
IŠ TAIKOS SUTARTIES SU SOVIET  RUSIJA 

LIETUVA iš vienos šalies ir RUSIJA iš antrosios, b damos tvirtai pasiryžusios teise ir teisingumu 
pagristi patvarius pamatus ateities savitarpio santykiams, kurie abiem valstyb m ir j  gyventojams 
suteikt  vis  rimties ir gero kaimyn  sugyvenimo lab , nusprend  tam tikslui prad ti tarybas ir 
paskyr  savo galiotiniais: 

 
LIETUVOS DEMOKRATIN  RESPUBLIKA — 

 
Tom  NARUŠEVI I ,  
Petr  KLIM .  
Simon  ROZENBAUM ,  
Juoz  VAILOKAIT  ir  
Vytaut  RA KAUSK  

 
ir 

 
RUSIJOS FEDERACIN  SOCIALISTIN  TARYB  RESPUBLIKA — 

 
Adolf  JOFF . Abraomo s n , 
Julijona MARCHLEVSKl Juozapo s n  ir 
Leonid  OBOLESK  Leonido s n . 

 
Pažym tieji galiotiniai, viens kitam pateik  savo galiojimus ir pripažin  juos esant sustatytus 

tinkama forma ir reikiama tvarka, susitar  d l ši  dalyk : 
 

STRAIPSNIS I 
 
Remdamasi Rusijos Federacin s Socialistin s Taryb  Respublikos paskelbt ja vis  taut  teise 

laisvai apsispr sti ligi joms visiškai atsiskiriant nuo valstyb s, kurios sud tyje jos yra, Rusija be 
atodair  pripaž sta Lietuvos Valstyb s savarankiškum  ir nepriklausomyb  su visomis iš tokio 
pripažinimo einan iomis juridin mis s km mis ir gera valia visiems amžiams atsisako nuo vis  
Rusijos suvereniteto teisi , kuri  ji yra tur jusi Lietuvi  tautos ir jos teritorijos atžvilgiu. 

Kad Lietuva buvo kuomet priklausiusi Rusijai, tas faktas neuždeda Lietuvi  tautai ir jos teritorijai 
joki  pareig  Rusijos link. 

 
[...] 

STRAIPSNIS IV 
 
Abi susitarian ios šalys apsiima: 
1. Neleisti savo teritorijoje kurtis ir b ti vyriausyb ms, organizacijoms arba grup ms, kurios statosi 

sau tiksl  ginklu kovoti prieš antr  susitarian i  šal . Taipo pat neleisti savo teritorijoje kalbinti ir 
mobilizuoti žmones  t  vyriausybi , organizacij  arba grupi  kariuomen s eiles ir tur ti buvein  j  
atstovyb ms arba valdininkams. 



2. Uždrausti toms valstyb ms, kurios su antra susitarian ia šalim faktinai yra karo pad tyje, taipo 
pat organizacijoms ir grup ms, kurios statosi sau tiksl  ginklu kovoti prieš antr  susitarian i  šal , – 
vežti  savo uostus ir per savo teritorij  visa tai, kas gali b ti sunaudota prieš antr  susitarian i  šal , 
kaip antai: ginkluotas paj gas, karo turt , karo technikos ir artilerijos, intendant ros, inženerijos ir 
oro lakiojam j  medžiag . 

 
 
 

STRAIPSNIS V 
 
Valstyb ms pripažinus nuolatin  Lietuvos neitralitet , Rusija iš savo šalies apsiima t  neitralitet  

saugoti ir dalyvauti garantijose tam neitralitetui išlaikyti. [...] 

(Iš: http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.showdoc_l?p_id=112582&p_query=&p_tr2=2) 


