKP(b) CK ir TSRS LKT  priėmė LTSR ūkio planą 1941 m. Po to LKP(b) CK ir LTSR LKT  

pritarė jam ir nurodė partijos bei administracijos struktūroms kontroliuoti jo realizavimą643.   

1941 m. pavasarį administratoriams tapo akivaizdu, kad planą sunku įgyvendinti. Norėdami 

užbegti už akių komunistų kritikai, kai kurie liaudies komisarai ėmė ieškoti kaltininkų. Tokiam 

vaidmeniui labai tiko planavimo organai, tiekimo organizacijos, transporto žinybos, ypač 
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Geležinkelių valdyba.  Pasipylė  kaltinimai ir Valstybinei plano komisijai, kad ji sudarė planą 

“žiūrėdama į lubas”. Įtakingi partijos ir administracijos veikėjai mėgino koreguoti planus. Antai M. 

Šumauskas įtikino TSRS “Gosplaną”, kad ūkio planas buvo neralus ir pasiekė, kad Vietinės 

pramonės liaudies komisariatui būtų leista jį sumažinti. M. Šumauskui liko tik susitarti su  LTSR 

Valstybinės plano komisijos pirmininku P. Glovackiu padaryti pataisas ir atitinkamai jas įforminti. 

Vengdama sudaryti precedentą, pastarasis užsispyrė nekeisti komunistų partijos vadovybės 

patvirtinto plano. Svyravo ir A. Sniečkus. Iš vienos pusės, jis sutiko su M. Šumausko ir kitų liaudies 

komisarų argumentais, bet, iš kitos, norėjo išvengti galiamos neigiamos VKP(b) CK reakcijos. 

Nusvėrė išskaičiavimai nekeisti partijos nustatyto plano ir taip sudaryti politiškai atsakingos ir 

administracinių struktūrų spaudimui nepasiduodančos krašto vadovybės įvaizdį. Svarstant plano 

reikalus, išryškėjo A. Sniečkaus interesai sustiprinti savo padėtį TSRS politinėje biurokratijoje, 

suformuoti “valstybiškai” mąstančio, sugebančio įveikti vietinės biurokratijos žinybinius interesus 

ir pajungti juos partijos politikos uždaviniams vadovo, solidaus, visas aplinkybes pasveriančio 

žmogaus įspūdį. A. Sniečkus nurodė administratoriams, kad partijos sprendimai gali būti 

koreguojami tik nustatyta biurokratine tvarka, griežtai laikantis visų partinės subordinacijos 

taisyklių (t.y. pirmiau suderinus visus klausimus su LKP(b) struktūromis), kad jiems nedera  “peštis 

taip, kaip M. Šumauskas su P. Glovackiu”.  Bene pirmą kartą jis viešai kritikavo M. Šumauską už 

tai, kad elgėsi nesolidžiai ir nenuosekliai: siekė  sumažinti gamybos apimtis, bet tuo pačiu gauti 

pramonei kuo daugiau  resursų;  išsireikalavo iš “Gosplano” sumažinti bendrą vietinės pramonės 

planą, bet tuo pačiu metu atakavo LKP(b) Centro komitetą prašymais įtraukti į jį neužplanuotų 

objektų statybą ir reikalavo skirti joms daug papildomų lėšų ir kitų resursų. Visgi iniciatyvumas ir 

”peštynės” M. Šumauskui išėjo tik į naudą. Jis įgijo reputaciją aktyvaus administratoriaus, kuris 

rūpinasi savo institucija ir jos reguliuojama ūkio sritimi, bando atstovauti vietinės administracijos 

interesams ir besiformuojančiai ūkinei nomenklatūrai. Netrukus jis buvo paskirtas Liaudies 

Komisarų Tarybos pirmininko pavaduotoju, prižiūrinčiu ekonomikos sritį. Svarstant LTSR ūkio 

planą, išryškėjo M Šumausko ir kitų šakinių liaudies komisarų technokratinis požiūris į 

ekonominius reikalus, pastangos ekonomikos reguliavimo sferoje atskirti partijos politinius 

interesus nuo pramonės šakų poreikių ir padaryti pastaruosius prioritetiniais. Ūkio sritį prižiūrinti 

LTSR administracija ėmė perimti Tarybų Sąjungos struktūrų, tiesiogiai valdančių ekonomiką, 

technokratines nuostatas ir žinybiškumą. Lietuvos TSR formavosi ūkinė nomenklatūra, kuri mėgino 

mažinti komunistų partijos struktūrų įtaką ekonomikos administravimui, telkti savo rankose realius 

ūkio planavimo ir jo funkcionavimo kontrolės svertus. Tai rodė biurokratijos dalies pastangos 

atskirti politinio vadovavimo ir administravimo sferas. 

LTSR administracijos vaidmuo sovietizuojant kultūros, švietimo ir  informacijos sritis 
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Svarbi VKP(b) politikos aneksuotoje Lietuvoje sritis buvo sovietizuoti dvasinį visuomenės 

gyvenimą, pajungti jį totalitarinės valstybės ir komunistų valdžios interesams. Siekdama 

įgyvendinti tokius tikslus komunistų partija griovė Lietuvos Respublikos švietimą, kultūrą ir 

mokslą, diegė TSRS kultūros, švietimo ir mokslo sistemą644. VKP(b) įgyvendino tokią politiką per 

savo teritorinę organizaciją – LKP(b) ir jai bei TSRS valdymo institutams pajungtas LTSR 

administracijos struktūras.  

Bolševikai laikėsi nuomonės, kad švietimas yra priemonė tarybinei visuomenei suformuoti, 

instrumentas pajungti visuomenę TSRS valstybės ir komunistų valdžios interesams. Dėl 

vadinamosios socialistinės švietimo sistemos LTSR įvedimas buvo svarbus VKP(b) politikos 

tikslas. Komunistų partija siekė išplėsti bendrojo lavinimo ir suaugusiųjų mokyklų tinklą, kad jis 

apimtus įvairius visuomenės sluoksnius. Buvo norima, kad mokymo procesas įdiegtų žmonėms 

marksistinį požiūrį į pasaulį ir visuomenę, bolševizmo doktriną ir ideologiją,  komunistines 

vertybes. Švietimo sistema turėjo padėti pajungti visuomenę TSRS valstybei ir valdžiai. 

Totalitarinio režimo sąlygomis mokykla buvo komunistų kontrolės dvasiniam ir privačiam 

gyvenimui instrumentas. Propagandiniais išskaičiavimais režimas siekė sudaryti regimybę, kad 

skatina švietimą, kad, lyginant su kitomis valstybėmis, Tarybų Sąjungoje didesnis švietimo įstaigų 

ir juose besimokančiųjų skaičius, kad valdžia tam skiria daugiau lėšų.  

Lietuvos TSR buvo administraciniais metodais diegiamas tarybinis švietimo modelis. Dar 

liepos 1 d. Liaudies vyriausybė panaikino tikybos dėstymą mokyklose ir tikybą dėsčiusių mokytojų 

etatus. Pagal šį nutarimą iš darbo mokyklose buvo atleisti tikybos mokytojai. Rugpjūčio 8 ir 24 d. 

buvo suvalstybintos visos mokymo ir auklėjimo įstaigos. Laikydamasis TSRS Švietimo liaudies 

komisariato nurodymų, LTSR Švietimo liaudies komisariatas liepė mokykloms mokymo procesą 

organizuoti ir vykdyti pagal naujas programas. Tai buvo Lietuvos TSR sąlygoms pritaikytos TSRS 

mokyklų programos. Pagal jas iš mokyklų programų buvo išbrauktos su bolševizmo ideologija 

nesuderinamos disciplinos, pakeistas daugelio dalykų, ypač humanitarinio profilio, mokymo 

turinys. Labiausia buvo pakeistos Lietuvos istorijos ir literatūros disciplinų programos. Mokiniams 

buvo pradėtas diegti marksizmo ir bolševizmo doktrina bei ideologija paremtas požiūris į gamtos ir 

visuomenės reiškinius, istorijos procesą. Siekiant ideologiškai paveikti mokinius, LTSR mokyklose 

buvo įvestas TSRS konstitucijos ir kiti ideologiniai kursai. Prieš daugelio mokinių ir jų tėvų valią 

mokyklose buvo įvestos privalomas rusų kalbos pamokos. Buvo išimami Lietuvos Respublikoje 

išleisti vadovėliai, jie keičiami TSRS vadovėliais ar jų konspektais. Kadangi 1940–1941 mokslo 

metams nebuvo spėta parengti naujų istorijos, literatūros ir kitų dalykų vadovėlių, iš senųjų 

vadovėlių buvo išplėšomi puslapiai, kurie ideologiškai netiko komunistams. Lygiagrečiai Švietimo 

liaudies komisaro pavaduotojo L.Giros vadovaujama komisija pradėjo išimti iš mokyklų bibliotekų 
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bolševikams ideologiškai netinkamas knygas. Buvo išimami ir naikinami lietuvių, rusų ir kitų tautų 

rašytojų darbai, pasaulinės literatūros klasikos kūriniai. 

Komunistų partijos struktūros kontroliavo švietimo įstaigų veiklą. LKP(b) CK propagandos, 

o vėliau ir mokyklų skyriai prižiūrėjo Šveitimo liaudies komisariatą, o LKP(b) teritorinės 

organizacijos – laikinųjų vykdomųjų komitetų švietimo skyrius ir vietines švietimo įstaigas, 

įskaitant mokyklas. Partijos ir komjaunimo organizacijos kišosi į mokyklų vadovų, mokytojų 

veiklą, mėgino ideologizuoti ir politizuoti besimokantį jaunimą. Norėdamas sustiprinti partijos ir 

komjaunimo struktūrų kontrolę mokymo ir ugdymo procesui, LKP(b) CK biuras spalio 30 d. įsteigė 

40 mokomų komjaunimo organizatorių etatų gimnazijose ir progimnazijose645.  Buvo numatyti ir 

pionierių vadovų etatai. LTSR Švietimo liaudies komisariatas spalio 8 d. nurodė įsteigti mokyklose 

komjaunimo, o spalio 14 d. – pionierių organizacijas646. 

TSRS pavyzdžiui LTSR administracija 1941 m. pradėjo neraštingumo ir mažaraštingumo 

likvidavimo kampaniją. Komunistai ir komjaunuoliai politizavo ir ideologizavo kampaniją. Jiems 

rūpėjo supriešinti TSRS valdžios priemones švietimo srityje su Lietuvos Respublikos švietimo 

politika, sumenkinti Lietuvos valstybės pastangas pakelti gyventojų išsilavinimo lygį, pasinaudojus 

neraštingumo likvidavimo kampanija įskiepyti neraštingiems ir neišsilavinusiems žmonėms 

komunistinę ieologiją. Komunistai siekė įdiegti švietimo darbuotojams ir visuomenei teiginį, esą 

Lietuvos Respublikos valdžia buvo suinteresuota palaikyti neraštingumą, esą jis buvo  dėsningas jos 

švietimo politikos rezultatas. Neraštingumo likvidavimo kampanija turėjo padėti formuoti režimo 

įvaizdį, priartinti prie jo neišsilavinusius visuomenės sluoksnius. Buvo manoma, kad žmonės, įgiję 

išsilavinimą TSRS valdžios priemonių dėka, identifikuosis su režimu. LKP(b) CK biuras vasario 22 

d. nurodė Švietimo liaudies komisariatui likviduoti  neraštingumą kaip “smetoninio režimo” 

padarinį, kuris “trukdo dirbantiesiems statyti socializmą”647.  Ideologinį kampanijos aspektą 

akivaizdžiai atsispindėjo jos turinys ir kryptis. Kampaniją organizavo komunistų partijos ir 

komjaunimo struktūros, kuriose beveik nebuvo išsilavinusių žmonių. Neraštingus žmones mokyti 

rašto dažnai ėmėsi ne mokytojai, bet mažaraščiai komunistai, komjaunuoliai ir kiti režimo 

aktyvistai. Jiem labiausia rūpėjo, kad žmonės greitai (per kelis mėnesius) pramoktų skaityti ir 

sugebėtų skaityti komunistinę lektūrą. Švietimo dabuotojams buvo akivaizdu, kad komunistų 

organizuota neraštingumo likvidavimo kampanija negalėjo suteikti jokių sistemingų žinių. Kai kurie 

LTSR adminsitracijos vadovai, pirmiausia J. Paleckis, ilgą laiką mokytojavęs M. Gedvilas ir 

Švietimo liaudies komisariato vadybė, taip pat Lietuvos mokytojai ir šveitimo darbuotojai visiškai 

kitaip vertino neraštingumo panaikinimą. Jie svarbiausiu švietimo reformos prioritetu laikė 

visuotinio privalomo pradinio mokymo įvedimą.  

Pagal TSRS pavyzdį buvo keičiama ir aukštojo mokslo sistema.  LTSR vyriausybė liepos 16 

d. uždarė Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos filosofijos fakultetą648. Buvo reorganizuojamos 
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ir plečiamos aukštosios mokyklos. Siekiant nuvertinti studentų parengimo aukštosiose mokyklose, 

ypač universitetuose, lygį, LTSR administracija TSRS pavyzdžiui aukštesniąsias mokyklas 

pertvarkė į aukštąsias. Aukštosiose mokyklose buvo įvesta  tokia pat, kaip TSRS kursų-sesijų  

mokymo sistema, pakeisti mokymo planai ir programos, įvestas privaloma marksizmo-leninizmo 

disciplina. Prižiūrint LKP(b) Centro komitetui buvo įsteigtos marksizmo-leninizmo katedros, kurios 

turėjo įdiegti marksizmo ir bolševizmo  doktrinas studentams ir dėstytojams. Kadangi J.Stalino 

laikais bolševizmas buvo sutapatintas su J.Stalino dogmatinėmis pažiūromis ir schemomis, jis buvo 

atgrasus netgi marksistinių pažiūrų dėstytojams. Bolševizmo doktrina dėl jos neatitikimo realybei, 

scholastinio pobūdžio ir gausybės tarpusavyje nesuderintų, logiškai prieštaringų teiginių buvo 

nesuprantama Lietuvos aukštųjų mokyklų profesoriams ir studentams, kurie iki Lietuvos okupacijos 

dirbo ar mokėsi kitoje, negu TSRS mokslinėje aplinkoje. Daugelis dėstytojų ir studentų pagrįstai 

vertino bolševizmą kaip utopinę futuristinę schemą. Susidūrus su tokia padėtimi, VKP(b) CK 

pasiuntė į LTSR aukštąsias mokyklas marksizmo-leninizmo dėstytojus iš Tarybų Sąjungos. 

Vietiniai komunistai taip pat parodė iniciatyvą dėstyti marksizmą. LKP(b) CK įdarbino aukštosiose 

mokyklose dėstytojais ar lektoriais komunistus, kurie neturėjo netgi vidurinio išsilavinimo.  

Siekiant  pajungti aukštąsias mokyklas komunistų partijos struktūrų kontrolei, LKP(b) CK 

pasiuntė į aukštąsias mokyklas nuolatiniam darbui grupę komunistų. 1941 m. vasario 2 d. Centro 

komitetas patvirtino partinius organizatorius aukštosioms mokykloms. Jie turėjo įsteigti ten partines 

grupes. Partiniai organizatoriai ir kiti mokyklose įdarbinti komunistai kontroliavo  mokyklų 

administracijų veiklą, dėstymo proceso turinį, stebėjo dėstytojų ir studentų  elgesį. Norėdama 

indoktrinuoti studentus ir pajungti juos komunistų kontrolei, LKP(b) panaudojo Lietuvos 

komunistinę jaunimo sąjungą. LKJS ėmė steigti savo organizacijas aukštosiose mokyklose, kurios 

mėgino kontroliuoti studentijos dvasinį gyvenimą ir palenkti ją  į režimo pusę.  

Kaip minėta, režimas siekė sudaryti kliūtis iš pasiturinčių ir viduriniųjų visuomenės 

sluoksnių kilusiam jaunimui įgyti vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą. Jie privalėjo mokėti už mokslą, 

jiems nebuvo suteikta galimybė gauti stipendiją ar bendrabutį. Aukštąsias mokyklas prižiūrėjusios 

komunistų partijos struktūrose ir komunistai siekė, kad į mokyklas įstotų kuo mažiau iš pasiturinčių 

sluoksnių kilusio jaunimo. Politiniais ir ideologinis išskaičiavimais režimas protegavo iš žemesniųjų 

sluoksnių kilusius jaunuolius. Jie buvo atleisti nuo mokesčio už mokslą, daugeliui mokomos 

stipendijos, nemažai jų buvo aprūpinami bendrabučiais. Norint palengvinti jiems įstojimą į 

aukštąsias mokyklas ir pakeisti socialinę mokyklų, pirmiausia Vilniaus ir Kauno universitetų, 

studentų socialinę sudėtį (“suproletarinti universitetus”), prie Vilniaus ir Kauno universitetų buvo 

įsteigti parengiamieji kursai vargingųjų sluoksnių jaunimui. Juose vidurinio išsilavinimo neturėję 

jaunuoliai įgydavo brandos atestatą ir lengvai įstodavo į universitetus. Taip buvo formuojamas 
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režimui socialiniu atžvilgiu artimas ir politiškai ištikimas studentų kontingentas. Baigę aukštąsias 

mokyklas šie žmonės turėjo sudaryti naujosios tarybinės inteligentijos branduolį.    

Bolševikams uzurpavus valdžią, mokslo sritis patyrė tokias pat transformacijas, kaip ir kitos 

sferos. Mokslinio pažinimo procesas buvo pajungtas praktiniams Tarybų Sąjungos valstybės ir 

valdžios poreikiams, ideologiniams interesams. Komunistų partiją pirmiausia domino mokslo 

tyrimų taikomasis aspektas, galimybė pritaikyti tyrimų rezultatus ekonominiams ir ideologiniams 

VKP(b) politikos uždaviniams spręsti. Dėl to jie kreipė mokslo institucijas spręsti valstybei ir 

valdžiai aktualius klausimus, pirmiausia susijusius su gamtos turtų paieška ir tyrimu, gamybinių 

jėgų išdėstymu ir vystymu, pramonės technologijų ir karinės technikos kūrimu. Nuo pat bolševizmo 

srovės atsiradimo ji traktavo humanitarinius mokslus, ypač istoriją, kaip disciplinas, kurios turėjo 

interpretuoti žmogaus ir visuomenės raidą pagal marksizmo ir jo atmainos – bolševizmo doktriną. 

Socialiniai ir politiniai reiškiniai turėjo būti nušviesti taip, kad ideologiškai pagrįstų komunistų 

partijos futuristinius projektus ir jos veiklą jiems įgyvendinti. Suabsoliutinę humanitarinių mokslų 

taikomąjį aspektą, bolševikai žiūrėjo į juos pragmatiniu žvilgsinu kaip į sritis, kurios turi 

suformuluoti visuomenės raidos ir jos valdymo dėsnius, pateikti valdančiai partijai recentus, kaip 

reguliuoti visuomeninius procesus, visuotinai valdyti ir kontroliuoti visuomenę. Dėl ekstensyvaus 

tarybinio mokslo modelio ir siekiant pademonstruoti pasauliui tariamą jo augimą, Tarybų Sąjungoje 

buvo įsteigta nemažai įvairaus pavaldumo, dažnai viena kitą dubliuojančių valstybinių tyrimų 

institucijų, didėjo šioje srityje dirbusių žmonių skaičius. Buvo įsteigta valstybinė Mokslų 

Akademija, kuri turėjo koordinuoti jai pavaldžių institutų veiklą ir kreipti ją režimui tinkama 

linkme. Komunistų partija administraciniais metodais ir panaudodama  finansinius, kadrų ir kitus 

svertus kontroliavo tarybinio mokslo institucijas.  

Į Lietuvos TSR buvo perkeltas tarybinio mokslo modelis ir jo sistemos organizavimo 

schema. Buvo panaikinti iki tol veikę mokslo centrai, TSRS pavyzdžiu įsteigta LTSR Mokslų 

Akademija, kuriami jai ar kitoms struktūroms pavaldūs tyrimų centrai. Norėdami patraukti 

mokslinę visuomenę  į režimo pusę, komunistai mėgino sudaryti įspūdį, kad palaikys savarankišką 

mokslo raidą, nereguliuos mokslinio pažinimo proceso. Jie neafišavo VKP(b) politikos mokslo 

srityje principų ir uždavinių, o akcentavo savo tariamą rūpinimąsi mokslo raida. Organizuoti 

tarybinio tipo mokslo įstaigas buvo pavesta adminsitracijos struktūroms. Tačiau Akademijos 

vadovybės sudarymą komunistai pasilaikė sau.  

LTSR Liaudies Komisarų Taryba 1941 m. sausio 16 d. panaikino Lituanistikos institutą ir jo 

vietoje įsteigė Lietuvos TSR Mokslų Akademiją prie LTSR LKT649. Tarybinio tipo mokslo įstaigai 

organizuoti buvo sudarytas organizacinis komitetas. Jo pirmininku tapo prof. V. Krėvė-

Mickevičius, nariais –  prof. M. Biržiška, prof. St. Kolupaila, prof. V. Kuzma, prof. A. Purėnas, 

prof. A. Rimka ir  A. Venclova.  Liaudies Komisarų Taryba kovo 10 d. patvirtino LTSR MA 
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statutą650. LTSR MA statutas buvo Lietuvos TSR sąlygoms pritaikytas  TSRS ir jos respublikų 

Mokslų Akademijų statutų tekstas. Statutas skelbė, kad Mokslų Akademija buvo aukščiausia LTSR 

mokslo įstaiga, tiesiogiai pavaldi LTSR Liaudies Komisarų Tarybai. Ji turėjo telkti mokslines jėgas 

“moksliškam pajėgumui kelti ir Lietuvos TSR gyvenime kylančioms mokslinėms problemoms 

spręsti”. Statute buvo nusakyti Mokslų Akademijos tikslai ir prioritetinės veiklos kryptys. Greta 

visoms TSRS MA bendrų uždavinių, buvo deklaruoti  tikslai tirti su Lietuvos TSR susijusias 

problemas. Humanitarinių, socialinių ir ekonominių mokslų srityje tai buvo LTSR praeities ir 

dabarties, jos kultūros, socialinės, ekonominės ir tautinės struktūros, lietuvių bendrinės kalbos,  

tautų tautosakos ir kt. tyrimai. Gamtos mokslų srityje tai buvo LTSR gamtos ir  jos turtų turimai. 

Statutas teikė prioritetą humanitariniams, socialiniams, ekonomikos ir gamtos mokslams bei 

problemos, susijusiomis su LTSR poreikiais. Tarybų Sąjungoje matematikos ir technikos mokslų 

tyrinėjimai buvo sutelkti centriniuose mokslo institutuose. Dėl to LTSR MA statute jie net nebuvo 

paminėti. Matyt, tam tikrą įtaką padarė tai, kad tuo metu LTSR nebuvo potencialo tokiems 

tyrimams vystyti. Antai tarp 13 Mokslų Akademijos narių buvo 1 filosofijos ir filologijos daktaras 

(V. Krėvė-Mickevičius), 1 filosofijos, 3 filologijos, 1 teisės,  2 ekonomikos, 1 medicinos, 2 

chemijos, 2 gamtos mokslų profesoriai, bet  nei vieno matematikos, fizikos ar technikos mokslų 

atstovo. Statute buvo nustatyta LTSR MA sudėtis,  numatyta įsteigti tris skyrius: humanitarinių, 

socialinių bei ekonominių ir gamtos mokslų.   

LKP(b) CK biuras balandžio 2 d. paskyrė 13 tikrųjų Mokslo Akademijos narių, kurių 

kandidatūras parinko LKP(b) CK aparatas651. Liaudies Komisarų Taryba balandžio 9 d. patvirtino šį 

komunistų partijos sprendimą652. Balandžio 18 d. įvyko susirinkimas, paskelbęs apie akademijos 

prezidiumo organizavimą ir trijų mokslų skyrių sekretorių išrinkimą. 1941 m. gegužės mėn. 

administracine tvarka buvo įsteigti šeši institutai653.  

Dalis LTSR mokslinės visuomenės palankiai sutiko Akademijos įsteigimą. Nors ji buvo 

įsteigta TSRS valdžios iniciatyva ir nuo pat pradžių jai vadovavo  komunistų partija, visgi buvo 

tikimasi, kad komunistas tiesiogiai nesikiš į mokslinius tyrimus. Iliuzijas, kad komunistai nesikiš į 

mokslinius tirimus, palaikė ir tai, kad menko išsilavinimo komunistai negalėjo suprasti mokslinės  

veiklos ir kvalifikuotai įvertinti jos rezultatų. Iki TSRS–Vokietijos karo LTSR MA ir jos institutai 

nespėjo pradėti tyrimų, išskyrus individualius mokslininkų tyrinėjimus. Dėl to tuo metu dar nebuvo 

spėta įsitikinta, kad VKP(b) struktūros panaudojo ne vien tiesioginį diktatą, bet ir kitus svertus 

mokslinei veiklai kontroliuoti.   

Komunistų partija įvedė griežtą spaudos ir literatūros kontrolę. LKP(b)CK biuras rugsėjo 11 

d. nustatė, kad periodiniai leidiniai gali būti leidžiami tik gavus LKP(b) CK sutikimą, o jų 

redaktorius turėjo skirti taip pat LKP(b) Centro komitetas654.  Leidiniams buvo uždrausta spausdinti 

vyriausybinius  nutarimus ar pranešimus, negavus tam specialios LKP(b) CK ir LTSR LKT 
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sankcijos. LKP(b) CK biuras įvedė cenzūrą ir įsteigė jos organą – Vyriausiąją literatūros valdybą 

prie LTSR LKT (“Glavlitą”). Valdybai buvo nurodyta cenzūruoti visus spaudinius, išimti iš visų 

bibliotekų ir knygynų  režimui politiškai ir ideologiškai netinkamą literatūrą. Išimdama iš apyvartos 

ir naikindama komunistams netinkamas knygas, komunistų partija siekė sudaryti tokias sąlygas, 

kurios padėtų jai primesti visuomenei ir įdiegti bolševizmo doktriną ir ideologiją.  

Norint griežčiau kontroliuoti informavimo priemones ir oficialius TSRS valdžios 

komunikacijos su visuomene kanalus, rugpjūčio 23 d. Elta buvo prijungta prie LTSR Ministrų 

Tarybos655. LKP(b) CK biuras rugsėjo 26 d. paskyrė Eltos direktoriumi komunistą Leibą Šausą656. 

1941 m. kovo 19 d. jis buvo pažemintas pareigose ir paskirtas direktoriaus pavaduotoju657.  

Buvo pakeistas periodinių leidinių pavaldumas. Laikraščiai tapo administracijos struktūrų ar 

organizacijų organai., visiškai priklausomi nuo jų. Rugsėjo 11 d. laikraštis “Tarybų Lietuva”, kuris 

iki tol vadinosi ““Darbo Lietuva”, ir “Truženik” tapo laikinosios Aukščiausios Tarybos, “Valstiečių 

laikraštis” – LKP(b) Centro komiteto, “Tiesa” – LKP(b) CK ir Kauno miesto komiteto,  

“Komjaunimo tiesa” ir “Pionierius” – LLKJS Centro komiteto ir Kauno miesto komiteto, o 

“Darbininkų žodis” – profsąjungų Centrinio Organizacinio biuro organu. LTSR laikonosios AT 

Prezidiumas įsaku įformino komuistų partijos sprendimą dėl laikraščių “Tarybų Lietuva” ir 

“Truženik”, paskyrė Joną Šimkų vyriausiuoju “Tarybų Lietuvos”, o Eugenijų Vicą – “Truženik” 

redaktoriais658. Laikraštis “Folksblat” gruodžio 8 d. buvo reorganizuotas į LKP(b) CK organą 

“Emes”659. Jo redaktoriumi buvo paskirtas komunistas Joselis Šochatas.  LTSR Liaudies Komisarų 

Taryba rugsėjo 17 d. panaikino “Vyriausybės žinias”660.  

LKP(b) CK biuras rugsėjo 11 d. leido Lietuvos tarybinių rašytojų Organizaciniam komitetui 

leisti savo laikršatį ir paskyrė Petrą Cvirką jo redaktoriumi. 1941 m. balandžio mėn. LKP(b) CK 

biuras nutarė pavadinti jį “Literatūra ir menas” ir kreipėsi į VKP(b) CK, kad būtų leista išleisti šį 

laikraštį661. Kovo mėn. buvo reorganizuoti  žurnalai “Žemės ūkis”, “Žemėtvarka ir melioracija”, 

“Veterinarija ir zootechnika” ir “Naojoji sodyba” į  žurnalą “Žemės ūkis”662. Žemės ūkio liaudies 

komisaras B. Leonas-Pušinis buvo paskirtas jo atsakinguoju redaktoriumi. 

Siekdama išplėsti komunistinę propagandą, LKP(b) steigė naujus komunistinės spaudos 

organus. Buvo norima, kad kiekvienoje apskirtyje būtų leidžiamas komunistinis laikraštis, kuris 

gyventojams diegtų bolševizmo ideologiją. LKP(b) CK biuras gruodžio 8 d. nurodė propagandos ir 

agitacijos skyriui nedelsiant organizuoti komunistinių laikraščių leidybą keturiuose apskrityse663.   

Buvo kreiptasi  į VKP(b) CK, kad jis leistų įsteigti komunistinius laikraščius visose apskrityse. 

Kadangi trūko kadrų, propagandos ir agitacijos skyriui buvo liepta organizuoti kursus ir per 

pusantro mėnesio parengti 40–45 žmones komunistinei spaudai leisti.  Komunistų partijos 

struktūros turėjo prižiūrėti komunistinių laikraščių redakcijas, kontrolioti periodinių leidinių turinį, 

ypač politinę ideologinę kryptį, parinkti spaudos darbuotojus. Komunistinė spauda neturėjo 
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pasisekimo visuomenėje ir komunistų struktūros neįstengė jos realizuoti. Ypač nuostolingi buvo 

komunistiniai laikraščiai lietuvių kalba. LKP(b) vadovybė beveik kas mėnesį nurodydavo Liaudies 

Komisarų Tarybai iš biudžeto padengti savo laikraščių skolas. Antai gruodžio 29 d. LKP(b) CK 

biuras liepė LKT asignuoti 331 615 Rb penkių komunistinių laikraščių įsiskolinimui padengti, tarp 

jų pagrindinio LKP(b) CK oficiozo “Tiesos” – 160 000 Rb664.  

Režimui netinkamos literatūros valymas buvo pradėtas dar 1940 m. birželio mėn. 

V.Dekanozovo struktūrai nurodžius, Švietimo ministras birželio 20 d. išleido aplinkraštį, kuriuo 

nurodė  išimti iš knygynų ir bibliotekų A.Smetonos raštus ir apie jį rašiusių žmonių darbus665. Po 

mėnesio ministerija įsakė iš bibliotekų pašalinti leidinius, kuriuose kritiškai rašoma  apie Tarybų 

Sąjungos valdžią ir komunizmo sistemą. Glavlitas 1941 m. pavasarį ėmė tikrinti bibliotekas bei 

knygynus ir šalinti iš jų režimui netinkamas knygas.  Iki gegužės mėn. buvo išimta 30 tūkst. knygų.  

Norėdamas paspartinti komunistams netinkamų knygų išėmimą iš bibliotekų ir knygynų,  

LKP(b) CK biuras 1941 m. gegužės 28 d. liepė Glavlitui pagreitinti tokį darbą666. Partijos struktūros 

buvo įpareigotos organizuoti specialias komunistų brigadas, kurios per 2 savaites išimtų tokią 

literatūrą. Gavlitui ir Švietimo liaudies komisariatui  buvo nurodyta įsteigti specialius išimtos 

literatūros saugojimo skyrius (spec.fondus) prie LTSR Mokslų Akademijos, Vilniaus bei Kauno 

universitetų ir Vilniaus bei Kauno centrinių bibliotekų.  Vykdydamas komunistų direktyvą Glavlitas 

iki birželio 21 d. išėmė 18542 knygas ir sunaikino 45,5 tūkst. kilogramų spaudinių667. Knygų 

naikinimo akcija, kurią atliko komunistų kontroliuojamas  Glavlitas, padarė didelę žalą Lietuvos 

kultūrai ir dvasiniam visuomenės gyvenimui. Visuomenei buvo užkirstas kelias pažinti pasaulinės 

grožinės literatūros kūrinius, susipažinti su moksline ir kita literatūra. Buvo apribota žmonių teisė į 

informaciją, mokslo ir kultūros pasiekimus. Tokia komunistų veikla išreiškė jų nihilistinį požiūrį į 

kultūros vertybes, kurios neatitiko bolševizmo ideologinių kanonų.  

Siekdama įdiegti Lietuvoje tarybinį kultūros modelį, Lietuvos komunistų partija vykdė 

VKP(b) politiką kultūros srityje. Komunistai siekė kultūros sferoje įtvirtinti bolševikinę kultūros – 

socialistinės turiniu ir nacionalinės savo forma –   sampratą. Buvo norima suformuoti bolševizmo 

ideologija ir vertybėmis paremtą unifikuotą kultūrą, kurioje tautiškumas būtų nebūtinas, 

ideologiškai nepageidautinas išorinis atributas. Kultūrai buvo primestos ideologinės visuomenės 

indoktrinavimo funkcijos. Totalitarinio režimo sąlygomis kultūra buvo komunistų kontrolės 

dvasiniam ir privačiam visuomenės ir žmonių gyvenimui instrumentas. Dėl unifikuoto kultūros 

modelis ir centralizuoto visų visuomenės gyvenimo sričių valdymo,  Lietuvos TSR  buvo diegiamas 

tas pats, kaip Tarybų Sąjungoje, kultūros turinys ir kultūrinio gyvenimo formos, centralizuotas 

kultūros sferos valdymo modelis. VKP(b) per partijos struktūras ir valstybinius institutus diktato 

kultūros įstaigoms ir kontroliavo jų veiklą668. LTSR administracijos struktūros buvo pajungtos 

tokiai VKP(b) kultūros politikai įgyvendinti.  



 145

Kultūros įstaigas prižiūrėjo LKP(b) CK Agitacijos ir propagandos skyrius, joms tiesiogiai 

vadovavo ir jų veiklą kontroliavo LTSR, Švietimo liaudies komisariatas, o nuo 1941 m. ir Meno 

reikalų komitetas prie LTSR LKT. TSRS pavyzdžiui nuo 1941 m. pavasario kultūros paminklų 

apsaugos įstaigos ir muziejai buvo pradėti perduoti LTSR Mokslų Akademijai. TSRS pavyzdžiui 

visų ministerijų archyvai rugpjūčio5 d. buvo perduoti saugoti Vidaus reikalų ministerijai669. 

Rugpjūčio 16 d. Ministrų Taryba nutarė organizuoti Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyrių, 

kuris turėjo operatyviai vadovauti ir kontroliuoti archyvų veiklą, o rugpjūčio 20 d. priėmė Archyvų 

įstatymą670. Vidaus reikalų liaudies komisariatas tapo archyvų sistemos administravimo, priežiūros 

ir jų veiklos kontrolės organas. VKP(b) CK biuras 1941 m. balandžio 12 d. nurodė Lietuvos 

komunistų organizacijai įsteigti partijos dokumentų archyvą.  Tuo pagrindu LKP(b) CK biuras 

gegužės 28 d. įsteigė partinį archyvą671. LKP(b) CK Kadrų skyriui buvo pavesta parinkti archyvui 

kadrus, o Ypatingajam sektoriui – organizuoti  partijos struktūrų dokumentų perdavimą archyvu ir 

užtikrinti jų išsaugojimą.    

TSRS pavyzdžiui buvo pertvarkyta kultūros įstaigų sistema. LKP(b) CK biuras gruodžio 8 

d. nutarė reorganizuoti kultūros žinius į pirkias skaityklas valsčiuose bei miesteliuose ir kultūros 

namus miestuose672.  Šveitimo liaudies komisariatui buvo nurodyta organizuoti  skaityklas ten, kur 

jų nebuvo.  Reorganizuoti kultūros židiniai buvo suvalstybinti. Partijos ir administracijos 

struktūroms buvo pavesta reglamentuoti ir kontroliuoti jų veiklą. Skaitykloms ir kultūros namams 

buvo primestos ideologinės funkcijos skleisti bolševizmo ideologiją, diegti tarybinio kultūrinio 

gyvenimo formas ir tradicijas.  

Tokias pat ideologines funkcijas turėjo atlikti suvalstybinti muziejai, bibliotekos, kitos 

kultūros šveiitmo įstaigos. Buvo panaikintas režimui ideologiškai netinkamas Bažnytinio meno 

muziejus.  Buvo steigiami, tokie pat kaip TSRS, muziejai: Liaudies kovų muziejus Kaune, 

Valstybinis dailės, literatūros, A.Mickevičiaus ir A.Puškino  muziejai Vilniuje, kraštotyros muziejai 

Rokiškyje, Švenčionyse, Utenoje ir kt. Netgi meno saviveikla buvo pajungta  ideologiniam 

visuomenės indoktrinavimui. TSRS pavyzdžiui 1941 m. balandžio mėn. buvo įsteigti Respublikiniai 

liaudies kūrybos namai, kurie turėjo pakeisti meno saviveiklos kolektyvų veiklos kryptį: atitraukti 

juos nuo lietuvių liaudies kūrybos ir tradicijų puoselėjimo ir orientuoti į tarybinės kultūros ir 

bolševikinių tradicijų diegimą.  

Siekiant įdiegti tarybinę kultūrą, TSRS pavyzdžiui 1940–1941 m. buvo atidaryti nauji 

valstybiniai teatrai, filharmonija, kino kronikos studija. LKP(b) CK Agitacijos ir propagandos 

skyrius ir kitos LTSR administracijos institucijos prižiūrėjo jų meninę veiklą, kontroliavo 

repertuarą. Teatrai privalėjo propaguoti tarybinį meną, pastatyti ideologizuotus TSRS  autorių 

kūrinius. Komunistų partija per savo struktūras kontroliavo lietuvių autorių kūrybą, palaikė ir 

propagavo ideologiškai reikšmingus ir komunistų aprobuotus kūrinius.  
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VKP(b) CK nutarimu 1941 m. rudenį Maskvoje turėjo įvykti LTSR meno dekadai.  LKP(b) 

CK  sudarė komisiją jai rengti,  nustatė jos repertuarą, kovo 26 d. svarstė pasirengimą jai.  

Komunistai siekė, kad meno dekada ideologiškai tinkamai reprezentuotų LTSR kultūrą. Buvo 

norima pademonstruoti TSRS valdžiai, kad vietinė administracija nuosekliai įgyvendina VKP(b) 

politiką kultūros srityje, sugeba kontroliuoti menininkus ir nukreipti jų kūrybą bolševikams 

reikiama ideologine linkme.  

Siekdama patraukti į režimo pusę lietuvių inteligentiją ir kitus visuomenės sluoksnius, 

komunistų partija norėjo sudaryti regimybę, kad palaiko lietuvių kultūros raidą, nėra abejinga 

kultūriniam palikimui. LKP(b) vadovybe viešai smerkė nihilistinį požiūrį į kultūrinį palikimą. 

Tačiau reali komunistų politika buvo grindžiama partiniu požiūriu, kuris atmetė daugelį kultūros 

vertybių. Į LTSR buvo perkelta ir diegiama stalininė pažiūra į kultūrinio palikimo vertinimą ir 

naudojimą. Pagal ją komunistams naudinga buvo tik  ta kultūros dalis, kuri atitiko bolševizmo 

ideologijos kanonus, leido palaikyti režimo ir komunistų partijos valdžios stabilumą. Dėl to 

reakciniais ar neidėjiniais buvo apšaukti literatūros ir meno kūriniai, kurie išreiškė kitokią, negu 

marksistų, grožio ir gėrio sampratą, individualų kūrėjų požiūrį į supantį pasaulį. LKP(b) vadovybė 

ypač aršiai kritikavo menininkus, kurių kūriniuose buvo išreikštos  lietuvių tautos nacionalinės ir 

Lietuvos valstybės politinės vertybes, neigiamai vertinama komunizmo doktrina ir praktika, 

kritiškai rašoma apie rusų kultūrą, tradicijas ir gyvenimo būdą. Norėdami susilpninti lietuvių tautos 

nacionalinį sąmoningą, komunistai pradėjo kampaniją prieš lietuvių nacionalinio išsivaduojamojo 

judėjimo ideologiją ir jos atspindžius literatūroje ir visuomeninėje mintyje.  

Visuomeninėms organizacijų panaudojimas partijos politikai įgyvendinti 

Siekdama kontroliuoti visas visuomeninio gyvenimo sritis, komunistų partija panaikino jai 

ideologiškai netinkamas visuomenines organizacijas, o likusioms įvedė komunistų partijos politinį 

diktatą ir kontrolę.  Organizacijos buvo panaudojamos partijos politikos priemonėms įgyvendinti. 

LKP(b) CK biuras 1940 m. spalio 30 d. perdavė panaikintų organizacijų turtą partijos 

struktūrų  žinion673. Joms buvo leista pasilikti sau norimą kilnojamo turto kiekį, o nekilnojamą 

liepta perduoti Komunalinio ūkio liaudies komisariatui. Piniginės lėšos ir vertybiniai popieriai 

turėjo būti perduoti Finasų liaudies komisariatui, išskyrus tas sumas, kurias komunistai spėjo 

išeikvoti iki nutarimo priėmimo.  

Komunistų partija siekė pajungti sau masinės dirbančiųjų organizacijas, pirmiausia 

profesines sąjungas. Nacionalizavus ekonomiką, TSRS valstybė tapo vieninteliu darbdaviu.  Dėl to 

profsąjungos  realiai buvo transformuotos iš  dirbančiųjų interesus ginančios į  naujojo darbdavio – 

tarybinės valstybės  interesasms atstovaujančią organizacija. Siekdama pajungti profsąjungas 

valstybės ir partijos interesams, komunistų partija pertvarkė Lietuvos profsąjungų struktūrą, pakeitė 

jų paskirtį ir funkciją, įvedė komunistų diktatą ir kontrolę.  Profsąjungoms buvo keliami uždaviniai 
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sutelkti samdomus darbininkus ir tarnautojus TSRS valstybės interesams ir komunistų partijos 

tikslams įgyvendinti. Jos turėjo užtikrinti, kad dirbantieji vykdytų valstybės nustatytus planus, 

laikytusį valstybinės drausmės. Buvo atsisakyta tradicinių profsąjungų uždavinių rūpintis 

samdomųjų darbininkų teisėmis. Jos nebegalėjo kelti ekonominių reikalavimų drabdaviui,  rengti 

streikų dirbančiųjų teisėms ginti. Profsąjungoms buvo pavestos ideologinės funkcijos įskiepyti 

dirbantiesiems komunistinę ideologiją,  įtvirtinti pažiūrą, kad valstybės ir valdančios komunistų 

partijos interesai yra prioritetiniai prieš žmonių teises ir interesus.   

LKP(b) CK biuras 1940 m. rugsėjo 11 d. nutarė pertvarkyti iki tol Lietuvoje veikusias 

profesines organizacijas į 16 komunistų kontroliuojamų organizacijų, jungiančių tam tikrų 

pramonės šakų ir veiklos sričių samdomus darbininkus ir tarnautojus674.  Buvo sudarytas Lietuvos 

profesinių sąjungų Centrinis organizacinis biuras, kurio visi nariai buvo komunistų partijos 

aktyvistai. Jo pirmininku buvo paskirtas Juozas Stimburys, pavaduotojais Aleksandras Šimanas ir 

Adolfas Butkus, nariui – Zelmanas Šapiro. Komunistų partijos vadovybė nurodė šiam biurui per 

mėnesį TSRS pavyzdžiui pertvarkyti profesines sąjungas, pakeisti jų veiklos tikslus bei uždavinius  

ir padaryti jas TSRS valstybei ir valdančiajai partijai ištikimomis organizacijomis. LKP(b) CK 

biuras pavedė komunistų partijos struktūroms propaguoti naujus profsąjungų uždavinius ir įdiegti 

naują tarybinį profsąjungų modelį.  LKP(b) CK biuras liepė panaikinti “neteisingai įsteigtas” 

amatininkų profesines sąjungas. Jis nurodė, kad  profsąjungų nariais galėjo būti tik samdomi 

darbininkai ir tarnautojai. 

LKP(b) CK biuras spalio 2–3  d. patvirtino LTSR profsąjungų Centrinio organizacinio biuro 

ir 16 profsąjungų struktūrą ir etatus675.  Organizaciniam biurui buvo skirti 5 etatai, šakinėms 

profesinėms sąjungoms – 70 etatų. Nuo lapkričio mėn.  buvo sparčiai didinamas profsąjungų 

aparatas ir plečiamas etatinių darbuotojų, pirmiausia įvairių instruktorių, sąrašas. Antai lapkričio 5 

d. LKP(b) CK papildė Cetrinio organizacinio biuro etatus 3 etatais676. Spalio 8 d. LKP(b) CK biuras 

paskyrė iš TSRS atvykusį Mitrofaną Derevniną (Mitrofan Derevnin) profsąjungų Centrinio 

organizacinio biuro pirmininko pavaduotoju, lapkričio 28 d. patvirtino biuro nariu Viktorą 

Brigmaną ir kt.677 LKP(b) organizacinis instruktorių ir kadrų skyriai ėmė kontroliuoti, kaip iš 

viršaus steigiamos profsąjungų organizacijos, atrenkami ir skiriami vadovaujantys profsąjungų 

darbuotojai. 

Profsąjungoms kontroliuoti buvo naudojami finansiniai svertai. Sąmoningai išplėsta 

profsąjungų struktūra ir jų biurokratinis aparatas negalėjo išsilaikyti iš profsąjungos lėšų. Tam 

reikėjo nemenkų resursų. Palaikydamama savo profsąjungas, TSRS valstybinė finansavo jas iš 

darbdavių – įmonių ir įstaigų lėšų. LKP(b) CK biuras nustatė tokią pat, kaip Tarybų Sąjungoje 

tvarką išskaityti iš valstybinių ir koperatinių įmonių bei įstaigų atlyginimų fondų profsąjungų 

reikmėms 1 proc., o iš privačių  įmonių ir savininkų – nuo 3 iki 5 proc. lėšų678.   
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Per palyginti trumpą laiką buvo panaikintos nepriklausomos profsąjugos. Jos buvo 

suvalstybintos, prasidėjo jų politizavimas. Tačiau komunistų partijai nebuvo lengva transformuoti 

profsąjungas iš savaveiksmės, samdomų darbuotojų interesus atstovavusios organizacijosį formaliai 

visuomeninę, o realiai suvalstybintą struktūrą, kuri  atstovautų vieninteliam darbdaviui – valstybei.  

Lietuvos Respublikos profsąjungos buvo skaitlinga, palyginti aktyvi ir organizuota jėga. Jos 

turėjo gilias savaveiksmio profsąjunginio judėjimo tradicijas, kurias komunistams nebuvo lengva 

palaužti. Tarp profsąjungų aktyvistų buvo netgi LKP(b) narių, kurie norėjo išsaugoti tradicinį 

profsąjungų vaidmenį ir funkcijas679. Jie dar netapatino samdomųjų darbuotojų ir darbdavio – 

valstybės interesų. Jų supratimu profsąjungos buvo organizacija, kuri pirmiausia turėjo įvesti 

darbininkų kontrolę įmonėse, išsireikalauti iš jų administracijos darbininkams palankių darbo 

sąlygų. Profsąjungų aktyvas skeptiškai žiūrėjo į komunistų pastangas padidinti LTSR pramonės 

šakų darbininkų darbo normas ir sulyginti jas su TSRS. Dėl to dar 1940 m. pabaigoje atsirado trintis 

tarp profsąjungų aktyvo, iš vienos pusės, ir komunistų partijos bei administracijos struktūrų, iš 

kitos. Centrinio organizacinio biuro aktyvistai pripažino komunistų diktatą profsąjungoms, tačiau 

nebuvo linkę susitaikyti su profsąjungų kompetencijos apribojimu ir tuo vaidmeniu, kurį 

profsąjungoms primetė partija. Ypač nenorėta paklusti direktyvai tapti administracijos priedeliu, 

kuris  rūpintųsi tik darbo drausme, darbo normų ir gamybinių planų vykdymu; stebėtų įmonių 

veiklą; informuotų partijos bei adminsitracijos struktūras apie padėtį jose, tačiau pats tiesiogiai 

nesikištų į jokius svarbius reikalus. Netgi komunistas J. Stimburys, nebegalėdamas susitaikyti su 

profsąjungų sumenkinimu, prabilo: “jeigu mus riboja, mums teks įrodyti, kad profsąjungų darbas 

yra ne tik žiūrėti ir pranešti…”680.  Užuomina organizuoti profsąjungų nepaklusnumą buvo retorika, 

kuria komunistinių profsąjungų aktyvistai siekė įgyti daugiau svorio partijos viršūnėse ir 

administracijos akyse. Nei J. Stimburys, nei kuris nors kitas prafsjungų aktyvistas rimtai net 

negalvojo išsaugoti buvusį profsąjungų vaidmenį. Juo labiau nebuvo svarstoma galimybė ir 

nededamos jokios pastangos pasukti profsąjungas keliu, kuriuo 3-jame dešimtmetyje ėjo vadinamoji 

darbininkų opozicija tarybų Rusijoje. Komunistų partijos politinis diktatas ir kontrolė profsąjungų 

vadovybei užkirto profsąjungų lojalumą režimui. Tačiau nepaklusnumo nutaikos neabejotinai 

atspindėjo LTSR profsąjungose vis dar gyvas Lietuvos Respublikos profsąjungų tradicijas. Jos rodė, 

kad komunistų partijai dar nepavyko suformuoti tokio pat, kaip Tarybų Sąjungoje profsąjungų 

modelio.  

Norėdama palaužti profsąjungų savaranakiškumo likučius ir padaryti jas visiškai 

priklausomomis nuo komunistų, LKP(b) 1941 m. pavasarį pradėjo visų lygių prafsąjungų organų 

vadovybės pakeitimo kampaniją. LKP(b) CK biuras vasario 19–20 d. nurodė  komunistų partijos 

struktūroms organizuoti nuo kovo 15 d. iki gegužės 1 d. profsąjungų ataskaitinius rinkiminius 

susirinkimus vadovaujantiems organams sudaryti681. Susirinkimai turėjo įvykti pagal profsąjungų 
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Centrinio Organizacinio biuro sudarytą kalendorinį planą, laikantis TSRS profsąjungų instrukcijų. 

Komunistų partijos struktūroms buvo liepta parinkti žmones, ištikimus režimui ir valdančiai partijai, 

ir pasiekti, kad jie patektų į profsąjungų vadovybę. Buvo primygtinai pareikalauta, kad komunistai 

valdytų susirinkimus ir neleistų profsąjungų nariams išrinkti į vadovybę asmenis, kurie siekė 

išsaugoti tradicines profsąjungų funkcijas ir atsispirti komunistų diktatui. Pasinaudodami 

profsąjungų rinkiminiais susirinkimais, komunistais norėjo primesti visoms profesinėms 

organizacijoms naujas funkcijas ir įtvirtinti jų veikloje atstovavimo darbdavių interesams principą. 

LKP(b) CK biuras nurodė komunistų partijos struktūroms pasiekti, kad profsąjungos pakeistų savo 

veiklos orientyrus,  imtų rūpintis tik gamybos proceso spartinimo ir jo organizavimo reikalais, 

pirmiausia darbo našumu ir drausme. Profsąjungų dėmesio centre turėjo būti  vadinamojo 

socialistinio lenktyniavimo ir stachanovinio judėjimo organizavimas ir vystymas siekiant padidinti  

darbo našumą, pagaminti sparčiau ir daugiau produkcijos. Profsąjungų vadovaujančių organų 

sudarymo kampanija turėjo įforminti komunistų sprendimus dėl profsąjungų suvalstybinino, jų 

struktūros ir vadovybės, suteikti jiems teisėtumo regimybę.  

Komunistams prižiūrint ir kontroliuojant, balandžio – gegužės mėn. buvo sudaryti nuo 

komunistų partijos struktūrų priklausomi visų lygių profsąjungų vadovaujantys organai. Visgi 

komunistams nepavyko primesti savo diktato kai kurioms profsąjungoms. Buvo atvejų, kada 

pramonės įmonių darbininkai nepakluso komunistams ir išrinko į profsąjungų komitetus 

komunistams netikusius žmones.  Ypač daug rūpeščių komunstų partijai sukėlė geležinkelių, 

aviacijos ir artilerijos dirbtuvių darbininkai ir specialistai, kurie mėgino išrinkti į profsąjungų 

komitetus asmenis, kritikavusius VKP(b) politiką ir komunistų diktatą. LKP(b) CK vadovybė 

nurodė profsąjungų Centriniam biurui ir partijos struktūroms parinkti ir pasiųsti į tokias įmones 

režimui politiškai ištikimus žmones, kad jie “išvalytų jas nuo antitarybinių elementų” ir pajungtų 

profsąjungas komunistų diktatui682. Iš esmės buvo nurodyta pradėti komunistams nepaklusnių 

profsąjungų valymą ir terorą prieš jų aktyvistus.  

Balandžio – gegužės mėn. komunistai organizavo 16 šakinių profsąjungų suvažiavimus, 

kurie turėjo užbaigti  jų reorganizavimą. LKP(b) CK biuras pavedė sekretoriui I. Meskupui parinkti 

ir paskirti komunistus, kurie tiesiogiai vadovautų suvažiavimams, valdytų jų delegatus ir nukreiptų 

juos komunistams tinkama linkme683. Šie komunistai turėjo parengti ir su LKP(b) CK aparatu 

suderinti visus suvažiavimų priimamus dokumentus, numatyti pofsąjungų vadovybės sudėtį. Jie 

turėjo pasiekti, kad suvažiavimai vyktų sklandžiai pagal nustatytą planą, primtų komunistų 

parengtus dokumentus ir išrinktų numatytą vadovybę. Buvo sudarytas profsąjugų suvažiavimų 

grafikas, patvirtintos jų darbotvarkės. 

Daugelyje profsąjungų sudarius komunistams paklusnią vadovybę, LKP(b) pavyko primesti 

profsąjungoms naujus uždavinius ir funkcijas. Profsąjungos virto faktiškai valstybine, komunistų 



 150

partijos struktūrų kontroliuojama organizacija, atstovaujanti darbdavio – TSRS valstybės 

interesams.   

Lietuvos komunistinė jaunimo sąjunga  iki Lietuvos okupacijos veikė pogrindyje kaip 

Lietuvos komunistų partijos pagalbininkė ir jos narių rezervas. Liaudies vyriausybė legalizavo 

komjaunimą birželio 28 d. Neišsamiais duomenimis iš pogrindžio išėjo apie 1000 komjaunuolių684. 

Vasarą ėmė sparčiai augti komjaunuolių skaičius. Komjaunimas prisidėjo prie komunistų partijos, 

kartu su komunistais dalyvavo okupacinį režimą rėmusiose politinėse akcijos. Komjaunuoliai buvo 

rinkimų į Liaudies seimą agitatoriai, komunistinių mitingų organizatoriai ir dalyviai. Pradėjus 

įdarbinti institucijose komunistus, dalis komjaunuolių buvo nukreipti darbui į Valstybės saugumo 

departamentą ir kitas įstaigas.  

1940 m. spalio 18 d. Lietuvos komunistinė jaunimo sąjunga buvo įjungta į Visasąjunginę 

Lenino komunistinę jaunimo sąjungą (VLKJS) ir pavadinta Lietuvos Lenino komunistine jaunimo 

sąjunga685. LLKJS organizacinė sandara buvo pertvarkyta pagal VLKJS įstatus. Spalio mėn. 

prasidėjo komjaunimo bilietų keitimas, savo tikslais prilygęs vadinamajai valymo akcijai. Lapkričio 

mėn. LLKJS buvo 9140 narių, 1941 m. sausio 1 d. – 7375, o 1941 m. gegužės 1 d. – 13 271 

komjaunuolis686. Neišsamiais duomenimis valymo metu iš komjaunimo buvo pašalinta apie 2000 

narių.  

LKP(b) CK biuras lapkričio mėn. patvirtino LLKJS struktūrų vadovus687.  LLKJS Centro 

komiteto biuro nariais buvo paskirti:o LLKJS CK pirmasis sekretorius Feliksas Bieliauskas, 

sekretorius agitacijai ir propagandai Mira Bordonaitė,  sekretorius mokykloms ir darbui su 

pionieriais Feliksas Gladutis, Kadrų ir organizacinio instruktorių skyriaus vedėjas Izraelis 

Icikovičius, Valstiečių jaunimo skyriaus vedėjas Stasys Perminas, „Komjaunimo tiesos“ redaktorius 

Eduardas Mieželaitis ir LLKJS Kauno miesto komiteto sekretorius Anatolijus Čistovas (Anatrolij 

Čistov). Buvo patvirtinti LLKJS CK skyrių ir sektorių vedėjai688. Valstieičių jaunimo skyriaus 

vedėju tapo St. Perminas, Karinio ir fizinės kultūros skyriaus vedėju tapo Jonas Burakevičius, 

Kadrų ir organizacinio instruktorių – I. Icikovičius, Ypatingojo sektoriaus – Vincas Kliukas. 

Lapkričio mėn. buvo patvirtinti 25 LLKJS miestų ir apskričių komitetų sekretoriai. 13 sekretorių 

buvo darbininkai, 3 – valstiečiai, 7 – tarnautojai, 2 – moksleiviai. 4 buvo rusai, 1 – žydas, lukusieji 

–  lietuviai. 

 1940 m.  liepos – rugpjūčio mėn. buvo sukurtos miestų ir apskričių komjaunimo 

organizacijos, sudaryti jų komitetai. Lietuvos komunistų partija skatino komjaunimo išplėsti 

organizaciją ir narių skaičių, kad būtų galima sustiprinti ideologinį poveikį jaunimui. LKP(b) CK 

biuras spalio 30 d. įsteigė komjaunimo organizatorių pareigybę darbui mokyklose689. LLKJS Centro 

komitetui ir Švietimo liaudies komisariatui buvo pavesta parinkti ir patvirtinti mokyklų 

komjaunimo organizatorius, o Liaudies komisarų tarybai – skirti 16950 Lt  jų apmokymui. Buvo 
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kreiptasi į VKP(b)  CK įsteigti apmokomš LLKJS CK organizatorių etatus 40 vidurinių mokyklų.  

1940/1941 mokslo metais LLKJS CK paskyrė į mokyklas 35 komjaunimo organizatorius, mokslo 

metų pabaigoje mokyklose  buvo įsteigta 182 komjaunimo organizacijos, turėjusios 2341 narį690.  

Komjaunimas siekė ideologizuoti ir politizuoti jaunimo gyvenimą, įskiepyti jam 

komunistinę ideologiją, dėl to mėgino išvystyti savo veiklą bendro lavinimo ir aukštosiose 

mokyklose, kituose jaunimo kolektyvuose. Pradėjus tarybinkiais pagrindais pertvarkyti švietimo 

sistemą, kai kurios komjaunimo organizacijos 1940 m. vasarą ėmė kištis į mokymo procesą, mėgino 

kontroliuoti mokyklų vadovų ir mokytojų darbą. LLKJS organizacijos bandė tvarkyti bibliotekų 

reikalus. Komunistų partijos pavyzdžiu kai kuriuos komjaunimo struktūros ir komjaunuoliai siekė 

tvarkyti kultūros ir švietimo darbuotojų įdarbinimo ir atleidimo iš darbo reikalus691.  

Lietuvos komunistų partija įtraukti komjaunimą į kai kurias partijos politikos švietimo 

srityje ir jaunimo atžvilgiu priemonės. Antai, LKP(b) CK biuui  1941 m. vasario 22 d. nurodžius 

Šietimo liaudies komisariatui likviduoti neraštingumą ir mažaraštingumą, komjaunimo 

organizacijos buvo įpareigotos dalyvauti šioje akcijoje, kartu su švietimo įstaigomis parinkti 

mažarašačių mokymo darbuotojus692.  Komjaunuoliai turėjo stebėti, kad tai būtų komunistams ir 

okupaciniam režimui ištikimi asmenys. Lietuvos komunistų partija kontroliavo komjaunimo 

sudėties pokyčius, tvirtino visus vadovaujančių komjaunimo darbuotojų paskyrimus, jų perkėlimą į 

kitas pareigas. LKP(b) CK biuras svarstė ir tvirtino LLKJS Centro komiteto biudžetą693.   

Kadangi komjaunimo organizacija  buvo komunistų partijai idėjiškai artima, ji dalyvavo  

partijos rengiamose politinėse kampanijose, vykdė jos priemones, kuriomis buvo siekta pakeisti 

švietimo sistemą, ideologizuoti ir politizuoti jaunimo gyvenimą. Kadangi komunistų partija savo 

politiką įgyvendino pirmiausia per partijos struktūras ir administravimo įstaigas, ji palyginti mažai 

panaudojo komjaunimą politikai švietimo ir kitose srityse realizuoti.  

TSRS pavyzdžiu komunistai pertvarkė ar įsteigė naujas viusomenines organizacijas. Buvo 

reorganizuota nelegalios Lietuvos komunistų partijos įtakoje veikusi ir finansiškai ją rėmusi 

“Liaudies pagalbos sąjungą”694. Ji buvo paversta TSRS “Tarptautinės organizacijos revoliucijos 

kovotojams remti” (MOPR,o) padaliniu. LKP(b) struktūros ne tik išlaikė, bet ir sustiprino savo įtaką 

šiai organizacijai. LKP(b) CK propagandos ir agitacijos skyrius pajungė sau organizacijos Centro, o 

miestų ir apskričių komitetai – vietines valdybas. Komunistai ėmė keisti valdybų sudėtį, kad jose 

būtų politiniu ir socialiniu atžvilgiu režimui tinkami žmonės. Prisidengus reorganizacija, buvo 

pradėtas MOPR,o valymas. Jis pirmiausia palietė Alytaus apskrities teritorinę organizaciją. Anot 

komunistų, jos vadovybė buvo užteršta klasiniu atžvilgiu priešiškais elementais, t.y. joje buvo 

prekybininkų, stambių žemės savininkų. Kitos teritorinės organizacijos nukentėjo mažiau. 

Vadinamųjų priešiškų klasių elementų buvo ir Centro valdyboje. Tačiau ji turėjo gerus ryšius su 
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LKP(b) vadovybe, kurie padėjo jai  išvengti kokių nors rimtesnių sukrėtimų. Liaudies pagalbos 

sąjunga buvo viena iš tų komunistinių organizacijų, kurios natūraliai pritapo prie naujojo režimo.  

Komunistų partijos struktūroms vadovaujant ir prižiūrint buvo reorganizuota Laisvamanių 

etinės kultūros draugija. LKP(b) CK biuras pavedė Propagandos ir agitacijos skyriui organizuoti 

birželio mėn. draugijos suvažiavimą ir sudarė LKP(b) CK nario  V. Niunkos vadovaujamą 

Organizacinę komisija695.  LKP(b) struktūroms buvo nurodyta patikrinti  draugijos narių sudėtį ir 

pašalinti iš jos komunistams politiškai netinkamus žmones. Iš esmės buvo sankcionuotas draugijos 

narių socialinis ir politinis valymas. Norint sudaryti komunistų persvarą, buvo liepta įtraukti į 

draugiją kuo daugiau komunistų ir komjaunuolių. Partijos miestų ir apskričių komitetams buvo 

pavesta suformuoti draugijų vadovaujančius organus. Organizacinė komisija turėjo parinkti  režimui 

ištikimus asmenys į draugijos Centrinę tarybą ir pateikti jų kandidatūras LKP(b) CK patvirtinti.  

Gegužės – birželio mėn. komunistų partijos struktūros pakeitė draugijos sudėtį, sudarė komunistams 

ištikimus ir nuo jų visiškai priklausomus vadovaujančius organus. Laisvamanių etinė draugija buvo 

faktiškai likviduota. Iš jos likučių buvo sudaryta organizacija, kurią LKP(b)  siekė panaudoti savo 

ideologinėje veikloje, pirmiausia ateistinėjė propagandoje.   

Tarybų Sąjungos pavyzdžiui Lietuvos TSR buvo organizuotas TSRS Raudonojo kryžiaus ir 

raudonojo pusmėnulio draugijos teritorinis padalinys. Liaudies Komisarų Taryba 1941 m. birželio 

10 d. organizavo  LTSR Raudonojo kryžiaus draugiją, patvirtino jos įstatus ir draugijos Centro 

komiteto organizacinį biurą iš 7 asmenų696. Organizacinio biuro pirmininku buvo paskirtas Viktoras 

Micelmacheris, pavaduotoju – Antanas Garmus. Formaliai jos veiklą prižiūrėjo Sveikatos apsaugos 

liaudies komisariatas. Tačiau realiai ji, kaip ir kiti TSRS visuomeninių organizacijų padaliniai, 

veikė kontroliuojama komunistų partijos struktūrų.   

Tarybų Sąjunga buvo militarizuota valstybė. Šalyje nuo 4-jo deš. vidurio sparčiai augo 

karinis pramoninis kompleksas, didėjo karinės išlaidos, 1939 m. rugsėjo mėn. buvo įvesta visuotinė 

privaloma karinė prievolė. Komunistinė propaganda diegė visuomenės sąmonėje kariuomenės ir 

liaudies vienybės mitą, įtraukė įvairius visuomenės sluoksnius, ypač šaukiamojo amžiaus žmones, į 

valstybės karinio pajėgumo stirpinimą, kariuomenės rėmimą ir sukarintų organizacijų veiklą. Viena 

iš tokių masinių organizacijų buvo Savanoriška draugija armijai, aviacijai ir cheminei gynybai remti 

(“Osoaviachim”), turėjusių platų įvairių karinių techninių klubų, būrelių ir kt. tinklą. Formaliai 

draugija vystė aviacinį sportą,  organizavo karinės aviacijos ir priešlėktuvinės gynybos apmokymą. 

Iš tikrųjų jos veiklos sritis buvo platesnė ir apėmė šaukiamojo amžiaus žmonių, ypač jaunimo, 

karinį apmokymą pagal įvairių kariuomenės rūšių, įskaitant sausumo kariuomenės, aviacijos ir karo 

laivyno, vadovybės parengtus planus, faktiškai – neprofesionalaus, bet skaitlingo armijos rezervo 

sudarymą ir parengimą. Draugija stengėsi suformuoti ir įskiepyti visuomenei, ypač jaunimui, 

tarybinio militarizmo tradicijas.  
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Siekdamas įtraukti įvairius Lietuvos visuomenės sluoksnius į okupacinės kariuomenės 

rėmimą, sudaryti iš jų TSRS kariuomenės rezervą, LKP(b) CK biuras 1941 m. kovo 19 d. įsteigė 

TSRS Osoaviachimo draugijos teritorinį padalinį Lietuvos TSR697. Buvo sudarytas jos Centrinė 

taryba iš 9 asmenų, tarp jų LKP(b) CK Karinio skyriaus vedėjo Piotro Jakovlevo, LLKJS CK 

sekretoriaus Felikso Gladučio, LTSR karinio komisaro Bogdanovo, Fizinės kultūros ir sporto 

komiteto prie LTSR LKT pirmininko Šimano ir kt. asmenų. Centrinės tarybos pirmininku buvo 

paskirtas S. Vasiljevas. Tarybai buvo nurodyta visose apskrityse organizuoti draugijos padalinius ir 

įtraukti į juos kuo daugiau šaukiamojo amžiaus žmonių. Komjaunimo Centro komitetui buvo liepta 

parinkti ir nukreipti darbui į draugiją komjaunuolius. Draugijai buvo perleisti Vilniaus ir Kauno 

aeroklubai, žurnalas “Liaudies sparnai”. TSRS Osoaviachimo padalinio Lietuvos TSR veiklą 

kontroliavo LKP(b) CK Karinis skyrius kartu su LTSR kairniu komisaru ir Lietuvos dislokuotos 

TSRS kariuomenės vadovybe.  

Dėl visuomeninių organizacijų suvienodinimo Tarybų Sąjungoje, Lietuvos TSR nebuvo 

leista steigti organizacijų, kokių nebuvo Tarybų Sąjungoje. TSRS valdžia netoleravo netgi 

komunistinės pakraipos organizacijų steigimo, jeigu jos neatitiko TSRS visuomeninių organizacijų 

schemos. Antai J.Paleckis pasiūlė įsteigti “Revoliucijos kovotojų ir buvusių Spalio revoliucijos 

raudonarmiečių lietuvių sąjungą”, tačiau LKP(b) CK biuras neleido jos įsteigti698. Oficialiai buvo 

paaiškinta, kad tokią organizaciją netikslinga steigti, nes “tikrai revoliuciniai elementai įėjo į 

Lietuvos KP(b) sudėtį”.  Tačiau tikroji neigiamos reakcijos į J.Paleckio iniciatyva priežastis buvo 

žymiai gilesnė. Nuo 4-jo dešimtmečio J.Stalino iniciatyva buvo perrašoma visa bolševikų partijos, 

taip pat 1917 m. Spalio perversmo istorija. Buvo siekiama iškelti tikrus ar tariamus J.Stalino 

nuopelnus, kiek įmanoma sumenkinti arba visai nutylėti vaidmenį V.Lenino ir tų jo bendražygių, 

kurie tapo J.Stalino priešininkais. Lietuvos TSR įsteigus Spalio perversmo dalyvių organizaciją, 

komunistams būtų tekę griežtai kontroliuoti, kad  jos nariai nepagarsintų kokių nors faktų, kurie 

prieštaravo stalininei įvykių versijai. O tai būtų buvę nelengva padaryti.  Režimui taip pat buvo 

ideologiškai neparanku priminti, kad dalis Spalio perversmo dalyvių lietuvių buvo represuoti.    

Pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiu komunistams nevisada pavykdavo pajungti 

visuomenines organizacijas savo diktatui ir kontrolei. Buvo atvejų, kada organizacijų nariai 

masiškai nepakluso komunistams. Antai visiškai žlugo LKP(b) ir LLKJS struktūrų mėginimai 

plenkti sau Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungą (“Jaunųjų valstiečių” ratelius) ir jų laikraštį “Jaunasis 

valstietis”. Rateliai buvo populiarūs tarp kaimo jaunimo, turėjo savo organizacinį tinklą, spaudą, 

darė didę įtaką jaunimui. Komunistai ypač sunerimo, kada jauniųjų ūkininkų rateliai faktiškai 

nustelbė komjaunimo organizacijas kaime ir ėmė atitraukti nuo jų jaunimą. Supratusi, kad 

komjaunimui jokiomis piemonėmis nepavyks pajungti ratelius sau, LKP(b) CK vadovybė 1941 m. 

gegužės mėn. nutarė panaikinti ratelius ir uždaryti jų laikraštį699. Švietimo liaudies komisariatui, 
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partijos ir komjaunimo struktūroms buvo nurodyta ratelių vietoje steigti Jaunųjų natūralistų ratelius, 

perduoti jiems panaikintų ūkininkų ratelių turtą ir lėšas. Norėama užkirsti kelią ūkininkų ratelių 

nariams atgaivinti savo veiklą natūralistų rateliuose, LKP(b) vadovybė nurodė savo struktūroms ir 

komjaunimo organizacijoms griežtai kontrolioti natūralistų veiklą.  

 Totalitarinėje TSRS valstybėje visos visuomeninės organizacijos buvo politizuotos ir 

suvalstybintos. TSRS pavyzdžiu pertvarkius Lietuvos TSR organizacijas, jos buvo paverstos 

atitinkamų TSRS organizacijų teritoriniais padaliniais, vykdė tokiams pat ideologines funkcijas. 

Režimas panaudojo šias organizacijas tam, kad pajungtų visuomenę valstybės ir komunistų partijos 

interesams, išplėstų  žmonių, jų grupių ir visos visuomenės gyvenimo ideologinę kotrolę, kad 

įdiegtų komunistinę ideologiją.  J. Stalino teiginys apie partijos “diržus” atspindėjo organizacijų 

vietą ir vaidmenį TSRS politinėje sistemoje. Organizacijų gausa sudarė regimybę, kad TSRS veikė 

savaveiksmės organizacijos, kurios atstovavo įvairiems sluoksniams ir interesams. Jos padėjo 

komunistams kurti pilietinės visuomenės įspūdį. Tačiau politinėje tikrovėjėje jas suformavo, jų 

veiklai vadovavo ir kontroliavo valdanti komunistų partija. Jos vykdė partijos politinę valią. Partija 

manipuliavo jomis, panaudodama tiesioginį diktatą, kadrų ir finansinius svertus. Teisiniu, politiniu,  

organizaciniu ir finansine atžvilgiais organizacijos buvo visiškai priklausomos nuo valstybės ir 

valdžios. Realiai tai buvo ne visuomenės organizacijos, bet suvalstybintos struktūros visuomenei 

kontroliuoti, visuomenės pajungimo valstybei ir valdžiai instrumentai.  

LTSR politinių struktūrų vaidmuo vykdant represinę politiką ir organizuojant terorą prieš 

Lietuvos gyventojus  

Lietuva buvo išlaikoma TSRS sudėtyje prievarta ir jėga. Okupacinė valdžia rėmėsi 

pirmiausia organizuota valstybės prievartos jėga.  Jėga ir prievarta buvo vieni iš svarbiausių  

okupacinės valdžios resursų. Lietuvos visuomenė buvo valdoma ir pajungiama totalitarinei 

valstybei ir valdžiai pirmiausia prievarta  ir represinėmis priemonėmis. VKP(b) politinė diktatūra 

taip pat buvo palaikoma prievartinio poveikio administracinėms institucijoms, politinėms 

struktūroms ir visuomenei priemonėmis. Represinė valdžios politika buvo ideologiškai grindžiama 

marksizmo socialine teorija ir komunistų politine doktrina. Remiantis marksizmo nuostata, kad 

valstybė yra  prievartos aparatas vienos socialinės grupės (klasės) viešpatavimui kitai grupei 

įtvirtinti,  buvo teigiama, kad vadinamųjų nuverstųjų klasių pasipriešinimo slopinimas yra viena iš 

svarbiausių TSRS valstybės funkcijų. V. Leninas pagridė nuomonę, kad netgi po to, kai 

sukonstruojama socialistinė visuomenė ir pakeičiama jos socialinė struktūra, klasiniai 

prieštaravimai tarp socialinių grupių neišnyksta, o įgija kitus pavidalus. J. Stalinas šią mintį išvystė 

iki liūdnai pagarsėjusio teiginių apie klasių kovos aštrėjimą kuriant socializmą. Klasių kovos 

paaštrėjimo nuostata leido palaikyti visuomenėje pastovią socialinę ir politinę įtampą, ideologiškai 

maskuoti komunistų partijos terorą prieš politinius oponentus, socialines ir etnines grupes. 
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Represijos padėjo stiprinti totalitarinį režimą, komunistų partijos diktatūrą ir asmeninė J. Stalino 

valdžią.  

Siekdama sunaikinti Lietuvos visuomenės politinį sąmoningumą ir palaužti gyventojų 

pasipriešinimą okupacijai ir okupaciniam režimui, komunistų partija vykdė okupaciniam režimui 

politiniu ir socialiniu atžvilgiu neištikimų ir netinkamų bei kitų visuomenės sluloksnių represavimo 

politiką.  Represijos prieš Lietuvos žmonės, socialines ir politines grupes ir tautas buvo VKP(b) 

struktūrų, įskaitant jos teritorinę organizaciją Lietuvoje, politikos dalis.  

LKP(b) CK biuras 1940 m. spalio 2–3 d. nutarė ištremti iš Lietuvos stambiuosius žemės 

savininkus700. LKP(b) CK Žemės ūkio skyriaus vedėjui Karoliui Didžiuliui, skyriaus vedėjo 

pavaduotojui Pavelui Nikitinui ir Piotrui Gladkovui buvo pavesta parengti ir pateikti LKP(b) CK 

biurui patvirtinti numatytų ištremti vadinamųjų dvarininkų sąrašą, nustatyti jų trėmimo tvarką ir 

pasiūlyti, kaip panaudoti ištremtųjų turtą. Spalio 8 d. LKP(b) CK biuras nutarė “prašyti VKP(b) CK 

leisti ištremti uš Lietuvos TSR ribų visus dvarininkus”701. LKP(b) CK Žemės ūkio skyriui ir Vidaus 

reikalų liaudies komisariatui buvo pavesta patikslinti numatytų ištremti stambių žemės savininkų 

sąrašą.  

LKP(b) CK sekretorius A.Sniečkus ir Liaudies komisarų tarybos pirmininkas M. Gedvilas  

1941 m. sausio 7 d. kreipėsi į VKP(b) CK sekretorių A. Andrejevą prašydami leisti ištremti iš 

Lietuvos visus dvarinikus702. Buvo nurodyta, kad šiuo klausimu „VKP(b) CK davė principinį 

sutikimą, tačiau  TSRS NKVD organai nepradėjo šio darbo“.  

TSRS valdžiai įvedus LTSR teritorijoje tarybinę pasų sistemą, remiantis TSRS pasų 

nuostatais iš Kauno ir Vilniaus miestų bei pasienio rajonų turėjo būti ištremti vadinamieji  

kotrrevoliuciniai ir kriminaliai elementai. Tačiau LKP(b) vadovybė tuo neapsiribojo. LKP(b) CK 

biuras vasario 22 d. nutarė, kad “tikslinga” ištremti iš Kauno ir Vilniaus miestų ir pasienio rajonų 

platesnį asmenų, socialinių ir politinių sluoksnių ratą.pasinaudoti ta proga rodė LTSR Vidaus 

reikalų liaudies komisariatui organizuoti pasų pakeitimą703. Buvo inicijuota ištremti nacionalizuotų 

pramonės, prekybos, finansų kredito ir kitų įmonių savininkus, pasiturinčius pramonininkus ir 

verslininkus, stambiuosius žemės savininkus, t.y. bolševikų terminija visus buržuazinius sluoksnius. 

Kartu su jais siūlyta ištremti buvusius Lietuvos Respublikos politinių organizacijų veikėjus, 

aukštuosius valdininkus, Lietuvos kariuomenės karininkus, Vidaus reikalų ministerijos tarnybų 

pareigūnus ir kt. kategorijų asmenis. 

1941 m. birželio 16 d. VKP(b) CK ir SSRS LKT priėmė nutarimą dėl gyventojų ištrėmimo 

Baltijos respublikų,  Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Moldavijos704. Birželio pradžioje 

LKP(b) CK biuras, o birželio 10 d. ir LSSR LKP tokiam sprendimui. Deportacijas vykdė LSSR 

NKVD ir NKGD struktūros, o apskričių partijos ir laikinieji vykdomieji komitetai jiems talkino, 

organizavo ištremtųjų turto apskaitą ir paskirstymą.   
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IŠVADOS 

 

Okupavusi Lietuvą, Tarybų Sąjunga prievarta nutraukė jos visuomenės istorinį procesą ir 

politinę raidą. Lietuva buvo prievarta įtraukta į TSRS valstybės ir visuomenės gyvenimą ir 

procesus. Tarybų Sąjunga pavertė Lietuvą savo administraciniu teritoriniu vienetu – Lietuvos TSR 

ir primetė jai TSRS visuomenės santykius, vieningą socialinę ekonominę ir politinę sistemą.  Dėl 

centralizuotos valstybės sandaros Tarybų Sąjungoje buvo vientisa politinė sistema ir totalitarinis 

režimas, biurokratinis valdymo tipas ir vieninga šalies valdymo ir administravimo sistema. Esminis 

tarybinės politinės sistemos ir totalitarinio politinio režimo bruožas buvo valdžią monopolizavusios 

komunistų partijos politinis diktatas visuomenei. Siekdama išlaikyti nelegitimios valdžios monopolį 

ir pagal komunistinę doktriną savo interesais ir tikslais pakeisti visuomenės gyvenimą, komunistų 

partija pajungė sau socialinius ir politinius institutus. Politinė diktatūra sudarė komunistų partijai 

galimybę sukonstruoti ir iš viršaus įdiegti  tokią politinę sistemą, kurios šerdis buvo partija, telkianti 

nedalomos ir neribotos valdžios galias ir besąlygiškai diktuojanti visiems kitiems politinės sistemos 

elementams.  

Nuo pirmųjų okupacijos dienų okupacinė valdžia formavo savo valdžios ir krašto valdymo 

mechanizmą, komunistų partijos politikos sistemą. Komunistų partija savo valdžią įgyvendino per 

politinių institutų sistemą, pirmiausia komunistų partijos struktūras,  valstybės aparato grandis ir 

politinės biurokratijos (nomenklatūros) sluoksnį. Lietuva buvo valdoma panaudojant valdymo ir 

administravimo sistemą. Įjungusi Lietuvą į TSRS sudėtį, TSRS valdžia steigė joje savo aparatą – 

TSRS valstybės institucijų sistemą, kuria ir per kurią buvo įgyvendinama komunistų partijos 

valdžia, vykdomi TSRS valstybės uždaviniai ir funkcijos, valdomas ir administruojamas kraštas. 

Kiekviena LTSR administracinė institucija buvo sudaroma TSRS valstybės valia  organizuoti ir 

administruoti Lietuvos visuomenės gyvenimo sritims. Totalitarinio režimo sąlygomis komunistų 

partija siekė apimti Totalitarinio režimo sąlygomis valstybė siekė apimti visas visuomenės 

gyvenimo sritis, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti jas. Dėl to ji išplėtė valdymo ir administravimo 

sistemos funkcijas ir veiklos sferą, padidino valstybės aparato vaidmenį reglamentuojant ir 

kontroliuojant visuomenės gyvenimą. TSRS valstybėje susiklostė biurokratinis valdymo tipas ir 

susiformavo biurokratinė valdymo sistema, kurioje komunistų partijos organizacija ir jos aparatas 

atliko politinį ir svarbų administracinį vaidmenį, ir kurioje viešpatavo  politinės idėjinis ištikimybės 

pagrindu formuojamas biurokratijos sluoksnis – politinė biurokratija (nomenklatūra).  

Komunistų partija negalėjo įgyvendinti savo politikos – įtvirtinti komunistinės sistemos 

principų Lietuvoje, neturėdama politinių institutų sistemos, kuria ir per kurią ji išreiškė savo 

politines idėjas, tikslus ir interesus, savo tikslais organizavo, valdė ir keitė visuomenės gyvenimą, 

bei netaikydama poveikio visuomenei priemonių, t.y. nesudariusi veikimo mechanizmo. Valdžią 
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monopolizavusi komunistų partija įgyvendino savo politiką pirmiausia per partijos struktūras, 

Lietuvos valdymo ir administravimo sistemą ir jų pagalba, naudodama organizuotą valstybės 

prievartą, politinį ir administracinį diktatą ir kitas valdžios poveikio visuomenei priemones. 

Komunistų partijos struktūros ir LTSR administravimo sistemos institucijos buvo svarbiausia 

okupacinės politikos instrumentai.  

Okupacinės politikos tikslai buvo įjungti ir prievarta išlaikyti Lietuvą Tarybų Sąjungos 

sudėtyje, komunistiniais pagrindais partijos interesais ir tikslais pakeisti Lietuvos socialinę politinę 

tikrovę, organizuoti ir valdyti jos visuomenės procesus. Jos uždaviniai buvo sugriauti Lietuvos 

valstybingumą, jos valstybinę politinę santvarką ir ekonominę sanklodą; sunaikinti Lietuvos 

socialinio ir dvasinio gyvenimo formas; palaužti lietuvių tautos nacionalinį ir politinį sąmoningumą 

bei nuslopinti jos pasipriešinimą okupaciniam režimui; fiziškai sunaikinti politiškai aktyviausią ir 

sąmoningiausią lietuvių tautos dalį; įdiegti Lietuvoje tarybinę politinę sistemą, socialistinę planinę 

ekonomiką, suformuoti vienalytę socialinę visuomenės struktūrą, komunistiniais pagrindais 

pertvarkyti kitas visuomeninio ir dvasinio gyvenimo sritis. Okupacinės politikos funkcijos buvo 

išreikšti ir įgyvendinti valdančios komunistų partijos interesus; pagal komunistinę doktriną 

pertvarkyti okupuotos Lietuvos visuomenės gyvenimą; komunistiniais pagrindais organizuoti ir 

valdyti visuomenės procesus; integruoti Lietuvą į Tarybų Sąjungą ir taip užtikrinti tarybinės 

socialinės politinės sistemos vieningumą ir stabilumą.  

Marionetinių politinių struktūrų sudarymas okupuotoje Lietuvoje 1940 m. birželio mėn.  

Okupavusi Lietuvą TSRS valdžia mėgino sudaryti okupacinio režimo legitimumo įspūdį ir 

regimybę, kad politinius pokyčius okupuotame krašte konstituciniu pagrindu vykdo Lietuvos 

politinės jėgos. Dėl to ji maskavo savo politinį diktatą Lietuvos valdžiai,  inscenizavo tariamai 

teisėtą svarbiausių konstitucinių Lietuvos Respublikos institutų – prezidento ir vyriausybės 

pakeitimą. Dėl tų pačių išskaičiavimų okupacinė valdžia kurį laiką mėgino išlaikyti formalias 

Lietuvos Respublikos politinės sistemos ir jos politinių struktūrų pakeitimo procedūras.  

Justo Paleckio vyriausybė buvo pirmoji politinė institucija, kurią okupuotoje Lietuvoje 

sudarė TSRS valdžios atstovai, pajungė savo politiniam diktatui ir  panaudojo Tarybų Sąjungos 

politiniams planams įgyvendinti. J. Paleckio vyriausybę sudarė ne TSRS vyriausybės įgaliotinio 

Lietuvoje V. Dekanozovo grupė, kuri faktiškai veikė kaip okupacinės valdžios centras, primetęs 

Lietuvos institucijoms okupacinės valdžios sprendimus dėl Lietuvos visuomenės gyvenimo 

pakeitimo TSRS valdžios interesais. Svarbiausia Lietuvos politiniai institutai – prezidentas ir 

vyriausybė – buvo institucijomis, kurios negalėjo savarankiškai priimti jokių politinių sprendimų ir 

vykdyti savarankiškos politikos. Jie veikė pagal TSRS atstovų nurodymus. Kadangi visos Lietuvos 

Respublikos valdymo ir administravimo institucijos buvo atsakingos ir hierarchiškai subordinuotos 

prezidentui ir vyriausybei, TSRS atstovai galėjo panaudoti jas okupacinei politikai įgyvendinti.  
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Okupavus Lietuvą, buvo pradėtas formuoti komunistų partijos politikos mechanizmas 

Lietuvoje. VKP(b) vadovybė nustatė komunistų partijos politikos okupuotoje Lietuvoje tikslus, 

uždavinius ir įgyvendinimo būdus, priėmė visus svarbesnius politinius sprendimus dėl Lietuvos 

socialinės politinės tikrovės pakeitimo savo interesais ir tikslais. Ši politika buvo įgyvendinama per 

V. Dekanozovo grupei pajungtus Lietuvos politinius institutus. V. Dekanozo grupė buvo 

svarbiausias okupacinės politikos vykdymo instrumentas. Ji politiškai diktavo Lietuvos valdymo ir 

administravimo sistemos institucijoms, nukreipė ir koordinavo jų veiklą įgyvendinant okupacinę 

politiką. Lietuvos komunistų organizacija vykdė VKP(b) politiką ir nuo pirmųjų okupacijos dienų 

veikė pagal V. Dekanozovo direktyvas. V. Dekanozovo grupė įtraukė komunistų organizaciją į 

okupacinės valdžios mechanizmą ir pavertė jo instrumentu. 

Po to, kai Tarybų Sąjungos valdžia primetė savo politinę galią Lietuvai, ji ėmė keisti jos 

politinę sistemą, pirmiausia valdžios santykių su visuomene principus, politinių institutų 

organizavimo, funkcionavimo ir tarpusavio sąveikos pagrindus. TSRS tai atliko laipsniškai, 

manipuliuodama Lietuvos Respublikos Konstitucija ir panaudodama Lietuvos valdymo ir 

administravimo sistemą. Iki Lietuvos aneksijos įforminimo buvo paliktas Lietuvos Respublikos 

pavadinimas, Konstitucijos ir kitų teisės aktų formalus galiojimas, Lietuvos Respublikos valdymo ir 

administravimo sistemos organizacija. TSRS atstovai panaudojo tas valstybės aparato, pirmiausia 

vykdomosios valdžios, grandis, kurias galėjo lengvai, nesukeldami visuomenės įtarumo, pakeisti ir 

pajungti okupacinei politikai įgyvendinti. Liaudies vyriausybei pradėjus įgyvendinti pertvarkymus, 

buvo pakeisti institucijų veiklos uždaviniai ir funkcijų socialinis politinis turinys. Buvo pradėti 

naikinti Lietuvos Respublikos politiniai institutai. Legalizavus Lietuvos komunistų partiją ir 

uždraudus kitas politines organizacijas buvo sudaryta vienpartinė sistema. Dėl politinių interesų 

TSRS atstovai ėmė sparčiai keisti Lietuvos Respublikos vadovaujančios grandies valdininkus 

komunistais ir kitais okupantų politinio pasitikėjimo administratoriais. Komunistai ir kiti okupantų 

politinio pasitikėjimo pagrindu parinkti ir institucijose įdarbinti naujieji administratoriai sudarė 

biurokratijos sluoksnį, kuris pritapo prie okupacinės valdžios. TSRS atstovams panaudojus Lietuvos 

valdymo ir administravimo institucijas okupacinei politikai įgyvendinti, Lietuvos biurokratijos dalis 

buvo įtraukta į jos vykdymą ir ėmė suartėti su okupacine valdžia. 

Siekdama inscenizuoti tariamai savanorišką Lietuvos aneksiją, okupacinė valdžia 

organizavo rinkimus Liaudies seimą. TSRS atstovų ir vietinių komunistų kontroliuojamas Liaudies 

seimas liepos 21 d. jis paskelbė deklaracijas dėl Lietuvos sovietų socialistinės respublikos 

sudarymo, jos įjungimo į Sovietų Sąjungą, žemės, bankų ir stambiosios pramonės nacionalizavimo. 

Siekiant įforminti Lietuvos aneksiją, TSRS Aukščiausios Tarybos sesija rugpjūčio 3 d. 

sinchroniškai įjungė Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR į Tarybų Sąjungą. Liaudies seimo nutarimai 
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buvo primesti svetimos valstybės, buvo neteisėti Lietuvos Respublikos konstitucinės ir tarptautinės 

teisės požiūriais, neatitiko lietuvių tautos interesų.  

Lietuvos TSR politinių struktūrų sudarymas 1940 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. 

 Inkorporavus Lietuvą į TSRS sudėtį, komunistų partija ėmė diegti tarybinę politinę sistemą 

ir centralizuotą valdymo modelį. Komunistų partija siekė tarybiniais pagrindais pertvarkyti Lietuvos 

visuomenės gyvenimą. Politinius sprendimus dėl Lietuvos sovietizavimo priėmė VKP(b) vadovybė. 

Antai, 1940 m. rugpjūčio 22 d. VKP(b) CK Politinis biuras biuras patvirtino Lietuvos sąlygoms 

pritaikytą TSRS konstitucijos variantą ir pavedė Liaudies seimui jį priimti. Lietuvos TSR Liaudies 

seimo nepaprastoji sesija rugpjūčio 24–25 d. paskelbė Lietuvos TSR konstituciją (pagrindinį 

įstatymą), kuri nustatė . tarybinės politinės ir socialinės-ekonominės sistemos pagrindus Lietuvos 

TSR. Konstitucija apibūdino LTSR politinės sistemos pagrindus, įtvirtino komunistų partijos 

politinę diktatūrą ir partijos struktūrų diktatą kitoms politinėms struktūroms, nustatė Tarybų 

Sąjungai vieningą valdymo formą ir LTSR administracijos sandarą.  

Paskelbus LSSR konstituciją, buvo formuojamas LTSR administravimo sektorius. V. 

Dekanozovui išvyko iš Lietuvos,  jo vaidmenį ėmė atlikti  VKP(b) CK ir TSRS LKT įgaliotinis N. 

Pozdniakovas ir jo aparatas.  N. Pozdiakovo aparatas kartu su Lietuvos komunistų partijos 

vadovybe rugpjūčio mėn. suformavo pagrindines LTSR administravimo institucijas: laikinosios 

Aukščiausios tarybos Prezidiumą, Aukščiausiąjį teismą ir Liaudies komisarų tarybą. Liaudies seimo 

nepaprastos sesija rugpjūčio 25 d. pavadino seimą LTSR laikinąja Aukščiausiąja taryba. Pastaroji 

paskyrė Laikinosios Aukščiausios tarybos vadovybę iš 3 asmenų, Prezidiumą iš 15 asmenų, 

patvirtino M. Gedvilą Liaudies komisarų tarybos pirmininku, o rugpjūčio 26 d. patvirtino 16 

asmenų Liaudies komisarų tarybą, sudarė Aukščiausiąją teismą iš 9 narių. Buvo sudarytos 

pagrindinės struktūros, kurios turėjo tiesiogiai pagal TSRS valdžios nurodymus administruoti 

aneksuotą kraštą ir keisti visuomenės gyvenimą komunistų partijos politiniais interesais ir tikslais.  

Tarybinėje politinėje sistemoje komunistų partijos struktūros buvo svarbiausi valdžios ir 

partijos politikos mechanizmo elementai. TSRS valdymo ir administravimo sistemoje jos atliko 

lemiamą politinį ir bazinį administracinį vaidmenį. Lietuvos sovietizavimo politikos įgyvendinimas 

labai priklausė nuo partijos organizacijos ir jos veikimo. Lietuvos komunistų partija turėjo tapti 

okupacinio režimo politine atrama, Lietuvoje diegiamos tarybinės politinės sistemos šerdimi,  

pagrindiniu partijos valdžios ir politikos mechanizmo elementu bei administracijos branduoliui. 

Siekdama tokių tikslų, VKP(b) pakeitė Lietuvos komunistų organizacijos padėtį ir vaidmenį 

tarybinėje politinėje sistemoje. VKP(b) CK Politinis biuras spalio 8 d. įjungė Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos komunistų partijas į VKP(b). Lietuvos KP(b) tapo VKP(b) teritorine organizacija srities 

organizacijos teisėmis. Pagal VKP(b) XVIII suvažiavime priimtus įstatus srities partinė organizacija 

negalėjo savarankiškai spręsti jokių politinių, organizacinių, kadrų ir kitų klausimų, buvo pavaldi 
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VKP(b) vadovybei ir visiškai priklausė nuo jos. VKP(b) CK Politinis ir Organizacinis biurai  

partinių direktyvų forma ir per savo atstovus Lietuvos KP(b) bei pradėtą formuoti nomenklatūros 

sistemą diktavo ir kontroliavo jos veiklą, nustatė jos struktūrą ir etatus, formavo partijos vadovybę,  

skyrė jai lėšas  iš partinio ir valstybės biudžeto. VKP(b) vadovybė turėjo visus svertus pajungti 

Lietuvoje veikusią komunistų  organizaciją savo politikai įgyvendinti. LKP(b) tapo svarbiu VKP(b) 

valdžios mechanizmo elementu ir politikos vykdymo instrumentu Lietuvoje.  

Įjungusi Lietuvos komunistų organizaciją į savo sudėtį, VKP(b) vadovybė sudarė jos 

vadovaujančius organus. VKP(b) CK Politinis biuras rugsėjo 21 d. sudarė LKP(b) CK biurą. Jo 

nariais buvo paskirti pirmasis sekretorius A. Sniečkus, antrasis sekretorius I. Meskupas, trečiasis 

sekretorius Kazys Preikšas, nariais: LTSR laikinosios AT Prezidiumo pirmininkas J. Paleckis, LKT 

pirmininkas M. Gedvilas, Vidaus reikalų liaudies komisaras A. Guzevičius, LKP(b) CK 

Organizacinio instruktorių skyriaus vedėjas Daniilas Šupikovas. Greta oficialiai paskirtų biuro narių 

jo posėdžiuose dalyvavo N. Pozdiakovas. Formaliai jis nebuvo biuro narys, tačiau turėjo lemiamą 

balso. LKP(b) CK biurui buvo suteiktos svarbiausio tarybinės politinės sistemos instituto Lietuvoje 

statusas. Paskyrus biuro nariais visų svarbesnių LTSR administracinių įstaigų vadovus, jame buvo 

sujungtos politinės ir administracinės veiklos sritys. Biuras galėjo dubliuoti kitų administravimo 

įstaigų funkcijas. LKP(b) CK biuras praktiškai tapo vieningu politiniu ir administraciniu centru, 

aukščiausia administravimo institucija Lietuvoje.  

Įsteigus LTSR laikinąją Aukščiausiąją tarybą, Liaudies komisarų tarybą, Aukščiausiąjį 

teismą ir LKP(b) CK biurą, buvo sudaryti svarbiausi okupacinės valdžios ir komunistų partijos 

politikos mechanizmo elementai Lietuvoje. Šios struktūros buvo pagrindinės TSRS valstybės 

aparato grandys Lietuvos TSR.  

LTSR politinių struktūrų formavimas 1940 – 1941 m. 

LKP(b) – pagrindinė politinė struktūra 

Tarybinėje politinėje sistemoje komunistų partijos struktūros buvo svarbiausias valdžios 

mechanizmo elementas ir partijos politikos instrumentas, kuris atliko svarbų politinį ir 

administracinį vaidmenį. Lietuvos sovietizavimo politikos įgyvendinimas labai priklausė nuo 

partijos organizacijos ir jos veikimo.  

Siekdama pagal VKP(b) direktyvas tarybiniais pagrindais pertvarkyti visuomenės gyvenimą, 

LKP(b) plėtė savo organizaciją, steigė savo struktūras, formavo partijos organus ir jų aparatą. 

LKP(b) struktūros formavimą užbaigė partijos organizacijų ataskaitinių rinkiminių susirinkimų 

kampanija 1940 m. gruodžio – 1941 m. sausio mėn. ir jos V suvažiavimas 1941 m.  vasario 5–9 d. 

Tokios kampanijos metu pagal VKP(b) įstatus buvo įforminta partijos struktūra ir sudaryti visų 

lygių vadovaujantys partijos organai. LKP(b) V suvažiavime buvo sudarytas LKP(b) Centro 

komitetas iš  47 narių ir 16 kandidatų;  dar 11 žmonių buvo išrinkti Revizijos komisijos nariaisĮ 
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Centro komitetą buvo įtraukti visų svarbiausių LTSR politinių ir represinių struktūrų vadovai. 

Nomenklatūriniai kadrai sudarė 84 proc. LKP(b) CK narių. Formaliai LKP(b)  CK buvo 

aukščiausias kolektyvinio vadovavimo partijai organas, o tikrovėje – LKP(b) CK biurui pavaldi 

struktūra, turėjusi reikalui esant patvirtinti VKP(b) vadovybės ir LKP(b) CK biuro nutarimus.   

LKP(b) CK pirmasis plenumas 1941 m. vasario 9 d. paskyrė sudarytą ir su VKP(b) 

vadovybe suderintą LKP(b) CK biurą iš 11 narių. Jo nariais buvo LKP(b) CK sekretoriai 

A.Sniečkus, I. Meskupas, N. Gridinas,  K. Preikšas, partijoje svarbiausios ir įtakingiausios Kauno 

miesto organizacijos komiteto sekretorius J. Grigalavičius, LKP(b) CK organizacinio instruktorių 

skyriaus vdėjas D. Šupikovas, LTSR adminsitracijos centrinių struktūrų ir represinių institucijų 

vadovai J.Paleckis, M.Gevdilas, A. Guzevičius,  P. Gladkovas ir Lietuvos teritorijoje dislokuotos 

kariuomenės vadovybės atstovas Vasilijus Morozovas (Vasilij Morozov). Po to, kai VKP(b) XVIII 

konferencijoje buvo nutarta įsteigti respublikų, kraštų, sričių ir miestų partinėse organizacijose kelis 

sekretorius pramonei, LKP(b) CK antrasis plenumas kovo 7–8 d. paskyrė dar du LKP(b) CK 

sekretorius.  Pramonės ir transporto skyriaus vedėjo pareigas ėjęs M. Čiblys tapo LKP(b) CK 

sekretoriumi pramonei, o buvęs partijos Kauno miesto komiteto pirmasis sekretorius A. Petrauskas 

– CK sekretoriumi maisto pramonei. Kadangi LKP(b) vadovybė niekaip negalėjo rasti tinkamo 

vietinio komunisto, kuris prižiūrėtų transportą, teko kreptis į VKP(b) Centro komitetą, kad jis 

atsiųstų savo žmogų.  VKP(b) CK atsiuntė Alksandrą Zubovą (Aleksandr Zubov) ir LKP(b) CK 

biuras balandžio 23 d. patvirtino jį LKP(b) CK sekretoriumi transportui. LKP(b) CK biuras buvo 

aukščiausia LTSR politinė ir administravimo institucija, kuri sujungė svarbiausias politines 

struktūras į vieningą politinį ir administracinį centrą. Biuras Lietuvos sąlygoms pritaikė ir 

sukonkretino VKP(b) politinius sprendimus dėl Lietuvos gyvenimo pertvarkymo tarybiniais 

pagrindais, organizavo ir kontroliavo, kaip įgyvendinama politika. Jis buvo svarbiausias komunistų 

partijos politikos instrumentas Lietuvoje. 

Siekdama aprėpti visas pagrindines visuomenės gyvenimo sritis, politiškai diktuoti jas 

administruojančioms institucijoms ir kontroliuoti jų veiklą, komunistų partijos vadovybė  formavo 

partijos aparatą.  LKP(b) centro komitete buvo įsteigti skyriai ir sektoriai, kurie prižiūrėjo tam tikrą 

visuomeninio gyvenimo sferą ir partijos politikos sritį, organizavo partijos politinių sprendimų 

įgyvendinimą ir tikrino jų vykdymą, tiesiogiai diktavo šią sritį administravusioms institucijoms ir 

kontroliavo jų veiklą. Išplėtus LKP(b) CK aparato kontrolę administravimo institucijoms, CK 

skyriai  ėmė tiesiogiai kištis į visus jų reikalus, pradedant liaudies komisariatų nuostatų, komisarų 

įsakymų įvairiais komisariatų veiklos klausimais rengimu, baigiant komisariatų ir jiems pavaldžių 

įstaigų kadrų komplektavimu. Centro komiteto skyriai dažnai dubliavo kai kurias institucijų 

funkcijas. Antai sekretorius K. Preikšas įvedė griežtą ideologinę ir administracinę Švietimo liaudies 

komisariato kontrolę. Buvo nustatyta tvarka derinti su juo ir LKP(b) CK Mokyklų skyriumi visus 
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svarbesnius Švietimo liaudies komisariato įsakymus ir aplinkraščius, planuoti ir atsiskaityti už visas 

priemones, kurias komisariatas vykdė griaudamas diegdamas tarybinę švietimo sistemą. Mokyklų, 

Propagandos ir agitacijos skyriai ypač priekabiai vertino Švietimo liaudies komisariato nurodymų 

ideologinį kryptingumą. Šie skyriai diktavo komisariatui ir kontroliavo visą jo veiklą, kišosi į 

daugelį  jo reikalų, mėgino smulkmeniškai reglamentuoti jo ir jam pavaldžių švietimo įstaigų darbą. 

Tokia administravimo institucijų priežiūra ir kontrolė suvaržė įstaigų galimybes priimti 

savarankiškus sprendimus. Toks pat procesas vyko ir žemesnėse partijos struktūrose – miestų ir 

apskričių komitetuose. Pastarieji kopijavo LKP(b) Centro komiteto sandarą ir jo struktūrinių 

padalinių funkcijas.  

TSRS-Vokietijos karo išvakarėse partijos aparate dirbo 672 darbuotojai. Tuo metu partijoje 

buvo 4739, o įskaitant įrašytus į laikiną partijos įskaitą – 4918 komunistų. 

LTSR administravimo sistemos centrinių įstaigų steigimas  

Sudariusi pagrindinės LSSR politines struktūras, komunistų partija toliau formavo politinių 

institutų sistemą, steigė TSRS valstybės aparato grandis Lietuvoje, kuriomis ir per kurias ji 

įgyvendino savo politiką. Politinių struktūrų ir administravimo institucijų sistema buvo kuriama 

naikinant Lietuvos Respublikos politinius institutus, kurie  neatitiko tarybinės politinės sistemos ir 

totalitarinio režimo pagrindų; pertvarkant ir TSRS politinei sistemai pritaikant tas Lietuvos 

Respublikos institucijas, kurias komunistų partija galėjo panaudoti savo interesais ir priderinti prie 

savo valdžios ir politikos mechanizmo; steigiant naujas institucijas, kurios funkcionavo Tarybų 

Sąjungoje ir kokių iki tol nebuvo Lietuvoje. Kiekviena struktūra buvo sudaroma VKP(b) vadovybės 

arba kitų TSRS politinių institutų sprendimu. Remiantis šiais sprendimais, LKP(b) CK biuras, 

Liaudies komisarų taryba ir laikinosios Aukščiausios tarybos Prezidiumas priėmė atitinkamus 

nutarimais dėl konkrečių struktūrų įsteigimo. Antai, TSRS Vidaus reikalų liaudies komisariatą 

suskaidžius į du komisariatus, LKP(b) CK biuras 1941 m. kovo 6 d. reorganizavo LTSR Vidaus 

reikalų liaudies komisariatą į Vidaus reikalų ir Valstybės saugumo liaudies komisariatus, o LTSR 

laikinosios AT Prezidiumas kovo 8 d. išleido atitinkamą įsaką.  TSRS pavyzdžiui LKP(b) CK 

biuras 1941 m. vasario 12 d. organizavo du naujus liaudies komisariatus: Miškų pramonės, Mėsos ir 

pieno pramonės. LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos Prezidiumas vasario 14 d. išleido 

atitinkamus įsakus, Liaudies komisarų taryba vasario 22 d.  – nutarimą. LTSR centrinių 

administravimo įstaigų struktūra buvo baigta formuoti 1941 m. pavasarį. Kadangi įsteigus naujus 

liaudies komisariatus ir komitetus prie Liaudies komisarų tarybos, administracijos struktūra 

neatitiko LTSR konstitucijoje nustatytos jos sandaros, LKP(b) CK biuras pavedė J. Paleckiui 

padaryti pakeitimus konstitucijoje. Balandžio 9 d. biuras patvirtino įstatymo dėl konstitucijos 

straipsnių pakeitimų projektą, o LTRS laikinosios Aukščiausios tarybos antroji sesija balandžio 12 

d. priėmė LTSR konstitucijos pataisas. Liaudies komisariatų sąrašas buvo papildytas naujais 
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liaudies komisariatais ir komitetais. TSRS-Vokietijos karo išvakarėse LTSR veikė 18 liaudies 

komisariatų, 8 valdybos ir komitetai prie LTSR LKT ir 5 TSRS liaudies komisariatų įgaliotinių 

įstaigos, iš viso – 31 sąjunginio-respublikinio ir respublikinio pavaldumo centrinės administracinės 

įstaiga.  Šiose struktūrose karo išvakarėse dirbo 6558 žmonės (Liaudies Seime – 79, laikinosios AT 

Prezidiume – 8, Liaudies komisarų taryboje – 67, NKVD sistemoje – 3924, kituose komisariatuose 

– 2480). Be to, teismuose dirbo 192,  Prokuratūroje – 150 etatinių darbuotojų. 

LTSR administracijos vietinių struktūrų sudarymas 

 Siekiant sudaryti vietinio administravimo sistemą, komunistų partija ėmė formuoti vietinius 

administravimo organus. Pagal TSRS Aukščiausios tarybos 1940 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą 

Lietuvoje turėjo būti organizuoti rinkimai į vietines Darbo žmonių deputatų tarybas. Tačiau tarybos 

nebuvo organizuotos pirmosios tarybinės okupacijos laikotarpiui. Tai visiškai neatsiliepė 

okupacinės valdžios funkcionavimui, nes politinėje tikrovėje tarybos buvo formali politinė 

struktūra, neturėjusi jokių realių galių ir nevaidinusi svarbaus politinio ar adminisitracinio vaidmens 

Lietuvos valdymo interesai reikalavo, kad vietose būtų sparčiai įsteigtos tik tvarkomosios struktūros 

– formaliai LTSR Liaudies komisarų tarybai, faktiškai – komunistų partijos vietinėms struktūroms 

pavaldūs ir jų kontroliuojami vykdomieji komitetai.  

Laikinieji vykdomieji komitetai buvo įsteigti pagal VKP(b) CK Politinio biuro lapkričio 10–

19 d. ir LKP(b) CK biuro lapkričio 12 d. nutarimus, LTSR laikinosios AT Prezidiumas lapkričio 12 

d. įsaką ir Liaudies komisarų tarybos gruodžio 12 d. nutarimą. Komitetus sudarė komunistų partijos 

struktūros, o jų sudėtį tvirtino LTSR laikinoji Aukščiausioji taryba. 1940 m. spalio – gruodžio mėn. 

buvo sudaryti 4 respublikinio ir 32 apskričių pavaldumo miestų, 23 apskričių, 267 valsčių ir 2866 

apylinkių, iš viso – 3192 vykdomieji komitetai. LKP(b) CK Kadrų ir Organizacinio instruktorių 

skyrių duomenimis, laikinuosiuose vykdomuosiuose komitetuose dirbo 8 833 vadovaujantys ir 

atsakingi darbuotojai, o įskaitant dirbusius komitetų skyriuose – maždaug 10 000 atsakingų 

darbuotojų. Pagal laikinosios AT Biudžeto komisijos duomenis laikinuosiuose vykdomuosiuose 

komitetuose 1941 m. balandžio mėn. dirbo 9 774 žmonės. 

Nuo pat formavimo pradžios vietinės administravimo įstaigos buvo pajungtos atitinkamoms 

partijos struktūroms: LKP(b) centro komiteto skyriams, miestų ar apskričių komitetams ir jų 

aparatams. Partijos komitetai politiškai diktavo laikiniesiems vykdomiesiems komitetams ir 

kontroliavo jų veiklą. TSRS pavyzdžiu laikinųjų vykdomųjų komitetų nariais buvo paskirti 

svarbiausių okupacinių politinių struktūrų (partijos, administravimo ir represinių organų) vadovai. 

Pareigybių sudvejinimas skatino dubliuoti funkcijas ir sudarė prielaidas vietinės administracijos 

lygmenyje sujungti partines ir administracines struktūras, suartinti politinę ir administracinę sferą ir 

faktiškai panaikinti ribą tarp jų.   
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LTSR politinių struktūrų uždaviniai, funkcijos ir vaidmuo įgyvendinant okupacinę politiką 

   Okupacinių politinių struktūrų uždavinius, funkcijas ir vaidmenį įgyvendinant partijos 

politiką nulėmė VKP(b) politikos tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo strategija ir taktika, partijos 

politikos mechanizmas. Inkorporavus Lietuvą į TSRS sudėtį, svarbiausias komunistų partijos 

politikos tikslas Lietuvoje buvo prievarta išlaikyti ją TSRS sudėtyje,  pagal komunistinę doktriną 

komunistų partijos interesais ir tikslais pakeisti Lietuvos socialinę politinę tikrovę. Lietuvoje, kaip 

ir kitose prijungtose Baltijos valstybėse, buvo paskelbtas taip vadinamas pereinamsis (komunistų 

terminija – pereinamasis iš kapitalizmo į socializmą ir socializmo pagrindų statybos) laikotarpis, per 

kurį buvo numatyta sovietizuoti inkorporuotus kraštus. Sovietizavimo procesas vyko sinchroniškai 

visose prijungtuose kraštuose pagal tą pačią schemą ir apėmė visas jų gyvenimo sritis.  Lietuvos 

TSR politinės struktūros joms suteiktos kompetencijos ribose organizavo ir įgyvendino priemones, 

kuriomis buvo tarybiniais pagrindais pertvarkomos visos gyvenimo sritys. Lietuvos sovietizavimo 

politikos tikslai nulėmė konkrečius LTSR politinių organizacijų ir administravimo institucijų 

uždavinius. Komunistų partijos organai nustatė ir partijos politinėmis normomis (partijos 

direktyviniais nurodymais) apibrėžė kai kuriuos konkrečius politinių ir administracinių struktūrų 

uždavinius. Antai LKP(b) V suvažiavimas nurodė partijos ir administracijos įstaigoms įgyvendinti 

VKP(b) politiką sovietizuojant Lietuvą, sukonkretino ir nustatė centrinių ir vietinių administravimo 

įstaigų uždavinius.  

Kadangi okupacinės politinės struktūros buvo TSRS valstybės ir valdžios mechanizmo dalis, 

jos atlikti totalitarinės valstybės ir okupacinės valdžios funkcijas, įgyvendino valstybės ir valdžios 

uždavinius ir tikslus.  

Siekdama prievarta išlaikyti Lietuvą Tarybų Sąjungos sudėtyje, TSRS valdžia sudarė 

mechanizmą, kuris vykdė Lietuvos visuomenės pasipriešinimo okupacijai slopinimo ir jos 

pajungimo okupacinei valdžiai funkcijas. Tai buvo represinis aparatas ir kitos žinybos, kurios turėjo 

poveikio visuomenei svertus. Lietuvos teritorijoje dislokuota kariuomenė, teismų, prokuratūros, 

vidaus reikalų ir saugumo organai vykdė represinę politiką, buvo TSRS valstybės organizuotos 

prievartos siekiant pajungti Lietuvos visuomenę okupaciniai valdžiai, masinių represijų 

instrumentai. Pasipriešinimo okupacijai, komunistinei sistemai ir partijos valdžiai slopinimas ir jų 

kritikos užgniaužimas buvo svarbiausia jų veiklos sritis. Antai, 1941 m. birželio 16 d. VKP(b) CK ir 

TSRS Liaudies komisarui tarybai priėmus nutarimą dėl gyventojų ištrėmimo iš Baltijos respublikų,  

Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Moldavijos, birželio pradžioje LKP(b) CK biuras, o 

birželio 10 d. ir LTSR Liaudies komisarų taryba pritarė tokiam sprendimui. Deportacijas vykdė 

LTSR NKVD ir NKGD struktūros, o apskričių partijos ir laikinieji vykdomieji komitetai jiems 

talkino, organizavo ištremtųjų turto apskaitą ir paskirstymą. Represinės struktūros užėmė ypatingą 

padėtį TSRS valstybės aparato  sistemoje. Nominaliai jos priklausė LTSR administraciniam 



 165

sektoriui, tačiau realiai buvo pavaldžios aukštesnėms TSRS institucijoms. LKP(b) struktūros galėjo 

daryti šioms žinyboms tik panaudodamos partijos kadrų sistemą ir neformalius politines 

biurokratijos ryšius, įskaitant administratorių politinę atsakomybę juos iškėlusioms partijos 

sktruktūroms ir hierarchinį pavaldumą partijos lyderiams. 

Norėdama pagal komunistinę doktriną pertvarkyti Lietuvos socialinę politinę tikrovę ir 

pakreipti visuomenės raidą savo tikslais, komunistų partija siekė įvesti visaapimantį visuomenės 

organizavimą, valdymą ir kontrolę. Tokias funkcijas vykdė    LTSR politinės ir administravimo 

struktūros. Jos turėjo aprėpti visas Lietuvos visuomenės sritis, nepalikdamos vietos okupacinės 

valdžios nesankcionuotiems ir nevaldomiems reiškiniams ir procesams. Visuomenės sričių ir 

gyvenimo formų organizavimas pagal komunistų ideologiją jos politikos tikslais ir kontrolė buvo 

svarbi okupacinių politinių struktūrų, pirmiausia administravimo institucijų,  veiklos sritis. 

Siekiant įdiegti komunistinę ideologiją, buvo formuojamas išsišakojęs ideologinis aparatas: 

masinės informacijos ir komunikacijos priemonių, švietimo, kultūros, mokslo institucijų, cenzūros 

(„Glavlito“) organų, partijos propagandos ir agitacijos aparato sistema. LTSR politinės struktūros ir 

joms pavaldus ideologinis aparatas diegė Lietuvos visuomenėje vienintelę valdžios leistą 

pasaulėžiūrą, komunistinę ideologiją ir vertybes, draudė kitas idėjas ir pažiūras bei komunistinės 

doktrinos kritiką. Panaudodama ideologinį aparatą, komunistų partija siekė unifikuoti ir niveliuoti 

Lietuvos visuomenės sąmonę, visiškai pakeisti žmogų ir jo vidinį  pasaulį. 

Viena svarbiausių politinių struktūrų veiklos sričių buvo planinės ekonomikos diegimas. 

Siekiant tarybiniais pagrindais pertvarkyti ekonominius santykius, buvo formuojamas toks pat, kaip 

Tarybų Sąjungoje, didelis,  išsišakojęs ir daugiapakopis, nepaslankus ir sunkiai valdomas valstybės 

turto valdymo ir ekonomikos administravimo sektorius. Eksteritorialumo pagrindu veikiančios 

šakinės ir teritorinės institucijos diegė Lietuvoje planinę ekonomikos sistemą, centralizuotą 

planavimą ir valdymą, visuotinę apskaitą ir kontrolę. Jos mėgino apimti visas ekonomikos šakas, 

reglamentuoti visų ūkio subjektų veiklą, reguliuoti ir kontroliuoti visas prokucijos gamybos ir 

realizavimo stadijas.  

LTSR politinių struktūrų vaidmenį ypač didino komunistų partijos valdžios ir jos politikos 

mechanizmas. Kadangi VKP(b) įgyvendino savo valdžią ir politiką Lietuvoje administraciniais 

metodais per administravimo sektorių, LTSR administravimo institucijos  buvo pagrindinis partijos 

valdžios mechanizmo elementas  ir jos politikos vykdymo instrumentas. Partijos politinių 

sprendimų įgyvendinimas, jos priemonių ir įvairių pavedimų vykdymas buvo svarbi visų politinių 

organizacijų ir administravimo įstaigų veiklos sritis. Tai sudarė komunistams galimybę maksimalia 

sutelkti visas administravimo pajėgas ir nukreipti jas savo politiniams tikslams pasiekti.. Iš kitos 

pusės, tai politizavo institucijų veiklą. Tai ypač pasireiškė dvasinį gyvenimą administruojančių 

įstaigų, ypač  Švietimo liaudies komisariato,  darbe.  
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Dėl valdžios sutelkimo VKP(b) vadovybės rankose ir komunistų partijos politikos 

formavimo tvarkos nė viena Lietuvos TSR politinė struktūra negalėjo savarankiškai priimti jokių 

politinių sprendimų. Komunistų partijos politiką formavo VKP(b) CK Politinis biuras. Jis ir TSRS 

Liaudies komisarų taryba priėmė visus politinius sprendimus dėl Lietuvos sovietizavimo. Tokių 

nutarimų pagrindu LTSR politinės struktūros priimdavo panašius sprendimus. Dėl centralizuoto 

valdymo LTSR politinės struktūros buvo pavaldžios atitinkamoms TSRS institucijoms, kurios 

vadovavo LTSR administravimo įstaigoms ir kontroliavo jų veiklą. Be to, LTSR institucijų jų 

veiklą prižiūrėjo TSRS atstovai: VKP(b) CK ir TSRS LKT įgaliotinis Lietuvoje N. Pozdiakovas 

(1941 m. jam išvykus iš Lietuvos jo funkcijas perėmė LKP(b) CK sekretorius kadrams Nikolajus 

Gridinas) ir jo aparatas, iš TSRS atsiųsti administratoriai. Partinėje ir biurokratinėje hierarchijoje tai 

buvo antrieji asmenys, kurie formaliai buvo pavaldūs vietiniams institucijų vadovams, tačiau realiai 

jie užėmė vadovaujančią padėtį ir dažnai faktiškai vadovavo įstaigų darbui.  

LKP(b) CK biuras kaip svarbiausia politinė struktūra Lietuvoje ir aukščiausia LTSR 

administravimo įstaiga diktavo kitoms politinėms organizacijoms ir administravimo institucijoms, 

kreipė ir kontroliavo jų ir jų reguliavimo sferoje buvusių įstaigų veiklą.  Antai, siekdamos 

kontroliuoti, kaip institucijos vykdo ekonomikos sovietizavimo ir planinės ekonominės sistemos 

diegimo priemones, komunistų partijos struktūros kreipė ir kontroliavo ekonomiką administravusių 

institucijų veiklą, dubliavo kai kurias jų funkcijas. LKP(b) CK sekretoriai ir jiems pavaldūs šakiniai 

skyriai kontroliavo gamybos planų vykdymą, mėgino reglamentuoti netgi ūkio planavimą ir 

apskaitą, darbo normas, sąlygas ir kt. dalykus 

LTSR Aukščiausioji taryba ir jos Prezidiumas buvo institucijos, kurios Lietuvos sąlygoms 

pritaikė TSRS valdžios institucijų ir komunistų partijos struktūrų sprendimus, pagal juos leido 

atitinkamus įstatymus ir įsakus. Antai LTSR laikinosios Aukščiausios tarybos pirmojo šaukimo 2-

oji sesija 1941 m. balandžio 12 d. patvirtino įstatymus dėl LTSR konstitucijos pakeitimo, kuriuos 

prieš tris dienas svarstė ir priėmė LKP(b) CK biuras. Remdamasis LKP(b) CK biuro  ir LTSR 

Liaudies komisarų tarybos  nutarimais, Laikinosios Aukščiausios tarybos Prezidiumas išleido įsakus 

dėl Lietuvos sovietizavimo, administravimo įstaigų sudarymo, panaikinimo ir reorganizavimo, 

institucijų vadovų paskyrimo ir pan.  

Dėl centralizuoto valdymo ir daugeriopo pavaldumo TSRS valstybės institucijoms bei 

komunistų partijos struktūroms, LTSR Liaudies komisarų taryba  neturėjo vykdomosios valdžios 

galių ir negalėjo atlikti valdymo funkcijų. Ji vykdė operatyvaus vadovavimo, TSRS valdžios 

sprendimų pritaikymo Lietuvos sąlygoms, jų įgyvendinimo organizavimo ir jų vykdymo kontrolės  

funkcijas. Liaudies komisarų taryba svarbų vaidmenį organizuojant VKP(b) politikos įgyvendinimą 

ir kontroliuojant jos priemonių vykdymą. Komunistų partijos ir TSRS institucijų sprendimų 
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pagrindu  ji priėmė nutarimus, pagal kuriuos buvo sovietizuojamos visos visuomenės gyvenimio 

sritys.  

Laikinieji vykdomieji komitetai buvo tvarkomieji organai, kurie vykdė komunistų partijos ir 

centrinių administravimo įstaigų nutarimus, organizavo jų įgyvendinimą vietose, tvarkė vietinės 

reikšmės ūkinius, socialinius ir kitus reikalus. Svarbi jų veiklos sritis buvo kai kurių Lietuvos 

sovietizavimo priemonių įgyvendinimas vietose. Antai, nacionalizavus žemę, laikinųjų vykdomųjų 

komitetų kompetencijai buvo priskirta nacionalizuotų žemės savininkų turto apskaita ir 

paskirstymas Kartu su vietinėmis partijos ir represinėmis struktūromis, laikinieji vykdomieji 

komitetai dalyvavo Lietuvos gyventojų trėmimo akcijoje, organizavo ištremtųjų turto apskaitą ir 

paskirstymą.  

Lietuvos visuomenės bendradarbiavimas su okupacine valdžia 

Lietuvos visuomenė nepritarė Lietuvos okupacijai ir aneksijai, skaudžiai išgyveno Lietuos 

valstybingumo netektį, pagal galimybes priešinosi okupantui ir jo politikai. Tačiau dalis visuomenės 

dėl įvairių priežasčių pritapo prie okupacinio režimo, įsitraukė į okupacinių politinių struktūrų 

veiklą, įvairiai prisidėjo prie nusikalstamos okupantų politikos įgyvendinimo Lietuvoje, talkino 

okupaciniam režimui ir bendrininkavo. Lietuvos gyventojų dalyvavimas nusikalstamoje 

okupacinėje politikoje labai priklausė nuo to, kokiose okupacinėse  politinėse struktūrose ar 

administravimo institucijose jie veikė ir kokią padėtį ten užėmė.  

Visos okupacinės politinės ir administracinės struktūros vykdė okupantų politiką, dalyvavo 

griaunat Lietuvos politinę santvarką, ekonominę sanklodą ir sovietiniais pagrindais pertvarkant 

visas visuomeninio gyvenimo sritis, slopinant lietuvių tautos pasipriešinimą okupaciniam režimui, 

organizuojant ir vykdant lietuvių tautos naikinimą. Lietuvos Komunistų partijos struktūros, ypač jos 

vadovybė, daugiausia ir labiausia pasitarnavo okupaciniam režimui. Ji buvo nuosekli VKP(b) 

politikos vykdytoja, politinių priemonių organizatorė. Komunistų partijos struktūros dalyvavo 

priimant sprendimus dėl Lietuvos gyventojų ištrėmimo, dalyvavo trėmimo akcijose, buvo šio 

nusikaltimo bendrininkė.  

Politinių ir administracinių struktūrų, pirmiausia komunistų partijos ir centrinių 

administravimo institucijų, vadovaujantys darbuotojai labiausia talkino okupaciniam režimui 

organizuojant ir vykdant okupacinę politiką ir okupacinio režimo nusikaltimus. Komunistai ir kiti 

okupantų politinio pasitikėjimo pagrindo parinkti it institucijose įdarbinti administratoriai sudarė 

biurokratijos sluoksnį, kuris pritapo prie okupacinės valdžios. Dėl bendrų politinių interesų ir tikslų 

komunistai administratoriai susitapatino su okupacine valdžia. Visuomenės akyse šis sluoksnis 

pagrįstai įkūnijo okupacinę valdžią. Komunistai ir kiti partijos politinio pasitikėjimo pagrindu 

skiriami partijos funkcionieriai ir administratoriai (nomenklatūra) atliko svarbių vaidmenį 

organizuojant sprendimų dėl Lietuvos sovietizavimo vykdymą. Tarp politinėse struktūrose ir 
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administravimo institucijose dirbusių asmenų buvo pareigūnų, kurie dėl įvairių priežasčių mėgino 

atsispirti TSRS politiniam diktatui ir užvilkinti tarybinius pertvarkymus.   
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