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1920 10 07 SUVALK  SUTARTIS 
 
Lietuvos Vyriausyb s Delegacija, - 

Gen. leit. Maksimas Katche ir majoras Aleksandras Šumskis, Lietuvos Vyriausyb s Vadovyb s 
atstovai, ir Bronius Balutis, Valdemaras arneckis ir Mykolas Biržiška, Užsieni  Reikal  Ministerijos 
atstovai, - ir Lenk  Vyriausyb s Delegacija, - pulkininkas Mieczyslaw Mackiewicz, Lenk  Vyriausios 
Vadovyb s atstovas, ir Juljusz Lukasiewicz, Užsienio Reikal  Ministerijos atstovas, su jusios Su-
valk  konferencijon 30 d. rugs jo - 7 d. spali  m n. 1920 metais ir apsimainiusios galiojimais, kurie 
vienos ir kitos pus s pripažinti pakankami ir tinkamoje formoje sustatyti, padar  šitoki  sutart : 

 
Straipsnis 1 

D l demarkacijos linijos. 
a) Nustatoma šitokia demarkacijos linija tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomeni , kuri betgi nei kiek 

dar nesprendžia vienos ar kitos pus s teritorini  teisi : 
Nuo Ryt  Pr s  sienos ligi Juodosios An ios ir Nemuno upi  santakos - linij , kuri  yra nusta iusi 

Aukš iausioji Taryba 1919 m. gruodžio 8 d. nutarimu; toliau Nemuno t kme ligi tekant jin Grav s 
upeliui; toliau Grav s upeliu ligi perkertant Merkin s-Ratny ios plent ; toliau tiesia linija ligi Skroblio 
upelio takos Merkio up n; toliau Merkio upe ligi Derežincos upelio takos  j , paliekant Salavar i  
kaim  lietuvi  pus j, o Maledubno - lenk  pus j; toliau Derežnicos upeliu, perkertant Vilniaus-
Var nos geležinkel  maždaug du kilometru  šiaur s rytus nuo Var nos stoties; toliau keliu per 
Bartelius, Kiu ius, Naujadvar , Eišišk , Paditv , Gorodenk  ir Bast n  stot , paliekant vis  t  keli  ir 
Bast n  stot  lenk  vyriausyb s rankose. 

b)  Aukš iau pažym ta linija visu jos ilgumu, karo veiksmams tarp Lietuvos ir Lenk  kariuomeni  
sustojant kaip kad numato šios sutarties Antrasis Straipsnis, jokiu pretekstu niekur negali b t 
pereinama nei vienos, nei kitos susitarusi  pusi  kariuomeni . Toji linija betgi neturi b t kli tis vietos 
gyventojams, apdirbant savo, tos linijos perkertamus laukus. 

c)  Demarkacijos linijos nuskyrimas vietoje, buv. Suvalk  Gubernijoj, tose jos dalyse, kur tatai 
numatoma Aukš iausiosios Tarybos 1919 m. gruodžio 8 d. nutarimu, pavedama Aukš iausios 
Tarybos Kontrol s Komisijai. 

 
Straipsnis 2 

D l karo veiksm  sustabdymo. 
a)  Patvirtindamos ir papildydamos dalinius ir laikinius karo veiksm  sustabdymus tarp Lietuvos ir 

Lenk  kariuomeni , kurie jau buvo priimti šios konferencijos b gyje, abi susitarian ios pus s 
prisiima sustabdyti visus karo žygius visu šios sutarties Pirmojo Straipsnio (a) punktu nutartos 
demarkacijos linijos ilgumu nuo Ryt  Pr s  sienos ligi meridiano, kuris eina per Patur i  kaim , 
maždaug devyni kilometrai  šiauri  vakarus nuo Eišišk s. 

b)  Demarkacijos linijos ruože nuo Patur i  kaimo meridiano ligi Bast n  stoties imtinai, karo 
veiksmai tarp Lietuvos ir Lenk  kariuomeni  sustabdoma Soviet  kariuomenei pasišalinus  rytus 
nuo Vilniaus-Lydos geležinkelio linijos. 

D l klausim  apie karo veiksm  sustabdym  ir demarkacijos linijos nustatym  tarp Lietuvos ir 
Lenk  kariuomeni  apylink se  rytus nuo Bast n  stoties meridiano, tai šitie klausimai bus išspr sti 
tam tikra sutartimi, pasišalinus iš tenai Soviet  kariuomenei. Jeigu šitokios sutarties nepavykt  
padaryti, tai abi pus s pasilieka sau teis  kreiptis Taut  S jungon tiems klausimams išspr sti. 

Straipsnis 3 
D l Var nos stoties. 

a)  Lenk  Vyriausyb  apsiima be kli i  leisti per Var nos stot  iš Vilniaus Alytaus linkui ir atgal 
visus lietuvi  traukinius, išskyrus traukinius su kariuomene ir karo medžiaga, ir garantuoja, jog 
lietuvi  traukiniai ras Var nos stotyje visas technikos apystovas ir pagalbos, kuri reikalinga 
tinkamam ir liuosam traukini  jud jimui vienon ir kiton pus n. 

b) Kaipo išimt , Lenk  Vyriausyb  sutinka be kli i  praleisti per Var nos stot  iš Alytaus Vilniaus 
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linkui ne daugiau, kaip septynis traukinius su kariuomene ir karo kroviniais t ja s lyga, kad  dien  
eis ne daugiau kai du tokiu traukiniu ir jie eis per Var nos stot  tarp septintos ir septynioliktos 
valandos lenk  laiku. 

c) Prieži ra, ar griežtai pildoma Antrojo Straipsnio a) ir b) punkt  nutarimai pavedama Taut  
S jungos Kontrol s Komisijai. 

                                                               
Straipsnis 4 

D l belaisvi  apsimainymo. 
Abi susitarusios pus s konstatuoja abipus  principin  sutikim  prad ti vis  iš kitos pus s paimt j  

belaisvi  mainus. Belaisvi  main  tvarka ir laikas bus nustatyti skyrius. 
                                                                

Straipsnis 5 
D l sutarties laiko etc. 

Šioji sutartis pradeda veikti 1920 m. spali  10 d. 12 valand , neliesdama vienok jau vykinto iki 
šiam laikui karo veiksm  sustabdymo ir galioja ligi galutinio vis  Lietuvos ir Lenk  gin ijam  
teritorini  klausim  išsprendimo. 

 
Ši  sutart  sustatydamos abi pusi naudojosi Vokie i  Gen. Štabo žem lapiu 1:100 000 maštabu. 
Šioji sutartis sustatyta dviem egzemplioriais, lietuvi  ir lenk  kalbomis, ir pasirašyta Suvalkuose 

1920 metais spali  7 d. 
 
Lietuvi  delegacija:  
Gen. leit. M. Katche  
Bronius Balutis  
Voldemaras arneckis  
Mykolas Biržiška 
 Majoras Šumskis 

 

 
Lenk  delegacija: 
M. Mackiewicz, pu kownik 
J. Lukasiewicz. 

 
(Iš: Lietuvos sutartys su svetimomis valstyb mis. Sudar  Pranas Dailid , Kaunas, 1939,  t. 1,  p. 58-61) 
 


