
Vienas iš nepriklausomos valstybės požymių – savų sienų 
kontrolė, todėl netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
1990 m. imtasi organizuoti sienų apsaugą, steigti valstybės sienos 
kontrolės postus. Pirmieji bandymai įteisinti valstybės sieną vyko labai 
sudėtingomis sąlygomis. Sovietų Sąjunga nenorėjo pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybės, o sovietų kariškiai, Vilniaus ir Rygos omonininkai 
puldinėjo ne tik pasienio kontrolės postus, bet ir kartu su jais veikusias 
muitines. Buvo laužomos užtvaros, siaubiami, deginami postų name-
liai, smurtaujama prieš pareigūnus. Ne išimtis buvo ir Vilniaus rajono 
Medininkų kontrolės postas, kurį sovietų kariškiai ir omonininkai iki 
lemtingosios 1991 m. liepos 31 d. buvo užpuolę net kelis kartus – sau-
sio 27 d., kovo 25 d., balandžio 19 d., gegužės 25 d. Po paskutinio inci-
dento į Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės postą buvo pasiųsti 
greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ policininkai, kurie turėjo saugoti 
beginklius muitinės ir pasienio pareigūnus. Nepaisant šių atsargumo 
priemonių kruvino nusikaltimo nepavyko išvengti.

1991-ųjų liepos 31-osios ankstyvą rytą, apie 4 val., į Medinin-
kų postą įsiveržė ginkluoti užpuolikai. Lietuvos pareigūnai buvo 
susiskirstę į grupeles: keturi buvo vagonėlyje, du – šalia jo, o dar du 
kelių policininkai buvo apie 50 m nuo vagonėlio. Užpuolikai juos visus 
suvarė į vagonėlį. Kaip prisimena gyvas likęs žudynių liudininkas To-
mas Šernas, didelės baimės jis nejautęs. Manęs, kad ir šis užpuolimas 
nedaug skirsis nuo ankstesnių, kai žmonių aukų buvo išvengta. Deja, šį 
kartą viskas buvo kitaip. Rusiškai kalbantys užpuolikai įsakė Lietuvos 
pareigūnams gultis ant grindų. Į begink-lius pareigūnus paleista ne 
mažiau kaip 13 šūvių. Taikyta į galvas. 4 valandą 45 minutes užfiksavo 
sustojęs vieno nužudyto Lietuvos pareigūno laikrodis. Žuvo Greitojo 
reagavimo rinktinės „Aras“ policininkai – Mindaugas Balavakas ir 
Algimantas Juozakas, Kelių policijos rinktinės policininkai – Juozas 
Janonis ir Algirdas Kazlauskas, Vilniaus muitinės inspektoriai – An-
tanas Musteikis ir Stanislovas Orlavičius. Du muitinės pareigūnai – 
Ričardas Rabavičius ir Tomas Šernas buvo sunkiai sužeisti.

Nusikaltimas buvo pastebėtas ir greitoji pagalba iškviesta tik 
apie 6 val. Atvykusi gydytoja apžiūrėjo sužeistuosius ir jie buvo sku-
biai išvežti į ligoninę, kur abu tą pačią dieną operuoti. Deja, Ričardo 
Rabavičiaus gyvybės išsaugoti nepavyko. Jis mirė ligoninėje rugpjūčio 
2 d. Išgyveno tik sunkiai sužeistas Tomas Šernas, tačiau dėl patirtų 
sužalojimų kurį laiką negalėjo nei kalbėti, nei savarankiškai judėti.

Visi per tyrimą surinkti duomenys rodė, kad šį kruviną 
nusikaltimą padarė buvusios Sovietų Sąjungos ypatingosios paskirties 
milicijos būrio (OMON) iš Rygos smogikai, kuriems talkino Vilniaus 
omonininkai. Po Medininkų žudynių dėl atitinkamos pasaulio 
visuomenės reakcijos pasienio apsaugos pos-tų puldinėjimas baigėsi, 
o po nesėkmingo rugpjūčio pučo Maskvoje Lietuvoje veikęs OMON 
būrys buvo likviduotas. 

Medininkų žudynių aukos buvo palaidotos Vilniaus Antakal-nio 
kapinėse, šalia Sausio 13-osios aukų. 1993 m. spalio 15 d. prie senosios 
Medininkų muitinės septyniems nužudytiems pareigūnams pastaty-
tas paminklas (architektai Algimantas Šarauskas ir Rimantas Buivy-
das). Kasmet, pagerbiant aukų atminimą, vyksta tradicinis estafetinis 
bėgimas „Medininkai–Vilnius“. 

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Tomas Šernas ir žuvę 
pareigūnai apdovanoti Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (dabar – 
Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius).
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