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1923 03 15 IŠ AMBASADORI  KONFERENCIJOS NUTARIMO D L 
RYTIN S LENKIJOS SIENOS 

 
Paryžius, 1923 m. kovo 15 d. 

 
Brit  Imperija, Pranc zija, Italija ir Japonija, kurios, b damos svarbiausios draugiškos didžiosios 

valstyb s s junginink s, kartu su Jungtin mis Amerikos Valstijomis pasiraš  Versalio Taikos Sutart ; 
Atsižvelgusios, kad pagal tos Sutarties 87 straipsnio 3 pastraipos turin  joms priklauso pažym ti 

Lenkijos sienas, kurios nebuvo nurodytos toje Sutartyje; 
atsižvelgusios, kad Lenkijos Vyriausyb  1923 met  vasario 15 dien  pateik  Ambasadori  

Konferencijai prašym  siekdama, kad didžiosios valstyb s, turin ios joje savo atstovus, pasinaudot  
min to straipsnio joms suteiktomis teis mis; 

kad savo ruožtu Lietuvos Vyriausyb  savo 1922 met  lapkri io 18 dienos nota rod , jog r pinasi, 
kad min tos didžiosios valstyb s pasinaudot  šiomis teis mis; [...] 

atsižvelgusios, kad spr sdama sienos su Rusija klausim  Lenkija su jo  tiesioginius santykius su 
šia Valstybe, kad t  sien  pažym t ; 

kad keliant Lenkijos ir Lietuvos sienos klausim  reikia tur ti galvoje faktin  pad t , išplaukian i  
b tent iš 1923 met  vasario 3 dienos Taut  S jungos Tarybos rezoliucijos; 

rekomendavo Ambasadori  Konferencijai išspr sti š  reikal . 
D l to Ambasadori  Konferencija: 
I. Nutaria pripažinti, kad Lenkijos sienos yra: [...] 
2 su Lietuva: 
linija, aprašyta toliau (pagal vokie i  žem lap  - mastelis 1:1 000 000): 
nuo taško, kur susikerta Suvalk  apskrities šiaurin  administracin  siena su Ryt  Pr sijos siena (Ryt  

Pr sijos, Lenkijos ir Lietuvos bendras taškas), ir iki pat pietinio linkio, kur  sudaro Suvalk  apskrities 
siena, maždaug 7 km  šiaur s vakarus nuo Punsko, Suvalk  apskrities šiaurin  administracin  siena; 

iš ten pietry i  kryptimi iki pat Berznyko-Kap iamies io kelio taško, esan io maždaug 2 km  
pietry ius nuo Berznyko; 

linija, kuri bus pažym ta vietoje ir paliks Punsk  Lenkijai, kirsdama Galadusio ežer  nuo jo šiaur s 
vakar  krant  iki taško, esan io maždaug už 2 km  šiaur  nuo Žagariu, eidama toliau  rytus, o v liau 
lygiagre iai su mažais ežerais, esan iais tarp Berznyko ir Žagariu, linija maždaug už 2 km  rytus nuo 
t  ežer ; 

iš ten maždaug už 2 km 500 m  rytus nuo Želvos iki taško Maros up je, linija, kuri bus pažym ta 
vietoje; 

iš ten  Maros žemup  iki pat vietos, kur  j  teka mažas intakas jos kairiajame krante, ir tiesiai 
aukštyn Studziankos upe; 

iš ten linija, kuri bus pažym ta vietoje, iki Igaros up s ištak , toliau pasroviui tos up s, kuri teka  
Varvišk , iki vietos, kur up  teka  Nemun ; 

iš ten Nemuno vaga žemupio link, iki vietos, kur  j  teka Gr vos up ; 
iš ten Gr vos upe iki taško, kur ji susikerta su Merkin s-Ratny ios plentu; 
iš ten linija, kuri bus pažym ta vietoje, iki taško, kur Skroblaus up  teka  Merkio up ; 
iš ten Merkio vaga iki taško, kuris bus pasirinktas vietoje, maždaug už 300 m  pietry ius nuo 

Paakmen s; 
iš ten iki sienos taško 142, esan io maždaug už 2 km  šiaur s rytus nuo Striel iški ; 
linija, kuri bus pažym ta vietoje ir paliks Lietuvai Paakmen s, Karpiš-ki , Striel iški  vietoves, o 

Lenkijai - Bartelius, Kuklius, eidama per kelio iš Babriški   Valkininkus ir kelio  Vaitakar m , esant  prie 
Gardino-Vilniaus geležinkelio, sankryž ; 

iš ten ir iki taško, kuris bus pažym tas Neries vagoje, maždaug už 800 m  vakarus nuo Šiurmoni : 
linija, kuri bus pažym ta vietoje, paliekanti Lietuvai tokias vietoves: Kalenus, Spenglininkus, 

Ge ioniškes, žuolijus, Pribonis, Gervinius, Ismonis, Jog lonis, Dergionis, Kap iškes, Užilgius, 
Chvoš izn  [Chwoszczyzna], Nedzveduvk  [Nied wiedówka], Jan i nus, Daniliškes, Jurzovk , 
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Naujadvar , Pramisluvk , Valakiškes, Kurkliškes, Keliakiem , Vil niškes, Skirmantiškes, Baltamišk , 
Ausieniškes ir paliekanti Lenkijai Vaitakar mio, P korni , Kalvi , Lieponi  gyv., Vaikšteni , Jog loni , 
Mark n , Skobsko Sargyb., Visgird , Dambravos, Dembniak , Stanislaviški , Katišiaus, Stašk niški , 
Lebedži , Meiluški , Padvarioni , Glit , Petk niški , Kirm liški , Kudrioni , Panev ž s, Maidoni , 
Mici n , Leitiški , Meiriški , Bar i , Joteli n , Puzinavos, Kazimieriški  ir Šiurmoni  vietoves. 

Iš ten Neries vaga iki taško, esan io maždaug už 1 km  pietus nuo Semeniški ; 
iš ten ir iki taško, kuris turi b ti pažym tas Dubingi  ežero pietry i  pakrant je  pietus nuo 

Žalktyn s; 
linija, kuri bus pažym ta vietoje ir paliks Lietuvos teritorijoje tokias vietoves: Semeniškius, 

Klišabal , Paežer l , Pajuodžius, Pasp rius, Kaimynus, Sk terius, Minavus [Olinowo], Puorius, 
Kantrimišk , Kielius, Avižonis, Ne ionis, Bajorus, Alionis [Olany], Paikius, Pauoli , Akmenius, Taukelius, 
Aleksandriškius, Gaveikius, Žalktyn , o Lenkijos teritorijoje vietoves: Padvarius, Pagoj , Drau ius, 
Meili nus, Papierni , Bartkušk , Užublendžius, Lipuvk , Pablend , Žindulius, Astikus, Šalkiškes, 
Ramaškonis, Pagirius, Boruvk , Santak , Pustilt , Rudokus, Stališkes, Žilviškes, Smilgyn , Gaveikius, 
Sidabrius; 

iš ten linija, kertanti Dubingi  ežer  iki taško, kuris bus pažym tas jo šiaur s ryt  pakrant je 
maždaug už 1500 metr   pietry ius nuo Alkos; 

iš ten iki taško, kuris turi b ti nustatytas pietin je Pravalo ežero pakrant je  rytus nuo Surg n ; 
iš ten iki taško, kuris bus pažym tas vietoje ir paliks Lietuvos teritorijoje tokias vietoves: Alk , Baluošo 

ežer , Labaišiškius, Mal n l , Jonišk , Šareikiškius, Purviniškius, Šarkišk , Matakienius, Arnionis, 
Skardžius, Novosiolk , Gryb nus; 

iš ten ir iki pat taško, kuris bus pažym tas ežero, prie kurio išsid st s Antakalnis, pietin je 
pakrant je ir už 500 m  rytus nuo šios vietov s: 

linija, kuri bus pažym ta vietoje ir paliks Lietuvos teritorijoje tokias vietoves: Medeikius, Mažulius, 
Šakališkes, Andrul nus, Žukau izn , Žemaitiškes, Pr dišk , Palukn , Pažem , Žvirblišk , Sidariškes, 
Maleišius, o Lenkijos teritorijoje: Maldži nus, Rutov izn , Baronišk , Antalied , Berni nus, Linkmenis, 
Antalksn ; 

iš ten iki pat Latvijos sienos: 
linija, kuri bus pažym ta vietoje ir kryps  šiaur s rytus, o v liau  šiaur , kirsdama Baluošo ir Dringio 

ežer  ir palikdama Lietuvos teritorijoje tokias vietoves: Laukstenius, Akriemius, Rainius, Až nus, 
Sodži nus, Didžiasal , Santupius, Kalnišk , Šobliškes, Mugliškius, Jurkakaln , Smalveles, Varugiškes, o 
Lenkijos teritorijoje: Kazitišk , Meil nus, Vardžiukiem , Alej nus, Sokiškius, Pažemišk , Kara i n , 
Smalvas, Paukštelišk , Smalvas (Šiaur s), Dulkišk , Mateikišk . 

Ši  linij  pažym ti vietoje paliekama suinteresuotoms Vyriausyb ms, kurioms priklausys visiška 
galimyb  prad ti bendru susitarimu taisyti detales, kurias jos vietoje pripažins esant b tinas. [...] 

 
 
(Iš: Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917 – 1994. Dokument  rinkinys, Vilnius, 1998, p. 69 – 72) 


