1

1923 03 15 IŠ AMBASADORIǏ KONFERENCIJOS NUTARIMO DƠL
RYTINƠS LENKIJOS SIENOS
Paryžius, 1923 m. kovo 15 d.
Britǐ Imperija, Prancǌzija, Italija ir Japonija, kurios, bǌdamos svarbiausios draugiškos didžiosios
valstybơs sąjungininkơs, kartu su Jungtinơmis Amerikos Valstijomis pasirašơ Versalio Taikos SutartƳ;
Atsižvelgusios, kad pagal tos Sutarties 87 straipsnio 3 pastraipos turinƳ joms priklauso pažymơti
Lenkijos sienas, kurios nebuvo nurodytos toje Sutartyje;
atsižvelgusios, kad Lenkijos Vyriausybơ 1923 metǐ vasario 15 dieną pateikơ Ambasadoriǐ
Konferencijai prašymą siekdama, kad didžiosios valstybơs, turinþios joje savo atstovus, pasinaudotǐ
minơto straipsnio joms suteiktomis teisơmis;
kad savo ruožtu Lietuvos Vyriausybơ savo 1922 metǐ lapkriþio 18 dienos nota Ƴrodơ, jog rǌpinasi,
kad minơtos didžiosios valstybơs pasinaudotǐ šiomis teisơmis; [...]
atsižvelgusios, kad sprĊsdama sienos su Rusija klausimą Lenkija suơjo Ƴ tiesioginius santykius su
šia Valstybe, kad tą sieną pažymơtǐ;
kad keliant Lenkijos ir Lietuvos sienos klausimą reikia turơti galvoje faktinĊ padơtƳ, išplaukianþią
bǌtent iš 1923 metǐ vasario 3 dienos Tautǐ Sąjungos Tarybos rezoliucijos;
rekomendavo Ambasadoriǐ Konferencijai išsprĊsti šƳ reikalą.
Dơl to Ambasadoriǐ Konferencija:
I. Nutaria pripažinti, kad Lenkijos sienos yra: [...]
2 su Lietuva:
linija, aprašyta toliau (pagal vokieþiǐ žemơlapƳ - mastelis 1:1 000 000):
nuo taško, kur susikerta Suvalkǐ apskrities šiaurinơ administracinơ siena su Rytǐ Prǌsijos siena (Rytǐ
Prǌsijos, Lenkijos ir Lietuvos bendras taškas), ir iki pat pietinio Ƴlinkio, kurƳ sudaro Suvalkǐ apskrities
siena, maždaug 7 km Ƴ šiaurơs vakarus nuo Punsko, Suvalkǐ apskrities šiaurinơ administracinơ siena;
iš ten pietryþiǐ kryptimi iki pat Berznyko-Kapþiamiesþio kelio taško, esanþio maždaug 2 km Ƴ
pietryþius nuo Berznyko;
linija, kuri bus pažymơta vietoje ir paliks Punską Lenkijai, kirsdama Galadusio ežerą nuo jo šiaurơs
vakarǐ krantǐ iki taško, esanþio maždaug už 2 km Ƴ šiaurĊ nuo Žagariu, eidama toliau Ƴ rytus, o vơliau
lygiagreþiai su mažais ežerais, esanþiais tarp Berznyko ir Žagariu, linija maždaug už 2 km Ƴ rytus nuo
tǐ ežerǐ;
iš ten maždaug už 2 km 500 m Ƴ rytus nuo Želvos iki taško Maros upơje, linija, kuri bus pažymơta
vietoje;
iš ten Ƴ Maros žemupƳ iki pat vietos, kur Ƴ ją Ƴteka mažas intakas jos kairiajame krante, ir tiesiai
aukštyn Studziankos upe;
iš ten linija, kuri bus pažymơta vietoje, iki Igaros upơs ištakǐ, toliau pasroviui tos upơs, kuri teka Ƴ
VarviškĊ, iki vietos, kur upơ Ƴteka Ƴ Nemuną;
iš ten Nemuno vaga žemupio link, iki vietos, kur Ƴ jƳ Ƴteka Grơvos upơ;
iš ten Grơvos upe iki taško, kur ji susikerta su Merkinơs-Ratnyþios plentu;
iš ten linija, kuri bus pažymơta vietoje, iki taško, kur Skroblaus upơ Ƴteka Ƴ Merkio upĊ;
iš ten Merkio vaga iki taško, kuris bus pasirinktas vietoje, maždaug už 300 m Ƴ pietryþius nuo
Paakmenơs;
iš ten iki sienos taško 142, esanþio maždaug už 2 km Ƴ šiaurơs rytus nuo Strielþiškiǐ;
linija, kuri bus pažymơta vietoje ir paliks Lietuvai Paakmenơs, Karpiš-kiǐ, Strielþiškiǐ vietoves, o
Lenkijai - Bartelius, Kuklius, eidama per kelio iš Babriškiǐ Ƴ Valkininkus ir kelio Ƴ VaitakarþmƳ, esantƳ prie
Gardino-Vilniaus geležinkelio, sankryžą;
iš ten ir iki taško, kuris bus pažymơtas Neries vagoje, maždaug už 800 m Ƴ vakarus nuo Šiurmoniǐ:
linija, kuri bus pažymơta vietoje, paliekanti Lietuvai tokias vietoves: Kalenus, Spenglininkus,
Geþioniškes, Ąžuolijus, Pribonis, Gervinius, Ismonis, Jogơlonis, Dergionis, Kapþiškes, Užilgius,
Chvošþizną [Chwoszczyzna], Nedzveduvką [NiedĨwiedówka], Janþiǌnus, Daniliškes, Jurzovką,
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NaujadvarƳ, Pramisluvką, Valakiškes, Kurkliškes, KeliakiemƳ, Vilǌniškes, Skirmantiškes, BaltamiškƳ,
Ausieniškes ir paliekanti Lenkijai Vaitakarþmio, Pǌþkorniǐ, Kalviǐ, Lieponiǐ gyv., Vaikšteniǐ, Jogơloniǐ,
Markǌnǐ, Skobsko Sargyb., Visgirdǐ, Dambravos, Dembniakǐ, Stanislaviškiǐ, Katišiaus, Staškǌniškiǐ,
Lebedžiǐ, Meiluškiǐ, Padvarioniǐ, Glitǐ, Petkơniškiǐ, Kirmơliškiǐ, Kudrioniǐ, Panevơžơs, Maidoniǐ,
Miciǌnǐ, Leitiškiǐ, Meiriškiǐ, Barþiǐ, Joteliǌnǐ, Puzinavos, Kazimieriškiǐ ir Šiurmoniǐ vietoves.
Iš ten Neries vaga iki taško, esanþio maždaug už 1 km Ƴ pietus nuo Semeniškiǐ;
iš ten ir iki taško, kuris turi bǌti pažymơtas Dubingiǐ ežero pietryþiǐ pakrantơje Ƴ pietus nuo
Žalktynơs;
linija, kuri bus pažymơta vietoje ir paliks Lietuvos teritorijoje tokias vietoves: Semeniškius,
KlišabalĊ, PaežerơlƳ, Pajuodžius, Paspơrius, Kaimynus, Skơterius, Minavus [Olinowo], Puorius,
KantrimiškƳ, Kielius, Avižonis, Neþionis, Bajorus, Alionis [Olany], Paikius, Pauolią, Akmenius, Taukelius,
Aleksandriškius, Gaveikius, ŽalktynĊ, o Lenkijos teritorijoje vietoves: Padvarius, Pagojǐ, Drauþius,
Meiliǌnus, Papiernią, BartkuškƳ, Užublendžius, Lipuvką, PablendƳ, Žindulius, Astikus, Šalkiškes,
Ramaškonis, Pagirius, Boruvką, Santaką, Pustiltą, Rudokus, Stališkes, Žilviškes, SmilgynĊ, Gaveikius,
Sidabrius;
iš ten linija, kertanti Dubingiǐ ežerą iki taško, kuris bus pažymơtas jo šiaurơs rytǐ pakrantơje
maždaug už 1500 metrǐ Ƴ pietryþius nuo Alkos;
iš ten iki taško, kuris turi bǌti nustatytas pietinơje Pravalo ežero pakrantơje Ƴ rytus nuo Surgơnǐ;
iš ten iki taško, kuris bus pažymơtas vietoje ir paliks Lietuvos teritorijoje tokias vietoves: Alką, Baluošo
ežerą, Labaišiškius, MalǌnơlƳ, JoniškƳ, Šareikiškius, Purviniškius, ŠarkiškĊ, Matakienius, Arnionis,
Skardžius, Novosiolką, Grybơnus;
iš ten ir iki pat taško, kuris bus pažymơtas ežero, prie kurio išsidơstĊs Antakalnis, pietinơje
pakrantơje ir už 500 m Ƴ rytus nuo šios vietovơs:
linija, kuri bus pažymơta vietoje ir paliks Lietuvos teritorijoje tokias vietoves: Medeikius, Mažulius,
Šakališkes, Andrulơnus, Žukauþizną, Žemaitiškes, PrǌdiškĊ, PaluknƳ, PažemƳ, ŽvirbliškĊ, Sidariškes,
Maleišius, o Lenkijos teritorijoje: Maldžiǌnus, Rutovþizną, BaroniškĊ, AntaliedĊ, Berniǌnus, Linkmenis,
AntalksnĊ;
iš ten iki pat Latvijos sienos:
linija, kuri bus pažymơta vietoje ir kryps Ƴ šiaurơs rytus, o vơliau Ƴ šiaurĊ, kirsdama Baluošo ir Dringio
ežerą ir palikdama Lietuvos teritorijoje tokias vietoves: Laukstenius, Akriemius, Rainius, Ažơnus,
Sodžiǌnus, DidžiasalƳ, Santupius, KalniškĊ, Šobliškes, Mugliškius, JurkakalnƳ, Smalveles, Varugiškes, o
Lenkijos teritorijoje: KazitiškƳ, Meilǌnus, VardžiukiemƳ, Alejǌnus, Sokiškius, PažemiškƳ, Karaþiǌną,
Smalvas, PaukšteliškĊ, Smalvas (Šiaurơs), DulkiškĊ, MateikiškĊ.
Šią liniją pažymơti vietoje paliekama suinteresuotoms Vyriausybơms, kurioms priklausys visiška
galimybơ pradơti bendru susitarimu taisyti detales, kurias jos vietoje pripažins esant bǌtinas. [...]

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

