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1941 m. birželio 22 d. kilęs Vokietijos–SSRS karas sovietų okupan-
tams ir juos rėmusiems kolaborantams neleido tęsti lietuvių tautos nai-
kinimo planų. NKVD ir NKGB iš karto suskato slėpti savo nusikalti-
mus: išgabenti arba tiesiog nužudyti kalinius, išvežti archyvus. 1941 m. 
birželio 22–28 d. beveik 1 tūkst. kalinių ir civilių gyventojų (99% – lie-
tuviai) buvo nužudyta Lietuvoje. Taip baigėsi paskutinė ir kraupiausia 
pirmosios sovietų okupacijos savaitė. 

Pirmąją karo dieną SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku pa-
frontės vietovėse, taigi ir Lietuvoje, buvo paskelbta karo padėtis. Kitu įsaku 
buvo nustatyta, kad valstybės saugumo ir gynybos funkcijos pereina karinių 
apygardų, frontų ir armijų karo taryboms. Visos politinių kalinių bylos buvo 
perduodamos kariniams tribunolams, kurie dažniausiai kaliniams skirdavo 
aukščiausiąją bausmę – sušaudyti. Tokia buvo oficialioji politika. Iš tikrųjų 
visiška laisvė buvo suteikta vietinėms NKVD ir NKGB įstaigoms ir kalinių 
apsaugos (konvojinės kariuomenės) kariams. NKVD ir NKGB darbuoto-
jai sušaudymą laikė kalinių evakavimo būdu. Dokumentuose tai vadinama 
evakuacija pagal I kategoriją.

Dar negavęs nurodymų iš Maskvos, Lietuvos SSR NKGB Tardymo 
skyriaus viršininkas Eusiejus Rozauskas kreipėsi į NKGB liaudies 
komisaro pavaduotoją Davidą Bykovą ir pasiūlė: „Neturint galimybių 
evakuoti kalinių iš Kauno kalėjimo Nr. 1, išskirti iš jų pavojingiausius ir 
prieš atsitraukiant sušaudyti“ (iš E. Rozausko 1941 m. rugsėjo 7 d. rašto 
Antanui Sniečkui). Tokių kalinių, E. Rozausko skaičiavimu, buvo net 400 
(kas penktas kalinys). Bet sparčiai keičiantis fronto padėčiai okupantai ir 
kolaborantai buvo priversti bėgti. 

Kaip aiškėja iš anksčiau pateiktų dokumentų, pirmiausia buvo numaty-
ta išžudyti kalintus „kontrrevoliucionierius“. Kalinio statusas – nuteistas ar 
tik tardomas – neturėjo reikšmės. Apie žudynes, vykusias Lietuvoje, NKVD 
dokumentuose yra bene mažiausiai žinių.

1941 m. naktį iš birželio 24-osios į 25 d. Rainių miškelyje sadistiškai 
nukankinti 75 Telšių kalėjimo kaliniai, birželio 25 d. prie Panevėžio 
Cukraus fabriko nužudyta 19 politinių kalinių, naktį iš birželio 25-osios 
į 26 d. Panevėžyje sadistiškai nukankinti 4 medikai ir 3 panevėžiečiai, 
birželio 26 d. Pravieniškių lageryje nužudyti 232 politiniai kaliniai, 
kalėjimo prižiūrėtojai ir jų šeimų nariai. 

NKGB komisaras Piotras Gladkovas savo ataskaitose užsiminė tik apie 
15 žmonių sušaudymą Panevėžyje, 4 – Zarasuose ir apie 15 mirtininkų iš 
Kauno kalėjimo – evakuacijos metu. Savo ataskaitoje jis rašė, kad Panevė-
žyje sušaudyta 15 žmonių, suimtų likviduojant partizanų būrį. Iš tikrųjų 
čia buvo sušaudyta 19 žmonių. Čia, ne taip kaip kitur, liko žudynių liudy-
tojų. Apie Pravieniškių ir Rainių žudynes NKVD ir NKGB dokumentuo-
se nėra nė užuominos. Tik po egzekucijų likę gyvi kaliniai ir nužudytųjų 
ekshumavimas galėjo paliudyti NKVD bei NKGB darbuotojų ir vietinių 
kolaborantų žvėriškumą.

Kitose Lietuvos vietose nedidelės kalinių grupės buvo žudomos kar-
tu su civiliais gyventojais. Juos savo iniciatyva žudė ne tik NKVD ir NKGB 
darbuotojai ar raudonarmiečiai, bet ir sovietų bei partiniai aktyvistai. Po 
keliolika žmonių buvo nužudyta kiekvienoje Lietuvos apskrityje vien tik 
įtarus, kad rėmė sukilėlius, arba pagal komunistų skundus. Iš 672 nužu-
dytų žmonių net 518 nužudė raudonarmiečiai. Rastas šaulio ženklas, iška-
binta tautinė ar balta vėliava, radijo klausymasis tapdavo pretekstu skelbti 
mirties nuosprendį. Pagaliau bėgantys raudonarmiečiai daug gyventojų 
nužudė mėgindami pagrobti jų dviračius, arklius, drabužius. Bet daugu-
ma šių žmonių tiesioginiu kolaborantų (sovietų ir partinių aktyvistų) nu-
rodymu buvo nužudyta kaip nelojalūs ar priešiški sovietų valdžiai asme-
nys. Komunistai pasinaudojo tuo, kad prasidėjo karas, ir naikino kitokių 
pažiūrų žmones, buvusių lietuviškų tautinių organizacijų narius. Antai 
birželio 22 d. Tauragės apskrities Vainuto valsčiaus Girininkų kaime buvo 
nukankinta 14 žmonių, Trakų apskrities Kaišiadorių valsčiaus Krušonių 
kaime – 5, naktį iš birželio 24 į 25 d. Rokiškio aps. Juodupės vls. vietiniai 
komunistai suėmė ir Juodupės vls. NKVD poskyrio areštinėje žiauriai nu-
kankino 11 Juodupės miestelio ir jo apylinkių vyrų. Iš viso būta beveik 
keturių dešimčių grupinių žudynių.
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