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1939 03 22 Sutartis d l Klaip dos atidavimo Vokietijai 
 

Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Valstyb s sutartis d l Klaip dos krašto perleidimo 
 

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
ir 

Vokietijos Reicho Kancleris 
 

nusprend  valstybi  sutartimi sutvarkyti Klaip dos Krašto sujungim  iš naujo Vokietijos Reichu, šiuo 
išlyginti esan ius tarp Lietuvos ir Vokietijos klausimus ir b du atidaryti keli  draugingam formavimuisi 
santyki  tarp abiej  krašt .  

Šiuo tikslu paskyr  galiotiniais:  
Lietuvos Respublikos Prezidentas:  
Lietuvos Užsienio Reikal  Ministr  pon  J. Urbš  ir Pasiuntin  Berlyne pon  K. Škirp , 
Vokietijos Reicho Kancleris: 
Reicho Užsienio Reikal  Ministr  pon  Joachim von Ribbentrop' , kurie pasikeit  savo galiojimais, 

rastais sudarytais gera ir tinkama forma, susitar  d l ši  nuostat : 
 

1 straipsnis 
Versalio sutartimi nuo Vokietijos atskirtas Klaip dos Kraštas, skaitant nuo šios dienos, v l 

sujungiamas su Vokietijos Reichu. 
 

2  straipsnis 
Iš Klaip dos Krašto bus tuojau evakuojamos Lietuvos karin s ir politin s paj gos. Lietuvos Vyriausyb  

r pinsis, kad evakuojant Kraštas b t  paliktas tvarkingoje b kl je. Abi šalys, kiek tai reikalinga, paskirs 
mokytis komisarus, kurie turi vykdyti perdavim  t  žinyb , kurios n ra Klaip dos Krašto autonomini  
staig  žinioje. 

Sutvarkymas kit  iš suvereniteto pakeitimo išplaukian i  klausim , ypa iai kini  ir finansini  
klausim , valdinink  klausim , lygiai kaip pilietyb s klausim  paliekamas rezervuotas atskiram 
susitarimui. 

                                                                    
3 straipsnis 

Kad b t  apži r ta kini  Lietuvos interes , Lietuvai bus steigta Klaip doje laisvo uosto zona. 
Detal s bus atskirai nustatytos, vadovaujantis prid to prie šios sutarties priedo pagrindais. 

 
 

4 straipsnis 
Sustiprinti savo nutarimui patikrinti draugišk  pl tojim si santyki  tarp Lietuvos ir Vokietijos abi 

šalys sipareigoja nevartoti viena prieš antr  j gos ir neremti iš tre ios pus s prieš vien  katr  
atkreipto j gos pavartojimo. 

 
5 straipsnis 

Ši sutartis sigalioja j  pasirašius. 
Tam patvirtinti abiej  šali  galiotiniai ši  sutart  pasiraš . 
Sudaryta du originalai lietuvi  ir vokie i  kalbomis. 
 
Berlynas, 1939 m. kovo m n. 22 d. 

J. Urbšys 
 Joachim v. Ribbentrop 

 K. Škirpa  
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Priedas prie 1939 m. kovo 22 dienos Lietuvos Respublikos ir Vokietijos valstyb s 

sutarties 3 straipsnio 
 
Pagrindiniai d sniai rengti lietuvi  laisvo uosto zonai Klaip doje 

 
I. 

Vokie i  Uosto Valdyba Klaip doje, kuri, d l Klaip dos Krašto sujungimo su Vokietijos Reichu, 
perima valdym  pereinan io Reicho nuosavyb n ligšiolinio Lietuvos valstybinio turto Klaip dos 
uoste, sudarys su steigsim  Lietuvos ir Vokietijos Vyriausybi  sutarimu bendrove (Klaip dos Uosto 
Bendrov ), kurioje vyraujan ioji kapitalo dalis bus lietuviška, privatin s teis s sutart  apie žemiau 
išvardinam  uosto rengim  Klaip doje perleidim  ir privilegijuot  naudojim . Šioje sutartyje bus 
sutarti šie dalykai: 

1)  Uosto Valdyba perleidžia Klaip dos Uosto Bendrovei išnuomotinai 99 metams 
naudojim  Klaip dos uosto rengim , vandens ir žem s plot , kurie bus pakankamo, tiksliau, 

sutarsimo dydžio. Uosto Bendrov  pareigota galinti rengimais visiems bendro susiekimo 
reikalams, 

2)  atsižvelgiant  Lietuvos Vyriausyb s padarytas uosto plote investicijas, nuoma yra laikoma 
atlyginta, 

3)  Klaip dos Uosto Bendrov  perima jai išnuomotinai perleist  plot  ir rengim  užlaikym , 
eksploatavim  ir eventual  tolesn  pl tojim . Uosto rinkliavos imamos Bendrov s naudai. Ši  
rinkliav  dydis bus nustatytas Uosto Valdybos, Bendrov s pasi lym  pagrindu 

 
II. 

1) Klaip dos Uosto Bendrovei bus suteiktos toli einan ios mokes i  lengvatos.  
2) Bus rengtos laisvos sritys, d l kuri  vietos ir rib  turima susitarti.  

3) Muit  kontrol  vykdoma laisv j  sri i  sienoje. Kitais atžvilgiais visos Vokie i  suverenumo 
teis s išnuomotame plote ir laisvose srityse lieka nepaliestos. 

4)  Susisiekimas su laisvomis sritimis geležinkeliu su Kretinga bus palengvintas 
tuo b du, kad bus vestas laisvas nuo muito preki  tranzitas, taikant atitinkamus tarifus, uždarais 
traukiniais, d l to detaliau susitarus suinteresuotoms Lietuvi  ir Vokie i  žinyboms. 

Be to, ir šiaip susisiekimas (vandens ir sausumos keliais) tarp Lietuvos ir laisv j  sri i  bus kiek 
galima palengvintas veikian i  Vokie i  nuostat  ribose. 

5)  Iškylantieji s ryšyje su Lietuvos laiv  stacijonavimu Klaip dos Krašto vandenyse, ypa  
mokes i  pob džio, klausimai atitinkam  Lietuvi  ir Vokie i  staig  bus sutvarkyti vadovaujantis 
palankumo principu. 

J. Urbšys 
Joachim v. Ribbentrop 

K. Škirpa 
 

Iš: Svarbiausiosios Lietuvos Respublikos tarptautin s sutartys 1918 – 1995. Sudar  V.  Sirutavi ius, E. Nekrašas, 
R. Lopata,  Vilnius, 1997, p. 109 – 112. 

 


