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Rusijos kaRiuomenės išvedimas

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis 
Seimas paskelbė atkuriantis nepriklausomą Lietuvos valstybę. Vienas iš svarbiau-
sių kiekvienos nepriklausomos valstybės požymių – visiška savo teritorijos kontrolė. 
Tuo tarpu Lietuvos teritorijoje tebebuvo dislokuota okupacinė Sovietų Sąjungos ka-
riuomenė – apie 34,6 tūkst. karių. Tad nuo pat pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienų Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba ir Vyriausybė ėmė siekti, 
kad okupacinė kariuomenė būtų išvesta, ir dėjo visas pastangas, kad Sovietų Sąjunga 
sėstų prie derybų stalo. Labai svarbi buvo ir tvirta Lietuvos piliečių nuomonė: dar 
1989 m. Lietuvos laisvės lyga ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis surinko 1,65 mln. 
parašų dėl sovietinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Deja, Sovietų Sąjunga del-
sė pradėti oficialų derybų procesą, o sovietų karinių struktūrų atstovai smurtavo ir 
visokiais būdais persekiojo šauktinio amžiaus Lietuvos piliečius, kurie atsisakė tar-
nauti svetimoje okupacinėje kariuomenėje ar iš jos pabėgo. 1991 m. sausio mėn., 
panaudojant karinę jėgą, net bandyta užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau 
Lietuvos žmonės, remiami demokratinių pasaulio jėgų, sugebėjo pasipriešinti ir ap-
ginti savo laisvę.

Didelis žingsnis normalizuojant santykius su kaimynais žengtas tuomet, kai 
1991 m. liepos 29 d. buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos 
sutartis „Dėl dvišalių santykių“, kuria oficialiai buvo pripažinta Sovietų Sąjungos 
1940 m. įvykdyta aneksija ir pasisakyta už jos padarinių likvidavimą. Ši sutartis vė-
liau turėjo didelę reikšmę derybose su Rusija dėl kariuomenės išvedimo. Po 1991 m. 
rugpjūčio pučo Maskvoje, pasikeitus jėgų balansui, ir Sovietų Sąjungos Vyriausybė 
buvo priversta oficialiai pripažinti Lietuvos Respubliką. 

1991 m. pabaigoje nustojus egzistuoti Sovietų Sąjungai ir sovietinę kariuomenę, 
dislokuotą Lietuvos teritorijoje, į savo jurisdikciją perėmus Rusijai, 1992 m. sausio 
31 d. prasidėjo derybos su Rusijos vadovybe dėl okupacinės kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos. Lietuvos valstybinei derybų delegacijai vadovavo Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius. 
Derybos buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, 
kad Rusijos kariuomenės buvimas Lietuvos teritorijoje yra ir buvo neteisėtas, ne-
pripažino jokių okupacinės kariuomenės teisių į jos Lietuvoje naudotus ar pasta-
tytus pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies 
gyventojų legalizuoti kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją Rusijos 
kariškių. Svarbią reikšmę derybų eigai turėjo ir 1992 m. vykusio referendumo rezul-
tatai: 90,79 proc. dalyvavusių referendume Lietuvos Respublikos piliečių pasisakė, 
kad Rusijos kariuomenė būtų išvesta iš Lietuvos dar tais pačiais metais. Galiausiai 
Lietuvos derybininkams pavyko pasiekti, kad 1992 m. rugsėjo 8 d. Maskvoje būtų 
pasirašytas Rusijos kariuomenės išvedimo grafikas. Buvo įsipareigota kariuomenę 
išvesti iki 1993 m. rugpjūčio 31 d., o visas procesas turėjo vykti keturiais etapais. 

Iš tikrųjų kariuomenės išvedimas buvo gana komplikuotas: Rusijos pusė ne 
kartą jį stabdė, bandė išsiderėti įvairių Lietuvos pusei nepriimtinų nuolaidų, o Rusi-
jos kariuomenė sistemingai pažeidinėjo Lietuvos įstatymus, savivaliavo. Uždraudus 
Rusijos karinius dalinius Lietuvoje papildyti naujokais, tai buvo daroma nelegaliai – 
tiek geležinkeliais, tiek oro transportu, dėl to Lietuvos institucijos buvo priverstos 
imtis atsakomųjų veiksmų: karinių dalinių blokavimo, karinio transporto judėjimo 
Lietuvos keliais suvaržymo ir kt. Ne kartą teko kreiptis pagalbos ir į kitas pasaulio 
valstybes bei autoritetingas tarptautines organizacijas.

Ilgas ir sudėtingas svetimos kariuomenės išvedimo procesas, kaip buvo įsipa-
reigota, baigėsi 1993 m. rugpjūčio 31 d. 23 val. 45 min., kai Lietuvos Respublikos 
sieną pervažiavo paskutinis išvykstantis Rusijos karinis ešelonas.  

Lietuva pademonstravo, kad galima pasiekti okupacinės kariuomenės išvedimo 
išskirtinai derybomis, tvirtai laikantis principinių pozicijų. Okupacinė kariuomenė 
iš Lietuvos buvo išvesta vieneriais metais anksčiau nei iš Vokietijos, Latvijos bei Es-
tijos ir tai galima laikyti svarbia jaunos Lietuvos diplomatijos pergale. O paskutinio 
Rusijos kariuomenės karinio dalinio išvedimas baigė reikšmingą Lietuvos nepri-
klausomybės įtvirtinimo etapą.
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