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Lietuvos KP(b) CK, išklausęs NKGB ir NKVD operatyvinio štabo [darbuotojų] drg. GLADKOV'o ir 

GUZEVIČIAUS (liaudies komisarai) pranešimą dėl priemonių kontrrevoliuciniams ir antisovietiniams 
elementams suimti ir iškeldinti iš Lietuvos SSR, 

NUTARIA: 
1. Pritarti parengtiems planams, apskričių operatyvinių trejetų paruoštai apskaitos medžiagai. 
2. Laikyti tikslinga NKGB ir NKVD operatyvinio štabo suplanuotą paraišką įtraukti į operaciją kitų 

SSRS respublikų NKGB ir NKVD darbuotojus. 
3. Įpareigoti NKGB ir NKVD apskričių trejetus bei LKP(b) apskričių komitetus iškeldinant vadovautis 

štai kuo: 
a) partijos apskričių komitetai skiria kiek reikia tarybinio ir partinio aktyvo turto aprašams sudaryti 

ir jam paskirstyti. 
Apskričių operatyviniai trejetai įtraukia į operaciją partijos apskrities komiteto paskirtą partinį ir 

tarybinį aktyvą; 
b) iškeldinamiesiems nuvežti į geležinkelio stotis panaudoti pačių iškeldinamųjų, o prireikus ir 

kaimynų kinkomąjį transportą, taip pat mobilizuoti ir panaudoti visą apskrities autotransportą. 
Partijos apskričių komitetų sekretoriai garantuoja aprūpinimą autotransportu pagal apskričių 

operatyvinių trejetų apskaičiavimus; 
c) įpareigoti NKGB ir NKVD apskričių trejetus bei partijos apskričių komitetų sekretorius susipažinti 

su vietos sąlygomis ir jas išstudijuoti, kad gyvenvietėse, kur vykdoma operacija, kokių nors ekscesų 
arba vilkinimo atveju būtų galima imtis priemonių; 

d) įpareigoti apskričių komitetų sekretoriu ir apskričių vykdomųjų komitetų pirmininkus garantuoti 
iškeldinamųjų kontingento paliekamo turto tinkamą paskirstymą bei saugojimą. 

4. Įpareigoti kelio viršininką drg. LOCHMATOV'ą parūpinti kiek reikia žmonėms įrengtų vagonų ir 
pagal NKGB ir NKVD operatyvinio štabo paraišką bei nurodytu laiku pristatyti juos į pakrovimo stotis. 

5. CK sekretorius transporto reikalams drg. ZUBOV kontroliuoja pervežimo plano vykdymą ir imasi 
priemonių aprūpinti autotransportu. 

6. CK sekretorius ADOMAS [LKP(b) CK sekretorius I. Meskupas] nustato iškeldinamųjų kontingento 
liekančio turto apskaitos bei panaudojimo tvarką. Prižiūrėti, kad būtų tinkamai panaudojamas. 

7. Po operacijos būtinai atlikti aiškinamąjį darbą tarp partinio ir tarybinio bei profsąjungų aktyvo. 
[...] 
 
Lietuvos KP(b) CK sekretorius 
A. Sniečkus 
 
Kalba netaisyta. 
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