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7ĮŽANGA

izanga

Apie Lietuvos ir lietuvių istoriją sklando daugybė pasakojimų – tiek grįstų 
mitais, tiek istoriniais dokumentais, faktais. Kadangi savo raštijos ilgą laiką neturėjome, 
dažnai apie mūsų istoriją pirmieji prabyla gretimų ir kitų šalių keliautojai, metraštinin-
kai, vienuoliai, politiniai veikėjai. Pirmasis Centrinę ir Rytų Europą bei jos gyventojus, 
tuo metu nežinomą barbarų kraštą, kuriame jau galėjo gyventi ir mums giminingos 
gentys, jų gyvenimo būdą, klimatą, didžiausias upes gana tiksliai ir tikroviškai aprašė 
graikų istorikas, geografas, keliautojas Herodotas (484–425 m. pr. Kr.). Šis istorinis ra-
kursas mums aktualus ir paminėtinas todėl, kad jau Herodoto raštuose aiškiai minimos 
sienos: „Kai aga�rsai sužinojo, kad skitai planuoja įžengti į jų žemes, pasiuntė savo pa-
siuntinius, kad perduotų draudimą įžengti į jų teritoriją, priešingu atveju skitams tektų 
atlaikyti mirtiną mūšį su jais. Po šio įspėjimo aga�rsai sutelkė kariuomenę prie savo 
sienų puolimui atremti.“ 

Tik praėjus pusantro tūkstantmečio po Herodoto aprašomų įvykių randame 
pirmą kartą paminėtą Lietuvos vardą, kur mano dėmesį patraukė ne mažiau svarbi šio 
įvykio vieta – rašytiniuose šaltiniuose teigiama, kad tragiška vienuolio Brunono žūtis 
įvyko Lietuvos ir Rusijos (pasak kitų šaltinių – Prūsijos) pasienyje. Mums aktualiausias 
žodis – „pasienis“. Galbūt galime daryti svarbią išvadą, kad jau tuo metu Lietuvos sienos 
buvo ne tik žinomos vienuoliams, bet ir ginamos nuo svetimųjų. Nuo amžių ūkuose 
skendinčio įrašo apie Brunono misiją Lietuvos ir Rusijos pasienyje, nuo sienos matavi-
mų astroliabijomis iki naujausiomis kosminės navigacijos technologijomis nustatytos 
valstybės sienos, nuo didingo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpio 
iki trijų padalijimų, nuo okupacijų iki valstybės atkūrimo – toks buvo ilgas ir vingiuotas 
Lietuvos valstybės ir jos sienų kelias.
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Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas, 
siekdama įtvirtinti pagrindinius suverenios valstybės atributus, daug dėmesio skyrė 
valstybės teritorijos teisinei ir �zinei apsaugai, kuri neįmanoma be dvišalių sienos su-
tarčių su gretimomis valstybėmis. Juridiškai įtvirtintos valstybės sienos liudija apie nor-
malizuotus santykius su gretimomis valstybėmis ir suteikia impulsą tolesniam produk-
tyviam tarptautiniam bendradarbiavimui. Žinant, kad nemažai kon�iktų tarp valstybių 
kyla dėl sienų ar neapibrėžto statuso teritorijų, Aukščiausioji Taryba jau 1990 m. liepą 
priėmė sprendimą dėl komisijos sienoms atstatyti sudarymo. Palankiai susiklosčius 
istorinėms aplinkybėms bei likimui, man teko garbė ir atsakomybė dalyvauti atkuriant 
ir nustatant Lietuvos sienas 1990–2015 m. – ėjau valstybės sienų ir jų sankirtų delimita-
vimo ir demarkavimo komisijų pirmininko ar pirmininko pavaduotojo pareigas.

Sienai su kiekviena valstybe delimituoti Lietuvos Respublikos Vyriausybė su-
darydavo bendras komisijas (toliau tekste – Komisija), susidedančias maždaug iš de-
šimties narių. Ministerijos ir žinybos deleguodavo savo atstovus ir specialistus konkre-
čioms problemoms spręsti: sienos eidavo ne tik miškais, upėmis ar kitais geogra�niais 
objektais, bet ir kirsdavo saugomas gamtines teritorijas, kelius, geležinkelius ir kitos 
paskirties objektus. Paprastai visose komisijose dalyvaudavo diplomatai, pasieniečiai, 
teisininkai, geodezijos, kartogra�jos ir žemėtvarkos specialistai. Demarkavimo dar-
bams buvo sudaromos bendros komisijos, į kurias įeidavo po tris kiekvienos valstybės 
atstovus, jiems talkinti buvo sudaromos darbo ir ekspertų grupės konkretiems užda-
viniams spręsti. Šiose komisijose dalyvaudavo diplomatai, pasieniečiai, teisininkai, 
geodezijos, kartogra�jos ir žemėtvarkos specialistai; iškilus konkrečioms problemoms, 
savo atstovus bei specialistus (miškininkus, kelininkus, geologus, melioratorius, hi-
drografus, navigatorius ir kt.) deleguodavo ministerijos ir kitos žinybos. Per 25 metus 
tokių komisijų, darbo ir ekspertų grupių buvo sudaryta ne viena dešimtis. Konkrečius 
darbus pagal komisijos patvirtintus reglamentus ir instrukcijas atlikdavo gamybinės 
organizacijos. Čia didžiausią indėlį įnešė Aerogeodezijos instituto specialistai, kurie 
dalyvavo faktiškai visuose derybų etapuose ir darbuose. 

Bendras derybų dalyvių iš Lietuvos skaičius viršijo kelis šimtus, o jei prie šio 
skaičiaus pridėtume antra tiek specialistų, kuriuos deleguodavo gretimos valstybės, 
gautume įspūdingą skaičių. Šie žmonės turėdavo siekti subtilaus rezultato – kitaip negu 
sporto varžybose, kur laimi tik viena komanda, delimituojant ir demarkuojant sieną 
pasiektas rezultatas turi tenkinti abi valstybes ir jų gyventojus. Šiandien galima kon-
statuoti, kad skundų ar nepasitenkinimo išraiškų dėl nustatytos ir paženklintos valsty-
bės sienos neteko girdėti, kaip ir klausimų, kur prasideda ir kur baigiasi siena – viskas 
pavyko maždaug sklandžiai ir aiškiai. Nors derybos ir buvo labai sudėtingos, pavyko 
preciziškai nustatyti sienos padėtį, išvengiant neaiškumų ir skirtingo jos padėties inter-
pretavimo, maksimaliai atsižvelgiant į pasienio gyventojų interesus ir išsaugant esamos 
inžinerinės ir kitos paskirties infrastruktūros funkcionalumą. 
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Kur slypi mūsų sėkmės paslaptis? Tai metodiškas ir nuoseklus darbas, kuris 
buvo atliekamas etapais. Pirmiausia Komisija prie kiekvienos sienos identi�kuodavo 
probleminius ruožus palei administracinę liniją pagal juose esančius objektus, žemė-
naudą ir kitus kriterijus, dėl kurių nesutardavo abi pusės. Visi nesutarimus keliantys 
objektai buvo sisteminami ir grupuojami pagal nuosavybės formas, naudojimo pa-
skirtį, funkcionalumą ir kitus požymius. Tada buvo atliekamos problemas keliančių 
objektų padėties analizės ir, remiantis jų išvadomis, parengiamos apibendrintos taisyk-
lės, kaip elgtis su panašaus tipo objektais sprendžiant analogiškas problemas. Tokios 
taisyklės, patvirtintos Komisijos posėdžio protokole, būdavo taikomos visam sienos su 
atskira valstybe perimetrui. Keletas tokių taisyklių pavyzdžių: a) vadovautis tarptautine 
praktika vandens telkiniams, t. y. sieną brėžti vandens paviršiumi (upėse – farvateriu, 
talvegu ar viduriu); b) išsaugoti palei sieną esančią žemėnaudą bei inžinerinės ir kitos 
infrastruktūros funkcionalumą; c) stengtis ištiesinti nemotyvuotus administracinės li-
nijos vingius pagal bendruosius valstybės sienai keliamus reikalavimus. Tokių taisyklių 
taikymas gerokai palengvino derybų procesą, padėjo išvengti nereikalingų ir nuolat 
besikartojančių diskusijų, atpigino sienos demarkavimo darbus dėl sienos ženklų skai-
čiaus sumažinimo, palengvino sienos apsaugą.

Ypač daug diskusijų sukeldavo klausimai dėl galimybės tikslinti ar koreguo-
ti sienos padėtį jos demarkavimo metu. Iš pradžių teisininkai kategoriškai tvirtino, 
kad negali būti jokių nukrypimų nuo sutartimi nustatytos delimitacinės linijos, tačiau 
kartografams įrodžius, jog galimi nukrypimai žemėlapio tikslumo ribose, į diskusijas 
įsitraukė ir kitų profesijų ekspertai bei akademikai. Po ilgų diskusijų prieita prie išva-
dos, kad sienos padėties tikslinimas yra teisėtas ir tikslingas veiksmas, jeigu tikslinimai 
vyksta abiem šalims susitarus ir išlaikant apsikeičiamų plotų balansą. 

Mūsų darbas sulaukė ir tarptautinio pripažinimo, pavyzdžiui, Lietuvos ir Balta-
rusijos sienos delimitavimo ir demarkavimo darbus labai gerai įvertino Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir rekomendavo kaip pavyzdį šalims, 
susiduriančioms su sienų nustatymo problemomis. Dalies aktyviausių komisijų narių 
ir ekspertų darbas buvo įvertintas valstybiniais apdovanojimais. 

Šioje knygoje pabandžiau glaustai papasakoti apie derybas su visomis gretimo-
mis valstybėmis, jų metu kilusius esminius nesutarimus, buvusius probleminius ruo-
žus bei vienokių ar kitokių sprendimų priėmimo motyvus ir argumentus. Nuodugniau 
nesusipažinus su šios srities darbų ypatumais gali atrodyti, kad tai monotoniškas ir 
rutininis darbas, besikartojantis prie kiekvienos sienos, tačiau toks įspūdis klaidingas. 
Valstybės sienos su atskiromis valstybėmis turėjo savo speci�ką politiniu, juridiniu, 
techniniu ir kitais aspektais, atitinkamai ir skirtingus sprendimo būdus. Pavyzdžiui, 
siena su Latvija buvo atstatoma (išskyrus rytinę dalį, kuri tarpukariu buvo užimta Len-
kijos), su Baltarusija – nustatoma pirmą kartą per visą istoriją, siena su Rusija buvo 
redemarkuojama pagal buvusią Lietuvos ir Prūsijos (Vokietijos) sieną su nauju juri-

ĮŽANGA
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diniu Kaliningrado „apdaru“. Su Lenkija siena buvo inventorizuojama, t. y. pripažinta 
vietovėje jau buvusi ir paženklinta siena tarp vienaip ar kitaip vadintų buvusių valsty-
bių. Siena jūroje, kaip ir jūros atribojimo metodai, mums buvo terra incognita ir labai 
sunkus uždavinys, pareikalavęs iš derybininkų kompetencijos ir improvizacijos bei at-
sparumo politikų spaudimui. Tokios aplinkybės susiklostė dėl to, kad sovietmečiu jūra 
priklausė išskirtinai centrinės valdžios Maskvoje jurisdikcijai ir nebuvo delimituojama 
tarp sovietinių respublikų.

Vykstančias derybas atidžiai sekė ir joms įtaką darė politikai, masinės informa-
vimo priemonės, abiejų šalių visuomenės. Nors dažniausiai jausdavome stiprų palai-
kymą, knygoje pateikta ir keletas bandymų paveikti derybų procesą bei to poveikio 
padarinių pavyzdžių.

Akivaizdu, kad sienų nustatymo klausimas yra ir istorinis, tad tiek rašant knygą, 
tiek derybų metu tekdavo imtis nagrinėti Lietuvos ir gretimų šalių istoriją. Pavyzdžiui, 
nagrinėjant šiuolaikinės Lietuvos ir Lenkijos sienos susidarymo aplinkybes, teko atsi-
gręžti į Antrąjį pasaulinį karą, Jaltos ir Potsdamo konferencijas. 

Ši knyga nėra mokslinė ar istorinė studija – tai veikiau autoriaus, pagal profesiją 
ne istoriko, su valstybės sienomis susijusios istorinės medžiagos interpretavimas, taip 
pat dokumentuoti atsiminimai ir pastebėjimai, susikaupę ilgą laiką dalyvaujant derybų 
procese, kuriuose pernelyg nesigilinama į neesmines derybų ir sienos ženklinimo tech-
nines detales. Joje pabandžiau populiaria forma perteikti pagrindinius Lietuvos sienų 
delimitavimo ir demarkavimo derybų momentus po 1990 m. ir šių sienų susidarymo 
nuo pat LDK laikų aplinkybes. 

Etiniais sumetimais nepaminėtos kai kurių komisijų narių, politinių veikėjų pa-
vardės, kaip ir kai kurie derybų momentai, argumentai ar net pasiekti teigiami ar abe-
jotini rezultatai, kurių paviešinimas galėtų sukelti neigiamą politinį rezonansą vienoje 
ar kitoje šalyje. Norėčiau atsiprašyti visų šio proceso dalyvių, kad dėl ribotų leidinio ga-
limybių nepaminėjau Jūsų vardų. Kiekvieno Jūsų indėlis į valstybės sienos „mūrą“ buvo 
be galo svarbus ir reikšmingas, už tai visiems reiškiu nuoširdžiausią padėką. Taip pat 
esu dėkingas užsienio reikalų ministrams Antanui Valioniui, Petrui Vaitiekūnui, Aud-
roniui Ažubaliui ir Linui Antanui Linkevičiui, kurių paskatintas ir parašiau šią knygą.

Autorius
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Kovo 11-osios akte rašoma: „Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę 
visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamu-
mą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasita-
rimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų 
teises.“ Šį pasaulio istorijai itin svarbų dokumentą, Helsinkio baigiamąjį aktą, 1975 m. 
rugpjūčio 1 d. pasirašė 35 valstybės: Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Sovietų Są-
junga ir visos Europos valstybės (išskyrus Albaniją). 

Dar sovietmečiu Lietuvoje ėmė veikti Lietuvos Helsinkio grupė, registravusi žmo-
gaus teisių pažeidimus SSRS ir platinusi šią informaciją pasauliui, o 1991 m. spalio mė-
nesį ir atsikūrusi Lietuvos valstybė prisijungė prie šio teisės akto realizavimo. 

Lietuvos sienų nustatymo istorijos kontekste svarbus Helsinkio baigiamajame akte 
pabrėžtas sienų neliečiamumas: jis teikė deryboms stabilumo ir užkirto kelią teritorinių 
pretenzijų eskalavimui. Tai saugojo Lietuvos pozicijas dėl Vilniaus ir Klaipėdos kraštų 
nuo mūsų kaimynų galimų pretenzijų, taip pat stabdė analogiškas iš Lietuvos pusės 
galėjusias kilti pretenzijas dalyje Vilniaus ir Karaliaučiaus kraštų.

Juridinė ir �zinė naujai susikūrusios valstybės apsauga buvo vienas didžiausių Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo (toliau – AT) priori-
tetų siekiant įtvirtinti suverenios valstybės atributus. Tai buvo neįmanoma be dvišalių 
sienos sutarčių su gretimomis valstybėmis. Jau 1990  m. liepą AT priėmė sprendimą 
dėl komisijos sienoms atstatyti sudarymo, o Vyriausybė 1990 m. liepos 27 d. potvarkiu 
Nr. 195p pavedė Užsienio reikalų ministerijai koordinuoti visus Lietuvos sienų nustaty-
mo ir jų apsaugos klausimus, atitinkamų sutarčių bei susitarimų projektų rengimo 
darbus. 
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1990 m. rugsėjį buvo sudaryta komisija sienoms atstatyti, o jos pirmininku paskir-
tas Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Bronius Bra-
dauskas. Techninės darbo grupės, kuriai pavesta aprūpinti komisiją geodezine, kar-
togra�ne medžiaga bei rengti teritorinius atribojimo projektus tarp valstybių, vadovu 
tapau aš, kaip tuometinės Geodezijos tarnybos direktorius. 

Darbas buvo nelengvas, jį komplikavo ne tik politinė situacija, spaudimas iš Mask-
vos, bet ir geodezinės bei kartogra�nės medžiagos slaptumo reikalavimai, kuriuos 
nustatė SSRS teisės aktai. Ši mums reikalinga medžiaga buvo saugoma sąjunginio 
pavaldumo organizacijose ir Lietuvoje dislokuotuose kariniuose daliniuose. Lietuvo-
je buvusios panašaus pro�lio civilinės organizacijos savo uždaviniams spręsti turėjo 
tik atskirus žemėlapių lapus, kuriuos laikinam naudojimui gaudavo iš Rygoje esančios 
SSRS Vyriausiosios geodezijos ir kartogra�jos valdybos (Главное управление геодезии 
и картографии – GUGK) inspekcijos.

Rengiantis deryboms buvo renkami ir 
komp lektuojami įvairiausios paskirties žemė-
lapiai, kuriuos pavyko surasti ar gauti. Dau-
giausia tai buvo Lietuvos administraciniai 
žemėlapiai su išbrauktomis ar užklijuotomis 
raidėmis „TSR“, taip pat smulkesnių administ-
racinių ar ekonominių vienetų žemėlapiai: 
kolūkių ir tarybinių ūkių žemės naudojimo 
kartogra�nė medžiaga, įskaitant fotoplanus, 
miestelių ar gyvenviečių, esančių prie ad-
ministracinės linijos, planai. Iš esmės nei Lietu-
vos specialistai, nei mokymo įstaigų darbuoto-
jai nebuvo matę topogra�nių žemėlapių dėl jų 
ypatingo slaptumo sovietmečiu. Civilinės or-
ganizacijos darbui naudojo chruščiovinius že-
mėlapius su deformuotu koordinačių tinkleliu 
(SK-63), kurie turėjo žemesnę slaptumo kate-
goriją ir buvo išduodami tik organizacijų 
specialiuosiuose skyriuose  – darbuotojams, 
turintiems leidimus dirbti su slapta medžiaga. 
Jie prieš darbo pradžią specialiajame skyriuje 
pasiimdavo reikiamus žemėlapius, pasirašyda-
vo keliose registracijos knygose, o baigę darbą 
juos grąžindavo. Žemėlapiai po darbo kiek-
vieną dieną turėjo būti grąžinti atgal į fondus, 
darbuotojai neturėjo teisės šią medžiagą parsi-

1 pav. Slapto žemėlapio 

lapas su deformuotomis 

koordinatėmis SK-63
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nešti namo ar palikti savo darbo vietoje, o jai dingus, buvo pradedamos paieškos. Už 
medžiagos praradimą grėsė administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė. 

Šie žemėlapiai pakeitė anksčiau naudotus topogra�nius žemėlapius su 1942  m. 
koor dinačių tinkleliu. Pakeisti koordinates sovietams teko dėl vieno incidento, su-
sijusio su Karibų krize. 1961  m. su JAV ir Didžiosios Britanijos žvalgybomis pradė-
jo bendradarbiauti labai aukšto rango sovietinis pareigūnas, Vyriausiosios žvalgybos 
valdybos (GRU) pulkininkas Olegas Penkovskis. Jis Vakarų žvalgybininkams perdavė 
apie 5 500 mikro�lmų, kuriuose buvo duomenų apie sovietines raketas, jų dislokacijos 
vietas, parengimo lygį, ir kitą labai svarbią karinę informaciją, kuri, kaip teigia užsienio 
ekspertai, galbūt leido išvengti branduolinio karo Karibų (Kubos) krizės metu. Už tai 
O. Penkovskis, kaip tėvynės išdavikas, sovietų buvo sušaudytas 1963 m.

Siekiant supainioti priešus ir neutralizuoti jų turimą informaciją apie raketinių aikš-
telių padėtį, visos SSRS kartogra�nės įmonės gavo užduotį kuo greičiau išleisti į apyvar-
tą naujus topogra�nius žemėlapius su specialiai iškreipta koordinačių sistema (SK-63) 
(1 pav.). Darbai buvo baigti 1966 m., o šiais žemėlapiais galėjo naudotis tik civilinės 
struktūros ir tik lokaliose teritorijose. Kariškiai jų nenaudojo, nes koordinačių tinklelis 
juose buvo deformuotas ir dėl tikslumo stokos tokie žemėlapiai netiko karo reikmėms.

Nors ir šie žemėlapiai buvo slapti, mes iš savo kuklių santaupų, laikydamiesi visų 
konspiracijos reikalavimų, įsigijome keliolika lapų, kurie, deja, vis dar neleido iš esmės 
spręsti sienos nustatymo uždavinių. Bedirbant paaiškėjo, kad matavimams buvo nau-
dojami skirtingų koordinačių sistemų geodeziniai tinklai, o ir žemėlapiai turėjo skir-
tingus koordinačių tinklelius. Mes, neturėdami specialaus jų perskaičiavimo algoritmo, 
vargiai tegalėjome jais pasinaudoti.

1990 m. spalį Valstybinė geodezijos tarnyba (VGT) išleido įsakymą dėl geodezinės 
ir kartogra�nės medžiagos išslaptinimo. Deja, paskelbus šį aktą daugiau žemėlapių ne-
atsirado, nes visi fondai, kuriuose buvo bent dalis žemėlapių, nebuvo pavaldūs naujajai 
Lietuvos valdžiai  – jie ir nevykdė Tarnybos įsakymo. SSRS Vyriausioji geodezijos ir 
kartogra�jos valdyba Maskvoje labai supyko dėl tokio, jų požiūriu, akibrokšto ir ėmė 
grasinti VGT vadovams baudžiamąja atsakomybe, jei šis aktas nebus atšauktas.

1990 m. spalio pabaigoje AT Pirmininkas Vytautas Landsbergis pakvietė Sienų at-
statymo komisiją atsiskaityti už atliktus darbus. Šiam posėdžiui ruošiausi labai kruopš-
čiai ir į jį atsinešiau visą glėbį surinktų žemėlapių su suprojektuota Baltarusijos sienos 
linija. Tik prasidėjus posėdžiui, komisijos pirmininkas B. Bradauskas iš karto perda-
vė žodį man. Kol bandžiau AT Pirmininkui aiškinti kartogra�nės medžiagos de�cito 
problemas, karštligiškai stengdamasis ištiesinti susuktus žemėlapius, jis išreiškė nepa-
sitenkinimą, kad mes ne tuo užsiimame, kuo reikia. „Jums buvo pavesta pradėti ženk-
linti sieną su Baltarusija, o jūs su kažkokiais žemėlapiais laiką tempiate“, – griežtai pa-
reiškė V. Landsbergis. Aš dar bandžiau aiškinti delimitavimo proceso eiliškumą, bet 
iš manęs buvo griežtai pareikalauta pereiti prie sienos ženklinimo. Nors ir suprasda-
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su kryžme žemėje, kad nebūtų galima išrauti. Tokio 
riboženklio viršaus nuskeltoje dalyje buvo dažais 

užrašomas jo numeris. Kadangi nebuvo skiriama pakankamai dėmesio šių riboženklių 
priežiūrai, tai didžioji jų dalis buvo sunaikinta ar sutrūnijo, o išlikusiems – buvo išlupti 
metaliniai simboliai.

Pasikvietęs Žemėtvarkos instituto ir melioracijos organizacijų vadovus, paskirstęs 
jiems atskirus pasienio ruožus, pavedžiau iki Naujųjų metų pastatyti naujus vietoj išny-
kusių ar atnaujinti išlikusius riboženklius, esančius ant administracinės linijos. 

Komisijos darbas įgavo naują pobūdį: į pasienį, per visą sienos su Baltarusija peri-
metrą, išvyko daugiau kaip šimtas darbų vykdytojų, kurie kasė kauburius, ant jų statė 
medinius ar gelžbetoninius riboženklius, o kur tokius jau rado, juos atnaujino. Žinoma, 
tai sukėlė nepasitenkinimą Baltarusijos pusėje, kuri konstatavo, kad Lietuva vienaša-
liškai pradėjo ženklinti sieną, ir atsiuntė notą Užsienio reikalų ministerijai. Tai buvo 
politinis signalas Lietuvai dėl neteisėtų veiksmų ir jau 1990 m. gruodį toks spontaniškas 
sienos ženklinimas buvo sustabdytas. 

Darbai apskritai sustojo po 1991 m. sausio 13-osios, kai sovietai bandė įvykdyti per-
versmą ir atkurti sovietų valdžią Lietuvoje. Visi puolėme slapstyti taip sunkiai surinktą 
medžiagą. Neslėpėme vienoje vietoje, kad, pučistams suradus, būtų mažesni nuostoliai. 
Tam panaudojome garažus, kolektyvinius sodus, kaimo sodybas ir kitas vietas. Aišku, 
buvo ir baimės, kad dalis išslapstytos medžiagos gali dingti, bet, situacijai stabilizavusis, 
visa medžiaga buvo grąžinta. 

Kiek aprimus įvykiams Lietuvoje, Komisija pradėjo parengiamuosius darbus de-
ryboms su gretimomis valstybėmis. Kadangi tarpukaryje Lietuva buvo delimitavusi ir 

2 pav. Tokiais riboženkliais 

buvo paženklintos 

administracinės ir 

kolchozų ribos

mas, kad sienos ženklinimas yra dvišalis veiksmas, 
Pirminin ko valiai negalėjau nepaklusti. 

Galvoje sukosi įvairūs sumanymai, kaip įgyven-
dinti duotą pavedimą, nesukeliant didesnio Balta-
rusijos nepasitenkinimo. Laimei, pavyko rasti sa-
liamonišką sprendimą: Lietuvos administracinė 
linija buvo nustatyta pagal pasienio kolchozų ir 
sovchozų ribas su gretimais Baltarusijos ūkiais, 
o kai kur buvo ir paženklinta specialiais ribožen-
kliais, kurių nemaža dalis jau buvo nunykusi.

Viršutinėje riboženklio dalyje buvo pritvirtinti 
įvairaus tipo metaliniai simboliai: herbas su užra-
šu „LTSR“; VŽI  – sutrumpintas jį įrengusios or-
ganizacijos pavadinimas (Valstybinis žemėtvarkos 
insti tutas); ITI (Inžinerinių tyrinėjimų institutas) 
ir t. t. Anksčiau buvo statomi mediniai riboženkliai 
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demarkavusi sienas su Latvija ir Vokietija, o tos sienos SSRS laikotarpiu iš esmės ne-
buvo pakeistos, Komisijos nariai ir ekspertai daug laiko skyrė šios istorinės medžiagos 
paieškoms. Norint konkrečiai, turint juridinį pagrindą, derėtis dėl sienų, reikėjo surasti 
ir sukomplektuoti topogra�nius žemėlapius, kuriuose būtų pavaizduota valstybės siena 
ir administracinės ribos. Tam paslapčia pradėjome pirkti žemėlapius iš Lietuvoje dislo-
kuotų SSRS karinių dalinių. 

Nors Lietuvos specialistai turėjo pakankamai žinių, bet neturėjo patirties ir reikia-
mos technologinės įrangos topogra�niams žemėlapiams rengti ir spausdinti, o jūrlapių, 
reikalingų jūros sienai nustatyti ir navigacijai, net nebuvo matę. GUGK inspekcija Ry-
goje griežtai kontroliavo žemėlapių ir geodezinių duomenų slaptumą, atliekamų lokalių 
darbų kokybę ir kaupė visą šios srities medžiagą. Kartografavimo darbų pasidalijimas 
buvo reglamentuotas: stambaus mastelio topogra�nius žemėlapius (iki M 1:10  000), 
kuriuose buvo deformuota, chruščiovinė koordinačių sistema, rengė ir spausdino 
GUGK teritoriniai padaliniai, o smulkesnio mastelio (daugiau kaip M 1:10 000) – tik 
specializuoti kariniai daliniai. Lietuvos organizacijos galėjo rengti tik mokyklinius bei 
geogra�nius žemėlapius – ir tai tik su Maskvos leidimu. Lietuvoje taip pat buvo ga-
minami tikslumu gerokai nusileidžiantys topogra�niams žemėlapiams žemės ir miškų 
ūkių reikmėms planuoti ir naudmenų apskaitai atlikti skirti žemėlapiai (kolchozų ir 
leschozų planai), kurie vėliau buvo panaudoti ir iki šiol naudojami žemės reformai vyk-
dyti, sudarydami nepereinamas džiungles reformai užbaigti. 

Laimei, Atgimimo metais prasidėjęs ir po Baltijos kelio itin sustiprėjęs glaudus 
bendradarbiavimas tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos geodezijos bei kartogra�jos srities 
mokslininkų ir gamybinių organizacijų sukūrė galimybes keistis informacija ir planuoti 
bendrus veiksmus. 1991 m. vasarą, susitarus visų trijų valstybių geodezijos tarnybų va-
dovams, buvo likviduota GUGK padalinio Rygoje inspekcija, o joje buvusi geodezinė 
ir kartogra�nė medžiaga padalyta pagal teritorinį priklausomumą Estijai, Latvijai, Lie-
tuvai ir Kaliningrado sričiai, nors Maskva tam labai priešinosi. Turėdami šią medžiagą 
jau galėjome kvali�kuotai rengtis deryboms. 

Čia reikėtų paminėti ir kitos valstybės indėlį – tenkinant kartogra�nius Lietuvos 
poreikius didžiulę paramą suteikė Šveicarijos vyriausybė – �nansavo visos reikiamos 
įrangos, įskaitant žemėlapių spausdinimo ir jų spalvoto kopijavimo aparatus, įsigijimą, 
taip pat specialistų apmokymą. Šveicarams padedant, iš oro buvo nufotografuota visa 
Lietuvos teritorija. 

Iki sienos sutarčių pasirašymo Aerogeodezijos instituto specialistai ne tik išmoko 
taikyti žemėlapių ir jūrlapių gamybos bei spausdinimo technologijas, bet ir pagamino 
delimitacinius žemėlapius ir jūrlapį, kurie buvo pasirašyti kartu su sienų sutartimis. 

Kaip minėta, dėl sienų istoriškumo atkuriant sausumos sieną su Latvija ir nusta-
tant bei atkuriant sieną su Rusija principinių problemų kilo mažiau, nes SSRS laikotar-
piu jos iš esmės išliko nepakitusios, o tik įgavo administracinių linijų statusą. Lietuvos  
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derybininkai galėjo vadovautis išlikusia nepriklausomos tarpukario Lietuvos valstybės 
derybų su Vokietija ir Latvija medžiaga, protokolais ir atmintinėmis, sienų delimitavi-
mo ir demarkavimo medžiaga. Sunkiausia užduotis buvo sienos su Baltarusija nustaty-
mas, nes per visą Lietuvos istoriją nei tokios valstybės, nei juridiškai įteisintos sienos 
nebuvo  – tik inkorporavus Lietuvą į SSRS atsirado administracinė linija tarp abiejų 
sąjunginių respublikų. O gal tai ir nevisiškai tikslus teiginys?

Bandant išsamiau atsakyti į šį klausimą, teko nuklysti net į LDK istoriją. Pirmajame 
Lietuvos Statute (1529) LDK apibrėžiama kaip Didžioji Lietuvos, Žemaitijos ir Rusios 
kunigaikštystė. Jos valdovo titulas Statute užrašytas taip: „Mes, Žygimantas, Dievo ma-
lone Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis, Rusėnų, Prūsų, Žemaičių, Mozūrų ir kitų 

3  pav. Mikalojaus Kuziečio 

sudarytas Europos 

žemėlapis
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kunigaikštis.“ Baltarusių valdovas nepaminėjo  – pamiršo ar tokių tada dar nebuvo? 
Dabar daug girdime apie tai, kad baltarusiai bando įrodinėti, jog jie buvo vieninteliai 
rusėnai, nors tą patį tvirtina ukrainiečiai, kitos slavų tautos. Tai kada ir iš kur atsirado 
Baltarusija? 

LDK laikais iš tiesų egzistavo Baltosios Rusios pavadinimas – kaip ir Juodosios bei 
Raudonosios. Tai rodo ir viduramžiais išleisti žemėlapiai. Vienas iš tokių žemėlapių, 
išleistų 1520 m., yra saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Užrašas žemėlapyje 
lotynų kalba aiškiai nurodo buvusį Rusijos pavadinimą „Baltoji Rusia arba Moskovija“. 
Analogiškų žemėlapių, išleistų 1501–1560 m., galima rasti ir daugiau. 

Kai kuriems Rusijos istorikams toks faktas nepatiko, jis buvo pavadintas „istoriniu 
kazusu“ ar kartografų „neraštingumu“ – su tuo iš dalies netgi būtų galima sutikti, nes 
dažnai šiuos žemėlapius rengdavo žmonės, kurie šio krašto niekada nebuvo matę. Šiam 
„kazusui“ paneigti buvo sukurta įvairių pasakojimų. Vienas jų skelbė, kad Smolensko 
žemė ir kitos gretimos vakarinės slavų žemės buvo vadinamos Baltąja Rusia, o Maskvos 
kunigaikštystei šis pavadinimas netaikytinas. Tačiau kitame, 1617 m. išleistame žemė-
lapyje (žr. 4 pav.), Maskva pavadinta Baltosios Rusios sostine. 

4 pav.  Maskva – Baltosios 

Rusios sostinė
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Yra ir politinių dokumentų, kuriuose �gūruoja Baltosios Rusios vardas. Pavyzdžiui, 
1494 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras sudarė Amži-
nosios taikos sutartį su Maskvos caru Ivanu III, kurioje, be teritorinių klausimų, buvo 
aptartos Aleksandro vedybų su caraite Elena sąlygos. Šia sutartimi LDK kunigaikštis 
Aleksandras suteikė Baltosios Rusios ir Maskvos carui teisę naudoti titulą „visos Rusios 
valdovas“. Pats Ivanas III savo laiškuose Ordai tituluodavosi Baltosios Ordos chanu, 
o laiškuose Europos valstybių valdovams – Baltosios Rusios kunigaikščiu. Maskvos kuni-
gaikštystės valdovai dažnai taip ir tituluodavosi, bet neturėjo teisės vadintis visos Rusios
(Всея Руси) valdovais. Vis dėlto panašu, kad Baltosios Rusios vardas yra veikiau istorinis
teritorijos pavadinimas, o ne politinis vienetas, kurį jau tada galėtume vadinti „Balta-
rusija“. Vientisa šio toponimo vartojimo tradicija taip ir nesusiformavo, nors Maskvos
valdovai iki sostinės perkėlimo į Peterburgą tituluodavosi Baltosios Rusios valdovais.
Baltarusijos vardo iškilimo reikėtų ieškoti vėliau, jau XIX a., Rusijos imperijoje.

Po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo iš viešumos ir krašto gyventojų 
atminties imta nuosekliai trinti Lietuvos vardą. Carinės Rusijos administracija 1796 m.

5 pav. Lietuvos gubernijos 

žemėlapis, 1800 m. 
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dalį buvusių LDK žemių pavadino Baltarusijos gubernija su centru Vitebske. Taip at-
sirado Baltarusijos vietovardžio vartojimo užuomazgos buvusioje LDK teritorijoje. 
1802 m. Baltarusijos gubernija buvo padalyta į dvi smulkesnes, Vitebsko ir Mogiliavo. 

Kita dalis LDK žemių atiteko trumpai (1796–1801) egzistavusios Lietuvos guberni-
jos, kuri dar Aleksandro I buvo padalyta į Lietuvos Vilniaus ir Lietuvos Gardino guber-
nijas, jurisdikcijai. Šie vardai taip pat išliko neilgam – 1840 m. liepos 18 d. caro Nikola-
jaus I įsaku buvo nubrauktas Lietuvos vardas, liko tik Vilniaus ir Gardino gubernijos.

Numalšinus 1863–1864 m. sukilimą, buvo griežtai uždrausta minėti Lietuvos vardą 
raštuose ir kalbose, dar labiau suintensyvėjo Lietuvos rusi�kacija, uždrausta lietuviš-
ka spauda lotyniškais rašmenimis. 1886 m. Rusijos ministrų kabinetas konstatavo, kad 
lietuvių kalba jau išnykusi. Po sukilimo caro administracijos brukamą Šiaurės vakarų 
krašto pavadinimą galime traktuoti kaip �ktyvų pakaitalą, kuris kanceliarinėje Impe-
rijos raštvedyboje turėjo pakeisti istorinį Lietuvos vardą. Lietuva, kaip katalikybės ir 
vakarietiškos kultūros, laisvės forpostas Rytuose, buvo ištrinta iš politinio žemėlapio, 
o carinė valdžia džiūgavo, kad nebeliko priešo, kuris Rusijai kaip ašaka gerklėje stovėjo
kelyje į turtingus ir civilizuotus Vakarus. Viešumoje ir politiniame žemėlapyje Lietuvos
neliko, tačiau jau netrukus, XIX–XX a. sandūroje, po pasaulį išblaškyti lietuviai vėl
pradėjo puoselėti svajonę atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Dar iki paskelbiant nepriklausomybę, būsimasis Vasario 16 Akto signataras ir nepri-
klausomos Lietuvos sienų architektas Petras Klimas ėmė domėtis sienų klausimu. Reikėjo 
išsiaiškinti, kokioje teritorijoje turėtų atgimti Lietuvos valstybė – tai buvo vienas sudėtin-
giausių ir aktualiausių to meto inteligentijos uždavinių. Savąją valstybės teritorijos viziją 
jis paskelbė Vokietijoje, knygoje Rusijos Lietuva (Russisch-Litauen: statistisch-ethnograp-
hische Betrachtungen) dar 1916 m. Šios knygos santrauka, pavadinta Lietuva, jos gyventojai 
ir sienos, Lietuvoje buvo atspausdinta 1917 m. Po metų, 1918 m. sausio 11 d., Lietuvos Ta-
rybos IV sesijos septintajame posėdyje P. Klimas pristatė vieną pirmųjų būsimos valsty-
bės sienos projektų. Vėliau P. Klimas Užsienio reikalų ministerijoje ėjo ministro ir vice-
ministro pareigas, dalyvavo 1920 m. derybose su Sovietų Rusija. Tarpininkaujant Tautų 
Sąjungai, P. Klimas 1921 m., kaip lietuvių delegacijos narys, derėjosi su Lenkija, 1922 m. 
vasario mėnesį buvo Lietuvos vyriausybės delegacijos, dalyvavusios Genujos konferenci-
joje, narys, rengė dokumentus dėl rytinės Lietuvos sienos.

Lietuvos sienų klausimas darėsi aktualus ir tarptautiniu lygmeniu. Pavyzdžiui, be-
sibaigiant Pirmajam pasauliniam karui, JAV prezidentas Woodrow Wilsonas paskelbė 
tautų apsisprendimo principą, kuriuo vadovautis turėjo pokarinė Paryžiaus taikos kon-
ferencija. Prezidentas paskyrė Harvardo universiteto Rusijos istorijos profesorių Franką 
Golderį komisijos, turėjusios rinkti informaciją būsimai taikos konferencijai, skirtai Rytų 
Europai, pirmininku. Profesoriaus F. Golderio nuomonė, kad Lietuvos sieną rytuose de-
rėtų brėžti ties lietuvybės riba, buvo tiesiogiai susijusi su konfesine priklausomybe: vals-
čius, kuriuose daugumą sudarė katalikai, siūlyta priskirti Lietuvai, o tuos, kur dominavo 
stačiatikiai, – Gudijai. 
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179SUMMARY

There are  many stories about the history of Lithuania and Lithuanian 
people, both based on myths and historical documents as well as facts. Since we had 
not had our writing for a long time, it is o�en travellers, chroniclers, monks, military 
leaders, and political �gures in neighbouring (or not only) countries who are o�en the 
�rst to tell about our history. �e �rst who quite accurately and realistically depicted
Central and Eastern Europe with its inhabitants –  an unknown barbarian country at
that time – where tribes cognate to us might have lived, their lifestyles, climate and
major rivers was the historian, geographer and traveller Herodotus (484–425 B.C.).
�is historical angle is relevant for us and worth mentioning, as the borders in this
geographical area were already unequivocally and explicitly mentioned in Herodotus
writings: “When the Agaphyrs found out that the Scythians were planning to invade
their lands, they sent their messengers to pass the ban on the Scythians, otherwise, the
Scythians would have to withstand a deadly battle with them. Following this warning,
the Agaphyrs mobilized troops at their borders to counter the attack.”

Only one and a half millennia a�er the events described by Herodotus, we 
�nd the name of Lithuania mentioned for the �rst time, where my attention was
drawn by no less important place of this event – written sources state that the tragic
death of the monk Bruno occurred on the Lithuanian-Russian (according to other
sources – Prussian) border. �e most relevant word for us – “border – perhaps leads
to the important conclusion that already at that time the borders of Lithuania were
known not only to the monks, but also they were defended by the local people against
foreigners.

SUMMARY
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From the centuries-old nebulous record of the Bruno mission on the Lithuanian-
Russian border, from the measurements of the border by astrolabs to state-of-the-art 
Global Positioning technologies; from the great period of the Grand Duchy of Lithuania 
to three divisions, from the occupations to the restoration of the state – such was the 
long and winding path of the Lithuanian state and its borders.

A�er Lithuania regained its independence, the Supreme Council – the Recon-
stituent Seimas, aiming to establish the main attributes of a sovereign state, paid great 
attention to legal and physical protection of the state territory, which was impossible 
without bilateral border treaties with neighbouring states. Legally established state 
borders are evidence of normalized relations with neighbouring states and they give 
impetus to further productive international cooperation. Realizing that a number of 
con�icts among states are caused by borders or territories of unde�ned status, the Su-
preme Council already in July 1990 adopted a decision to establish a commission for 
border restoration. Favoured by historical circumstances and fate, I had the honour and 
responsibility to participate in the reconstruction and delimitation of the Lithuanian 
borders between 1990 and 2015, when I served as  a chairman or vice-chairman of the 
commissions of the state land and maritime borders, delimitation and demarcation of 
their intersections.

�is book is not a scienti�c or historical study, but rather an interpretation of 
the author’s, who is a non-historian, state boundary-related historical material, as 
well as documented recollections and observations of long-term involvement in the 
negotiation process without going into too much detail on the minor technical details 
of negotiation and border marking. In the book, in a popular form, I tried to convey 
the key moments of the delimitation and demarcation negotiations of the Lithuanian 
borders a�er 1990, as well as the circumstances of the formation of these borders 
since the times of the Grand Duchy of Lithuania. I tried to give a brief summary of 
the negotiations with all the neighbouring countries, the major disagreements arising 
during that period, the problematic sections, and the motives and arguments of one 
or another decision-making, and to illustrate them with graphical material. Without 
a deeper understanding of the peculiarities of the work in this �eld, it may seem that 
it is a monotonous and routine activity repeating itself on every border, however 
it is a false impression. State borders with individual states had their own speci�cs 
in political, legal, technical and other respects, and accordingly di�erent solutions. 
Obviously, the issue of border demarcation is also a historical event for the state, 
as a result, during the negotiations as well as in the process of writing the book, it 
was inevitable to examine the history of the formation of Lithuanian borders with 
neighbouring countries.

�e border with Latvia was in the process of restoration (except for the eastern 
part, which was occupied by Poland in the interwar period).
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�e border with Russia was newly marked along the former Lithuanian-Prussian 
(German) border, only with a new legal Russian (Kaliningrad) “facing”. �e changes 
brought about by World War II not only redrawn the political map of Europe, but also 
a�ected the consciousness of Europeans, including Lithuanians. Russians, always being 
in the East, from the Lithuanian point of view, emerged at the back of Lithuania, and 
the long-term border of Lithuania with the Order / Prussia / Germany in the West was 
cut in half. One part of it became the administrative line of the Lithuanian SSR and the 
Kaliningrad Region of the Russian Federation, the other –  the administrative border 
among the voivodeships of Poland.

With Poland, the border was inventoried, i.e. the border between the di�erently 
named former states that had already been and marked in the area was recognized. 
Analyzing the circumstances of the formation of modern border between Lithuania and 
Poland, it was necessary to look at the events of World War II and the Tehran, Yalta and 
Potsdam conferences that in�uenced them, as well as bilateral relations and decisions 
between the USSR and the Polish People’s Republic. It should be noted that even though 
Lithuania was not a political entity at that time, its name was repeatedly mentioned in the 
materials of these conferences, and the Lithuanian border’s point south of Lake Vištytis 
became the starting point for dividing the East Prussian territory into separate plots.

With Belarus, the border was established as if for the �rst time in history, but the 
existing administrative boundary made it look for its origins. Already since the beginning 
of the negotiations with Belarus, the question arose as to who de�ned the border between 
Lithuania and Belarus. A�er lengthy disputes with the negotiating partners, analysis of the 
historical material it was �nally revealed how and when it emerged – as a consequence of 
the Molotov-Ribbentrop Pact and the forced agreement with the Soviet Union on mutual 
assistance and the surrender of the Vilnius and Vilnius area to the Republic of Lithuania. 
In 1939–1940, during the worst half-year of the winter period, the border between the 
USSR and the Republic of Lithuania was “marked” but not de�ned. �is process, could 
not be named other than “the hammering boundary marking poles” in the face of Soviet 
troops already standing behind, as there was no negotiation on the border delimitation. 
Maps were brought from Moscow with a drawn border of the USSR-Lithuania, according 
to which markings were carried out. During this short period of marking, the status and 
entities of the state border changed and it became an administrative border between the 
Soviet republics of Belarus and Lithuania, with neither Lithuania with neither Lithuania 
nor Belarus participating in Belarus participating in the delimitation.

Meanwhile, the maritime border, like the methods of partitioning the sea, was 
terra incognita and a huge challenge for us, demanding competence and improvisation 
from negotiators and resistance to the pressures of politicians.

During the negotiations, they were closely followed and in�uenced by politi-
cians, the media and the societies of both countries. Although we generally felt a strong 
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support, there were sometimes attempts by politicians seeking to raise political capital 
by personally tackling state-critical tasks; there were attempts to accelerate the negoti-
ation process regardless of commission negotiation tactics, short-term and long-term 
plans. I have given some examples of some such episodes in the book, as well as the 
consequences of such an e�ect.

To delimit the border, the Government of the Republic of Lithuania set up joint 
commissions (hereina�er referred to as the Commission) with every state consisting 
of approximately ten members. Ministries and agencies delegated their representatives 
and specialists to solve speci�c problems: borders went not only through forests, rivers 
or other geographical objects, but also crossed protected natural areas, roads, railways 
and other objects. As a rule, all commissions were participated by diplomats, border 
guards, lawyers, geodesy, cartography and land use management specialists. For the 
demarcation works, joint commissions of three representatives from each state were 
formed, and working and expert groups were set up to assist them with speci�c tasks. 
Diplomats, border guards, geodesy, cartography and land use management specialists 
participated in these commissions; in case of speci�c problems, their representatives 
and specialists (foresters, road workers, geologists, land reclamations specialists, hy-
drographers, navigators, etc.) were delegated by ministries and other agencies. At least 
��y such commissions, working and expert groups had been formed over 25 years. 
Speci�c works were carried out by specialized production organizations in accordance 
with regulations and instructions approved by the Commission. �e greatest contribu-
tion was made  here by the specialists of the Institute of Aerogeodesy, who participated 
in practically all stages of the negotiations and in the process of the works.

�e total number of participants, including those executors  of production 
organizations, on the Lithuanian side exceeded a few hundred, and if we added the 
double number of specialists delegated by neighbouring countries, the total number 
would be really impressive. �ese people had to achieve a subtle result – unlike a 
sporting event where only one team wins, delimiting and demarcating a border, the 
result achieved must be to the satisfaction of both states and its people. Today it can 
be stated that expressions of complaints or dissatisfaction regarding the formed and 
marked state border were not heard, as with the questions where the border begins 
or ends. Despite the complexity of the negotiations, it has been possible to pinpoint 
the situation of the border, avoiding uncertainties and di�erent interpretations of its 
situation, taking the utmost account of the interests of border residents and preserving 
the functionality of the existing engineering and other infrastructure.

Where was the secret of our success? It’s a methodical and consistent work that 
has been addressed in stages. In its work, the Commission has applied a theoretical 
optimization method known as the slogan “from global to local”. Initially, the 
Commission had to agree upon:  (a) a demarcation line to be adopted as a starting 
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point for the continuation of the negotiations; (b) the general and speci�c criteria for 
the border; (c) the identi�cation of problem areas and objects; (d) the cartographic 
material to be used for the assignment.

Negotiations would not start with the alignment of the border situation on 
individual stretches, but with the identi�cation of problematic stretches and the objects 
within them, land use that could lead to disagreements. All disagreeable objects were 
systematized and grouped according to ownership forms, purpose of use, functionality, 
and other attributes. �en the situation evaluation of problematic objects were carried 
out, which form the basis of generalized rules for dealing with similar types of objects in 
solving analogous problems. Such rules, as approved by the minutes of the meeting of 
the Commission, were applied to the entire perimeter of the border with the individual 
state. Some examples of such rules are: a) to follow international practice for water 
bodies, i. e. to draw a border on the surface of the water (in rivers – by fairway, talweg 
or in the middle); (b) to preserve land use along the border and the functionality of 
engineering and other infrastructure; (c) to attempt to straighten out unmotivated 
bends in the administrative line in accordance with the general requirements for a state 
border. �e application of such rules greatly facilitated the negotiation process, avoided 
unnecessary and recurring discussions, reduced the cost of border demarcation works 
regarding the reduction of the number of border signs, and facilitated border protection.

�e possibility of adjusting or correcting the border line position during its de-
marcation has been the subject of much debate. Initially, lawyers argued categorically 
that there could be no deviations from the established delimitation line, but a�er car-
tographers demonstrated that deviations within the map’s accuracy were possible, ex-
perts from other professions and academics were involved. A�er lengthy discussions, 
it has been concluded that a border adjustment is a legitimate and purposeful action if 
the adjustment is made by mutual agreement and maintaining the balance of the areas 
to be exchanged. 

�e most complicated negotiations were regarding the delimitation of the territ-
orial sea, the exclusive economic zone and the continental shelf in the Baltic Sea. �is was 
due to the fact that during the Soviet era the sea was under the exclusive jurisdiction of 
the central government in Moscow and was not delimited among the Soviet republics. As 
a result, the sea was not included in land / territory accounting. �e administrative bor-
ders of the republics and districts were passed by the seaboard. Once you waded into the 
sea water, you theoretically found yourself outside Lithuania. �e specialists of Lithuania, 
as well as the specialists of other republics, did not have to solve the tasks of delimitation 
of maritime borders, which were performed only by a specialized institute in St. Peters-
burg. �e task was complicated by the geographically “unfavourable” con�guration of 
the Lithuanian sea coast line and the international Geneva Conventions on the delimit-
ation of the territorial sea valid at that time, which were based on the “principle of equal 
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minimum distances”. Applying the provisions of the Geneva Conventions, Lithuania 
would not have reached the border of Sweden’s economic zone within 3–4 nautical miles, 
whereas Latvia and Russia would have had a common maritime border. �e Lithuanian 
Commission was incomprehensible to such a conventional nonsense and never doubted 
that Sweden was opposite the Lithuanian coast, and therefore sought to have a common 
sea border with Sweden. For this purpose, every “letter” of the conventions, examples of 
international practice, was examined. Promising was the ruling of the International Court 
of Justice in the North Sea, the Convention on the law of the sea adopted but not yet in 
force, accession to this Convention was promptly initiated. Fortunately, we have been able 
to agree with the neighbouring countries that the parties will negotiate on the basis of the 
Convention on the Law of the Sea, which has more liberal provisions on delimitation. 
Lithuania used provisions of the Convention, such as avoidance of the “non-extinction 
principle”, the “generalized” coastline, which allowed Lithuania to achieve a positive res-
ult. We have an agreement with Sweden on a common sea border, which is as much 
politically and strategically important as the land border with Poland. �is is perhaps the 
most important achievement in the negotiations on the Lithuania’s borders.

�e work of the Commission has also received international recognition, for
example, the delimitation and demarcation of the Lithuanian-Belarusian border has 
been highly appreciated by the Organization for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE) and recommended as an example for countries facing border demarcation. 
�e work of some of the most active members of the commissions and experts has
received state awards.

In addition to a detailed establishment of the borders of Lithuania a�er the 
description of the 1990 negotiations, the book essentially answers how and when the 
borders were established earlier and where they were. �is will allow a reader to get a 
more realistic view of the former borders of Lithuania. �e former border with Russia 
in the East has not been addressed, as a new political entity founded by the Soviets was 
born here.

When describing a border setting, each section of the border is described 
separately. Beginning with the history of state borders and delimitation with the 
Republic of Belarus, chapters on Latvia, Poland and Russia follow. A separate chapter 
describes in detail the course of negotiations on the delimitation of maritime spaces in 
the Baltic Sea with Latvia, Russia and Sweden in the context of international law and 
its evolution, as well as Lithuania’s contribution to international practice in this �eld.

�e book is rich in photos from the negotiations, the demarcation process of the
border, copies of border signs, maps and other documents, and presents the physical 
characteristics of the border and border signs. �e book consists of 204 pages along 
with graphic-illustrative material.

Author Dr Zenonas Kumetaitis
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 SANTRUMPOS

Komisija – Lietuvos Respublikos tarpvalstybinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės nutarimais sudarytos valstybinės komisijos, taip pat jų protokoliniais sprendimais sudarytos 
darbo ir ekspertų grupės.

1993 m. birželio 29 d. Lietuvos ir Latvijos sutarties dėl valstybės sienos atstatymo ir jos priedo 
nuostatomis sudaryta mišri komisija, 1996 m. kovo 5 d. Lietuvos ir Lenkijos sutarties dėl ben-
dros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abi-
pusės pagalbos šioje srityje nuostatomis sudaryta Lietuvos ir Lenkijos sienos komisija. Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 1992  m. sausio 22  d. Nr. 35  – Lietuvos Respublikos 
valstybinei sienai atstatyti; 1993 m. kovo 25 d. Nr. 198 – Lietuvos Respublikos valstybės sienai 
delimituoti ir demarkuoti bei ekonominei zonai Baltijos jūroje nustatyti su vėlesniais pakeiti-
mais; 1996 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1101 – „Dėl delegacijos dirbti bendroje Lietuvos Respublikos ir 
Baltarusijos Respublikos komisijoje Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienai demarkuoti“ su 
vėlesniais pakeitimais; 2006 m. balandžio 14 d. Nr. 378 „Dėl delegacijos dirbti bendroje Lietuvos 
ir Rusijos demarkavimo komisijoje“ su vėlesniais pakeitimais.

Komisijos medžiaga – Komisijos, darbo grupių ir ekspertų parengti dokumentai, aprašai, aktai, 
protokolai, žemėlapiai ir schemos, projektinė ir darbinė medžiaga, delimitavimo ir demarkavi-
mo dokumentai, kurie saugomi Užsienio reikalų ministerijoje, o sienos su Lenkija – Valstybės 
sienos apsaugos ministerijoje.
Komisijos nuotraukos – Komisijos narių, ekspertų darbo grupių narių darytos nuotraukos vyk-
dant tarnybines funkcijas.
LGT – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
MM – Muitinės muziejus.
NM – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
NŽT – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Vilnius.
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas.
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.
VUB – Vilniaus universiteto biblioteka.

https://www.limis.lt/muziejai/-/museumSearch/view/805199
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Baltarusijos sienos ištakos ir jos delimitavimas 

1. Slapto žemėlapio lapas su deformuotomis koordinatėmis SK-63. NŽT.

2.	 Tokiais riboženkliais buvo paženklintos administracinės ir kolchozų ribos. Komisijos nuotrauka.

3. Mikalojaus Kuziečio sudarytas Europos žemėlapis. LNM.

4. Maskva – Baltosios Rusios sostinė, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/

Moscovia_Urbs_Metropolis_to_tius_Rufsiae_Albae.jpg/795px-Moscovia_Urbs_Metropolis_to_tius_

Rufsiae_Albae.jpg

5. Lietuvos gubernijos žemėlapis, 1800 m., https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/

Lithuanian_governorate_map_-_1800_AD.jpg

6. Žemėlapis su Lietuvos sienų projektu, atspausdintas Vokietijoje 1918 m. VDKM. 

7. Taip Lietuvą vaizdavo Vokietija 1912 m. išleistame kariniame žemėlapyje, https://cdn.shopify.

com/s/�les/1/2080/1217/products/IMG_7458_1024x1024.jpg?v=1508077615

8. Taip turėjo atrodyti bolševikinė Litbelo respublika, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Map_of_

Litbel_1919.svg 

9. Lietuvos delegacijos pradinė pozicija derybose su Sovietų Rusija, https://upload.wikimedia.

org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Brest-Litovsk_Voivodeship_within_Lithuania_in_the_17th_century.

png/663px-Brest-Litovsk_Voivodeship_within_Lithuania_in_the_17th_century.png

10. Lietuvos valstybės sienų raida 1920–1940 m., http://www.šaltiniai.info/�les/istorija/ih00/Lietuvos_

valstyb%C4%97s_sien%C5%B3_kaita.IH2702B.jpg

11. Lietuvos karininkai demarkuoja Lietuvos ir SSRS valstybės sieną, http://www.maps4u.lt/lt/

includes/siuntiniai/Topografai/Kartografai-sienos-zymejimo-metu_1939-1940-s.jpg

12. 1939–1940 m. demarkuota Lietuvos ir SSRS siena. 1940 m. lapkričio 6 d. papildomai
perduotos žemės pavaizduotos pilka spalva, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

thumb/3/30/Lithuanian_SSR_1940.jpg/625px-Lithuanian_SSR_1940.jpg

13. Lietuvos, Vokietijos ir SSRS valstybių sienų sankirtos prie Igaros upės demarkavimo darbų
pabaiga. Vokiečių karininkai pozuoja prie sienų sankirtos ženklo, laukdami atvykstant
lietuvių ir sovietų delegacijų, https://skomielnainfo.�les.wordpress.com/2013/09/granica-owiecko-

niemiecka-jesien-39.jpg 

14. Sovietinio topogra�nio žemėlapio fragmentas, kuriame parodyta administracinė linija tarp
Lietuvos SSR ir Baltarusijos SSR bei Pagirių anklavas. NŽT.

15. „Dežūrinio“ žemėlapio, kuriame buvo žymimi visi administracinių ribų ir vietovardžių
pakeitimai, fragmentas. NŽT.

 Iliustraciju sarasas
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16. Hidroelektrinė „Tautų draugystė“, http://photos.wikimapia.org/p/00/04/99/13/82_full.jpg

17. Žemėlapyje raudona spalva parodyta administracinė linija, buvusi iki Ignalinos AE
statybos, https://ant�sh.com/sites/default/�les/driswjaty1a_2.jpg 

18. Žemėlapio iškarpa, kurioje pavaizduotas Dubo ežeras Druskininkų
savivaldybėje, ties siena su Baltarusija. Per ežerą teka Purvės upelis,
https://www.google.com/maps/place/Dubas/@53.948598,24.1663279,12.5z/

data=!4m5!3m4!1s0x46de265466ab537f:0xf43ac5cf48dd86e9!8m2!3d53.9611111!4d24.1638888

19. Delimitavimo žemėlapio fragmentas. Komisijos medžiaga.

20.	Pirminis sienos aprašo fragmentas. Komisijos medžiaga.

21.	 Rankų paspaudimas pasirašius sutartį. Nuotrauka iš LRP archyvo.

Lietuvos ir Baltarusijos sienos demarkavimas

22.	 Pagrindinis sienos ženklas. Komisijos nuotrauka.

23. Upinis sienos ženklas. Komisijos nuotrauka.

24. Pereinamasis sienos ženklas. Komisijos nuotrauka.

25. Kosminio vaizdo žemėlapio fragmentas. Geltona spalva parodytas senasis kelias tarp
Paramėlio ir Katros kaimų per Baltarusijos teritoriją, o raudona spalva – naujas kelias,
nutiestas per Čepkelių raistą. Autoriaus schema.

26. Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia Norviliškėse, https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Norviliskiu_baznycia2017.jpg

27. Bažnyčios ir kapinių vaizdas iš Baltarusijos pusės. Komisijos nuotrauka.

28. Pickūnų kaimo vaizdas iš Lietuvos pusės. Komisijos nuotrauka.

29.	Delimitacinės linijos vinguriavimas pelkėje. Komisijos medžiaga.

30. Delimitacinio žemėlapio, kuriame sienos linija primena linksmuosius kalnelius,
fragmentas. Komisijos medžiaga.

31. Nesuprantamai padalytas miškų masyvas. Komisijos medžiaga.

32. Demarkacinės linijos padėties koregavimas siekiant išsaugoti vienintelio kelio Čepkelių
raiste funkcionavimą. Komisijos medžiaga.

33. Sienos demarkavimas Sakalinės kaimo pagrindinės gatvės viduriu. Komisijos nuotrauka.

34.	Šulinys ant sienos, sukėlęs daugybę diskusijų, http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/

anemuno/2002_11_01/nuotraukos/02.jpg

35. Purvėnų tvenkinys. Komisijos medžiaga.

36. Katros upės vagos pokyčiai. Komisijos medžiaga.

37. Demarkuota siena pelkėje. Komisijos nuotrauka.

38. Katros upė, kuria eina siena, Čepkelių rezervate. Komisijos nuotrauka.

39. Šioje atkarpoje vasarą Katros upė „dingsta“ po žeme. Komisijos nuotrauka.

40.	Dvi Katros, tekančios į skirtingas puses. Autoriaus schema.

https://antfish.com/sites/default/files/driswjaty1a_2.jpg
https://www.google.com/maps/place/Dubas/@53.948598,24.1663279,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x46de265466ab537f:0xf43ac5cf48dd86e9!8m2!3d53.9611111!4d24.1638888
https://www.google.com/maps/place/Dubas/@53.948598,24.1663279,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x46de265466ab537f:0xf43ac5cf48dd86e9!8m2!3d53.9611111!4d24.1638888
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Norviliskiu_baznycia2017.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Norviliskiu_baznycia2017.jpg
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41. Delimitacinė linija Drūkšių ežere. Komisijos medžiaga.

42. Darbinio žemėlapio fragmentas, kuriame išryškėjo sovietų koordinačių transformavimo
niuansai. Komisijos medžiaga.

43. Kelio Švenčionys–Lentupiai fragmentas. Komisijos medžiaga.

44. Sienos demarkavimas ties Adutiškiu. Komisijos nuotrauka.

45. Adutiškio geležinkelio stotis, https://photos.wikimapia.org/p/00/00/18/91/92_big.jpg

46.	Geležinkelis ties siena į Pariečę (vaizdas į Baltarusijos pusę). VSAT nuotrauka.

47. Paskutinio plūduro statymo Gilūto ežere o�ciali procedūra. Komisijos nuotrauka.

48. Plūduras, ženklinantis valstybės sieną ežere vasarą. Komisijos nuotrauka.

49. Plūduras, ženklinantis valstybės sieną ežere žiemą. Komisijos nuotrauka.

50. Tarpinis sienos ženklas. Komisijos nuotrauka.

51. Technika pasienio juostai įrengti skęsta. VSAT nuotrauka.

52. Ieškant sienos. Komisijos nuotrauka.

53. Patrulinis takas pelkėje. Komisijos nuotrauka.

54. Sutvirtintas upės krantas, kad ji „nepabėgtų“. VSAT nuotrauka.

55. Pavasario polaidis. VSAT nuotrauka.

56. Bebrų užtvanka ant sienos. Komisijos nuotrauka.

57. Baigiamųjų dokumentų įrišimo ir antspaudavimo procedūra. Komisijos nuotrauka.

58. Bendros komisijos delegacijų vadovai pasirašo baigiamuosius protokolus. Komisijos nuotrauka.

59. O�ciali demarkavimo dokumentų pasirašymo procedūra 2001 m. prie sienų sankirtos
ženklo. Komisijos nuotrauka.

60. Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos sienų sankirtos padėties vizualizacija. Komisijos nuotrauka.

61. Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos sienų sankirta „Liudvinavas“. Komisijos nuotrauka.

62.	Tokia spygliuota tvora, simboliškai vadinama „geležine užkarda“, buvome atskirti nuo
Vakarų. Komisijos nuotrauka.

63. Maros upės priešingame krante – Lenkijos teritorija. Komisijos nuotrauka.

64. Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos sienų sankirtos padėties vizualizacija. Komisijos nuotrauka.

65. Sienų sankirtos ženklinimo darbų vertinimas. Komisijos nuotrauka.

66. Paženklinta Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos sienų sankirta „Mara“. Komisijos nuotrauka.

67. Baigiamųjų demarkavimo dokumentų pasirašymas 2012 m. gegužės 30 d. Geldapė. Komisijos 

nuotrauka.

Sienos su Latvija atstatymas 

68. LDK ir Livonijos siena Radvilos Našlaitėlio žemėlapyje (1613), https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/lt/thumb/c/c4/M.K.Radvila%2C_1613%2C_%27Magni_Ducatus_Lithuaniae%2C_et_Regionum_

Adiacentium_exacta_Descriptio%27.jpg/582px-M.K.Radvila%2C_1613%2C_%27Magni_Ducatus_

Lithuaniae%2C_et_Regionum_Adiacentium_exacta_Descriptio%27.jpg

https://photos.wikimapia.org/p/00/00/18/91/92_big.jpg
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69.	Žemėlapio fragmentas, iliustruojantis Palangos valsčiaus prijungimą prie Kuršo gubernijos,
http://metalloiskateli-info.ru/wp-content/uploads/2012/01/kurlyandskaya-guberniya-karta-3.jpg

70. Latvijos kariai pozuoja prie Prūsijos sienos ženklų Nemirsetoje. Nuotrauka iš R. Beniušio archyvo.

71. Arbitražo komisijos pirmininkas lordas J. Y. Simpsonas, https://en.wikipedia.org/wiki/

James_Young_Simpson_(diplomat) 

72. Apsikeitimo žemėmis tarp Lietuvos ir Latvijos schema. Autoriaus schema.
73.	 Prieškarinių sienos ženklų brėžiniai. Iš tarpukario komisijos dokumentų.

74. Paženklintos valstybės sienos fragmentas. Nuotrauka iš R. Beniušio archyvo.

75.	 Vienas pirmųjų įsteigtų sienos perėjimo punktų Būtingėje. Nuotrauka iš R. Beniušio archyvo.

76. Demarkavimo žemėlapio fragmentas. Brėžiniai iš tarpukario komisijos dokumentų.

77.	 Žemėlapio legenda ir sienos aprašas. Komisijos nuotrauka.

78.	 Išlikęs tarpukario Lietuvos ir Latvijos sienos ženklas Žagarėje. Komisijos nuotrauka.

79. Išlikęs istorinis Lietuvos sienos ženklas. Komisijos nuotrauka.

80.	Pirmasis sienos ženklas pajūryje. Komisijos nuotrauka.

81. Sausumos sienos ženklo vaizdas. Komisijos nuotrauka.

82.	Upinis sienos ženklas. Komisijos nuotrauka.

83. Specialus sienos ženklas ant tilto. Komisijos nuotrauka.

84.	Valstybės sienos atkūrimo (redemarkavimo) žemėlapis. Komisijos dokumentai.

85.  Sienų delimitavimo ir demarkavimo darbų vadovėlis.

Rusijos sienos delimitavimas  
ir demarkavimas

86. Lietuvos muitinės pastatas prie Karalienės Luizės tilto.
87. Siena Vištyčio ežere tarp Vokietijos ir Rusijos imperijos, http://geosite.jankrogh.com/borders/

vistytis/vistytis_kart/Vistytis_1916aS.jpg

88.	 Vištyčio ežero padalijimo projektai. Komisijos medžiaga.

89. Dvi sodybos už gyvenvietės ribų. Komisijos nuotrauka.

90. Teritorijų mainai prie gyvenvietės. Komisijos medžiaga.

91.	 Sienos pakitimai Vištyčio gyvenvietėje ties pasieniu su Rusija. Komisijos nuotrauka.

92	 Spygliuotos vielos tvora prie Vištyčio iš Rusijos pusės, http://howard.sandys.ca/imgs/img_0539.jpg

93.	 Sienos padėtis Skirvytės žiotyse. Autoriaus parengta schema.

94.  Vokiečių sudaryto žemėlapio fragmentas, kuriame pavaizduota sienos padėtis Kuršių
mariose, https://farm4.static�ickr.com/3074/2930653023_8af60de800_b.jpg

95. Sienos fragmentas Kuršių mariose po 1963 m., https://farm4.static�ickr.

com/3074/2930653023_8af60de800_b.jpg

96.	Lietuvos ir Vokietijos sienos ženklas. Komisijos nuotrauka.

97. 1545 m. pastatytas sienos ženklas. Komisijos nuotrauka.
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98.	 Ant sienos ženklo Lietuvos ir Prūsijos valstybių herbai ir užrašas lotynų kalba. Komisijos 

nuotrauka.

99.	 Baigiamieji sienos ženklo  restauravimo 1904 m. akordai, https://fotopolska.eu/foto/113/113286.jpg

100. Užrašas ženklo plokštėje apie jos pakeitimą. Komisijos nuotrauka.

101.	 Vokietijoje išleisti atvirukai, https://prostken.�les.wordpress.com/2018/10/123.

jpg?w=700&h=&crop=1;  https://prostken.�les.wordpress.com/2018/10/242.jpg?w=370&h=&crop=1 

102. Sienos ženklas prie Vištyčio gyvenvietės, http://www.geocities.ws/kociubaitis/Vistyt-sienos-

stulpas-k.jpg

103. Vokietijos ir Rusijos sienos ženklas prie Nemirsetos, http://foto.terpe.lt/inkelti/20100215/i85_

ID000390-Bei_Nimmersatt_Kr_Memel-MT0192-1-Grenzpfeiler_1925-1939_4-309_1.jpg

104.	 Administracinė siena Kuršių nerijoje XIX a., http://wiki-commons.genealogy.net/images/

thumb/5/55/Alt_Nidden_URMTB041%2C42_1834.jpg/420px-Alt_Nidden_URMTB041%2C42_1834.jpg

105. Prūsijos (Vokietijos) ir Rusijos sienos ženklas. Muitinės muziejus.

106.	 Lietuvos ir Vokietijos siena Kuršių nerijoje ties Nida, https://i.pinimg.com/originals/39/94/

a8/3994a888�99c5363c3572e1b0b6161c.jpg

107. Lietuvos ir Vokietijos siena, paženklinta ant tilto per Širvintos upę turėklų. Priešais –
Kudirkos Naumiestis, http://alkas.lt/wp-content/uploads/2017/01/thumb.php_800x611.jpg

108.	 Siena, paženklinta plūdurais, Vištyčio ežere. Komisijos nuotrauka.

109.	 Valstybės sieną ženklinantys plūdurai Matlaukio tvenkinyje. Komisijos nuotrauka.

110. Valstybės siena ant Matlaukio gruntinės užtvankos. Komisijos nuotrauka.

111. Plūdurų statymo žiemą įranga. Komisijos nuotrauka.

112. Plūdurų statymas vasarą Vištyčio ežere. Komisijos nuotrauka.

113. Plūdurų statymas vasarą Kuršių mariose. Komisijos nuotrauka.

114. Plūduras, ženklinantis sieną Kuršių mariose. Komisijos nuotrauka.

115. Gairėmis ženklinama siena žiemą Kuršių mariose. VSAT nuotrauka.

116. Marių dugno pro�lis. Komisijos medžiaga.

117. Sienos sutartyje �ksuoti pagrindiniai taškai. Komisijos medžiaga.

118. Demarkavimo žemėlapio fragmentas. Komisijos medžiaga.

119. Valstybės sienos ženklai nerijoje prie kelio į Kaliningradą. Komisijos nuotrauka.

120. Sienos ženklas „rytinė siena“, užpustytas slenkančio smėlio. Komisijos nuotrauka.

121. Rytinės sienos ženklas „šulinyje“. Komisijos nuotrauka.

122. Specialus sienos ženklas Kuršių nerijoje. Komisijos nuotrauka.

123. Stichija jau „įvertino“ naujų sienos ženklų atsparumą ir galimybę keisti jų aukštį. Komisijos 

nuotrauka.

124. Rusijos ekspertai atlieka hidrogra�nius matavimus Nemune. Komisijos nuotrauka.

125. Potvynis Nemuno žemupyje. VSAT medžiaga.

126. Nuimami sienos ženklai. Komisijos nuotrauka.

127. Sienos nustatymo Skirvytės žiotyse schema. Komisijos medžiaga.

128. Lietuvos darbo grupė atlieka matavimus Šešupėje. Komisijos nuotrauka.
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129. Tarpukarinio ženklo vietoje atkastas artilerijos sviedinys. Komisijos nuotrauka.

130. Senosios žydų kapinės. Komisijos nuotrauka.

131. Tarpiniai sienos ženklai ant išlikusių kaupų. Komisijos nuotrauka.

132. Kaliningrado srities vadovai ir pasieniečiai švenčia sienos su Lietuva demarkavimo darbų
pabaigą Kybartų–Černyševskoje pasienio kontrolės punkte (2015-12-28), https://img4.eadaily.

com/r650x450/o/30c/ab90969baf441616fa04d70ed42ad.jpg

133. Lietuvos ir Prūsijos siena šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje, https://www.limis.lt/limisk-portlet/

exhibit/resource/image/40000000002860_40000003259580_L 

	134.	 Tokius Lietuvos kontūrus įsivaizdavo Stalinas ir Ribbentropas, pasirašydami slaptuosius
protokolus ir žemėlapį prie jų 1939 m. (vokiško alternato kopija), https://upload.wikimedia.

org/wikipedia/commons/2/2c/Mapa_2_paktu_Ribbentrop-Mo%C5%82otow.gif

135. Pokario Lenkijos sienų nustatymas, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/

Curzon_line_lt.svg/400px-Curzon_line_lt.svg.png

136. Lenkijos ir SSRS sienos ženklas Nr. 1987, pastatytas 1947 m. Komisijos nuotrauka.

137. Sienų sankirtos ženklas „Vištytis“. Komisijos nuotrauka.

138.	 Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos sienų sankirtos „Vištytis“ demarkavimo dokumentų
pasirašymas. Komisijos nuotrauka.

139. Lietuvos, Vokietijos (Prūsijos) ir Lenkijos sienų sankirtų žemėlapis. Autoriaus modi�kuotas 

žemėlapis.

Sienos su Lenkija inventorizacija

140. LDK ir Lenkijos karalystė XIV–XV a., https://i.pinimg.com/originals/3d/

e1/15/3de115aefc42ccd419eafa7661e3386c.jpg

141. Pietvakarinė LDK siena su Lenkija 1791 m. Franzo Reilly sudarytame žemėlapyje. LNM (iš 

K. Varnelio kolekcijos).

142. Laikinoji demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/thumb/1/10/Border-Lithuania-Poland-1919-1939.svg/800px-Border-Lithuania-Poland-1919-1939.

svg.png 

143. SSRS ir Lenkijos siena. Komisijos nuotrauka.

144. SSRS ir Lenkijos pasienio zona. VSAT nuotrauka.

145.	 Sienos ženklas ant Lietuvos ir Lenkijos valstybės sienos. Komisijos nuotrauka.

146.	 Siena su Lenkija ežeruose paženklinta tokio tipo plūdurais. Komisijos nuotrauka.

147. Valstybės sienos inventorizavimo dokumentų pasirašymas 2013 m. Komisijos nuotrauka.
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Lietuvos jūrų erdvių delimitavimas

148. Iškilminga sienos sutarčių pasirašymo procedūra Maskvoje. V. Gulevičiaus nuotrauka.

149. Angliavandenilių paieškos preliminarių tyrimų pietrytinėje Baltijos jūros dalyje schema.
Lietuvos geologijos tarnyba.

150. Jūros erdvių atribojimo Šiaurės jūroje schema, https://www.researchgate.net/pro�le/Ahmad_

Kash�/publication/320871588/�gure/�g1/AS:568571018977280@1512569302645/1969-North-Sea-case-a-

Nuno-Marques-Antunes-Towards-the-delimitation-of-maritime.png

151. Vokietijos jūros erdvių atribojimo Šiaurės jūroje po 1969 m. Tarptautinio
Teisingumo Teismo sprendimo schema, https://slideplayer.com/slide/10498658/35/images/32/

North+Sea+Continental+Shelf+Case.jpg

152. Lietuvos jūrinės dalies atribojimo linijos taikant Ženevos konvencijų delimitavimo
principus ir Lietuvos kranto bazinės linijos. Komisijos medžiaga.

153. Lietuvos ekonominė zona švedų skaičiavimais. Komisijos medžiaga.

154. Baltijos jūros erdvių padalijimo tarp Latvijos, Lietuvos ir Rusijos projektai. Komisijos 

medžiaga.

155.	 Lietuvos ir Rusijos teritorines jūras, išskirtines ekonomines zonas ir kontinentinį šelfą
atribojanti linija su lūžio tašku Nr. 22 viduryje. Komisijos medžiaga.

156. Susitarimo dėl Lietuvos, Švedijos ir Rusijos išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio
šelfo ribų sankirtos Baltijos jūroje pasirašymas. Komisijos nuotrauka.

157. Lietuvos ir Latvijos jūrų sienos atribojimo projektai. Komisijos medžiaga.

158. Lietuvos ir Latvijos delegacijų atstovai bando nustatyti, kur prasideda teritorinė jūra.
Komisijos nuotrauka.

159. Jūrlapio prie sutarties, kuriame pavaizduota Lietuvos ir Latvijos jūrų akvatorijas
atribojanti linija, kopija. Komisijos medžiaga.

160. Komisijos narių priėmimas pas Lietuvos Respublikos Prezidentą V. Adamkų pasirašius
sutartį su Latvija. LRP medžiaga.

161. Lietuvos ir Latvijos jūros atribojimo linija, „nustatyta“ SSRS laikotarpiu (schema
buvo įdėta Latvijos energetikos ministerijos tinklalapyje), http://www.em.gov.lv/

em/2nd/?lng=en&cat=30178161

162.	 Lietuvos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai L. Linkevičius ir Carlas Bildtas pasirašo
jūros sienos sutartį. URM nuotrauka

163. Delimituota Lietuvos jūros akvatorija, pavaizduota jūrlapyje. URM, NŽT.

164. Lietuvos jūrinės dalies �zinės charakteristikos. Komisijos medžiaga.
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sienų ir jų sankirtų delimitavimo ir demarkavimo komisijų 
pirmininko ir pirmininko pavaduotojo pareigas. Iki Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais dirbo Vilniaus 
inžinerinio statybos instituto (dabar – Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas) Miestų statybos fakulteto docentu 
ir prodekanu. 1990 metais įsteigus Valstybinę geodezijos ir 
kartogra�jos tarnybą, paskirtas jos vadovu. Nuo 2002-ųjų 
ėjo Užsienio reikalų ministerijos departamento direktoriaus 
pavaduotojo pareigas. Nuo 2016 metų Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos ekspertas valstybės sienų 
delimitavimo, demarkavimo ir jų priežiūros klausimais. 

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi ir 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi, 2012 metais 
jam suteiktas Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio 
ir įgaliotojo ministro diplomatinis rangas. Užsienio reikalų 
ministro apdovanotas garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“ ir medaliu „Už nuopelnus Lietuvos Respublikos 
diplomatinėje tarnyboje“. Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
vado apdovanotas garbės ženklu „Už nuopelnus valstybės sienos 
apsaugai“. Baltarusijos valstybinio pasienio komiteto pirmininko 
apdovanotas nešiojamu garbės ženklu už bendradarbiavimą sienos 
klausimais.

Penkių išradimų ir keliolikos mokslinių straipsnių autorius, 
leidinių „Lietuvos sienos. Tūkstantmečio istorija“ bei „Valstybės 
sienų delimitavimas ir demarkavimas: aktualūs klausimai ir jų 
sprendimo būdai“ (anglų ir rusų kalbomis) bendraautoris.
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Zenonas Kumetaitis. Atkurtos Lietuvos sienos. Sėkmės istorija. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidyk-
la, 2020. – 204 p.

ISBN 978-609-07-0389-2 (skaitmeninis PDF)

Anksčiau sienas teko ginti ginklu, o sienų sutartys liudijo šalių karinio potencialo pusiausvyrą. Po 1990 metų 
kovo 11-osios sienas pavyko nustatyti diplomatinėmis priemonėmis. Autorius, aktyviai dalyvavęs atkuriant 
ir nustatant Lietuvos sienas 1990–2015 metais, knygoje atskleisdamas įdomias ir nepublikuotas permainingų 
derybų detales, rašo nesenų laikų istoriją. Ją neabejotinai galime pavadinti mūsų šalies sėkmės istorija. 

Delimituota valstybės siena su Baltarusija, kurios niekada neturėjome, išsiderėta nemaža dalis Vištyčio 
ežero, kurio nuo Melno sutarties laikų turėjome tik įlankos ties gyvenviete dalį.

Gilinantis į Lietuvos ir Lenkijos sienos susidarymo aplinkybes, jos ištakas pavyko aptikti Jaltos ir Potsda-
mo konferencijų dokumentuose, o Lietuvos sienos taškas piečiau Vištyčio ežero tapo išeities tašku „parceliuo-
jant“ Rytprūsių teritoriją.

Derybas dėl jūrinės akvatorijos delimitavimo komplikavo „nepalanki“ Lietuvos kranto konfigūracija. Tai 
buvo iššūkis derybininkams. Nepaisant politikų spaudimo užbaigti derybas, komisija neabejojo, kad priešais 
Lietuvą yra Švedija, ir, nors Ženevos konvencijos metodai nenumatė tokios galimybės, siekė bendros jūros 
sienos su šia valstybe. Derybose pavyko susitarti vadovautis dar neįsigaliojusia Jūrų teisės konvencija, kurios 
nuostatos buvo liberalesnės. Kad dabar turime jūrinę sieną su Švedija, yra bene didžiausias Lietuvos derybi-
ninkų pasiekimas.
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Kalbos redaktorė Gražina Indrišiūnienė
Anglų kalbos vertėja Monika Vickun
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