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LATVIJAS ROBEŽSARDZES IZVEIDOŠANA 
NEATKARĪBAS KARA LAIKĀ, 1919. GADA 
NOVEMBRIS – 1920. GADA AUGUSTS

 
Raksta mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas valsts militārajā vēsturē nozīmīgai, bet līdz 

šim maz pētītai tēmai – Latvijas robežsardzes veidošanās procesam Neatkarības kara 
laikā. Robežsardze bija viena no vitāli nozīmīgākajām institūcijām, ko vajadzēja radīt, 
valstij pārejot uz miera laika stāvokli. Robežsardzes formējumi pakāpeniski nomainīja 
armijas vienības, un frontes līnija tika aizstāta ar pārbraucamu robežu. Darbs, ko veica 
robežsardze, bija nozīmīgs daudzos militārajos, politiskajos un ekonomiskajos procesos. 
Robežsardze kā daudzfunkcionāla institūcija ir svarīgs izpētes objekts, kas var veicināt 
citu tematu izpratni. Darbs balstīts uz Robežsargu divīzijas un Robežsardzes pulku 
dokumentiem, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 
Atslēgvārdi: robežsardze, robežapsardzība, robežas, Neatkarības karš.

 
Pirmos lēmumus par Latvijas Republikas robežu apsardzības sistēmas 

veidošanu jaunā valdība pieņēma 1919. gada vasaras otrajā pusē, kad pēc 
Strazdumuižas pamiera noslēgšanas militārā situācija Vidzemē bija normalizē-
jusies un kļuvusi pietiekami stabila. Etnogrāfiskā robeža ar Igauniju bija pirmā, 
uz kuras varēja sākt organizēt tās apsardzību. Vispirms šo uzdevumu uzticēja 
Armijas kara satiksmes pārvaldei, kas bija atbildīga par Vidzemē esošiem 
dzelzceļa mezgliem, ostu apsardzību, lauka pasta nodaļām un citiem ar 
apsardzību, transportu un informācijas apmaiņu saistītiem procesiem. Armijas 
kara satiksmes pārvalde 1919. gada 21. augustā Rencēnos izveidoja pirmo 
robežkontroles punktu, bet septembrī vēl sešus citus robežkontroles punktus 
Ainažos, Salacā, Gaujienā, Strenčos, Apē un Alūksnē.1

Neilgi pēc tam uzmanību sāka pievērst ne vien Igaunijas, bet arī Lietuvas 
robežai, līdz ar to robežu apsardzības organizēšana pamazām sāka prasīt pārāk 
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1 Pētersone, Inta (atb. red.) (1999). Latvijas brīvības cīņas, 1918–1920: enciklopēdija. Rīga: Preses 
nams, 143. lpp.; Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 3, [Rīga] 15.11.1919. 
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LNA_LVVA), F4967_1_1, 3. lp.
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daudz resursu no Armijas kara satiksmes pārvaldes, kavējot tās darbu primāro 
uzdevumu pildīšanā.2 1919. gada rudens otrajā pusē aktualizējās nepieciešamība 
pēc vienotas robežapsardzības sistēmas izveidošanas. Latvijas Pagaidu valdības 
izdotajos rīkojumos par robežapsardzību norādīts, ka Latvijas robežsardze tiek 
dibināta ar mērķi cīnīties pret kontrabandas ievešanu un nelikumīgu robežu 
pāriešanu no kaimiņvalstīm uz Latviju un otrādi.3

Latvijas robežsardzes reālais veidošanās process sākās 1919. gada 3. no-
vembrī, kad armijas virspavēlnieks Jānis Balodis apstiprināja robežsargu štatus, 
kas kļuva par pamatu robežsargu sistēmas formēšanai. Tika noteikts robežsargu 
dienestā nepieciešamo karavīru skaits un robežapsardzības strukturēšana 
robežsargu rajonos. 7. novembrī J. Balodis izdeva pavēli par Armijas virspavēlnieka 
štābam pakļauta, tiesību ziņā divīzijas komandierim pielīdzināma robežsardzes 
priekšnieka posteņa izveidošanu, kura vadībā notiktu robežapsardzības 
formēšana un regulēta turpmākā robežsardzes darbība.4 Robežsargu priekšnieka 
sēdeklis un robežsargu galvenais štābs līdz 1920. gada 25. martam atradās Rīgā, 
Nikolaja ielā5 15, bet pēc tam tas pārcēlās uz Alberta ielu 13.6

Kaut arī robežsargu priekšnieka posteni izveidoja 7. novembrī un tajā pašā 
dienā amatā iecēla rotmistru7 Kārli Gailīti, pie pienākumu pildīšanas viņš stājās 
vien 13. novembrī.8 K. Gailīša kavēšanās, uzsākot robežsargu priekšnieka darbu, 
skaidrojama ar Bermonta armijas uzbrukumu Rīgai, kura laikā viņš pildīja kaujas 
rajona komandanta pienākumus.9

Historiogrāfijā tiek norādīts, ka robežsargu priekšnieks darbu sāka 1919. gada 
15. novembrī, tomēr tā nebija, jo pirmo pavēli K. Gailītis izdeva 1919. gada  
13. novembrī, kurā viņš skaidri norāda, ka ir stājies pie robežsargu priekšnieka 
amata pienākumu pildīšanas. Arī ar Latvijas robežsardzes dibināšanas dienas 
datumu nav īstas skaidrības. Latvijas robežsardzes oficiālajā mājaslapā norādīts 
1919. gada 7. novembris,10 diena, kad J. Balodis izdeva pavēli par robežsargu 

2 Rozenšteins, Hugo (red.) (1940). Latvijas armija 20. gados. Rīga, 409. lpp.
3 Izvilkums no Latvijas Pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājuma nr. 4. no 08.08.1919.  
Noraksts. LNA_LVVA, F4967_1_101, 1. lp.
4 Armijas virspavēlnieka pavēle nr. 73, Rīga 07.11.1919. LNA_LVVA, F3601_1_3, 120. lp.; 
Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 15, [Rīga] 16.12.1919. LNA_LVVA, F4967_1_1, 38. lp.
5 Mūsdienās Krišjāņa Valdemāra iela.
6 Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba Informācijas biroja priekšniekam, Rīga 25.03.1920.  
LNA_LVVA, F4967_1_140, 96. lp.
7 Dienesta pakāpe, kas atbilda kapteiņa pakāpei sauszemes karaspēkā.
8 Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 1, [Rīga] 13.11.1919. LNA_LVVA, 
F4967_1_1, 1. lp.
9 Jauns policijas priekšnieks. Latvis, 11.10.1933., 5. lpp.
10 Valsts robežsardzes vēsture (10.07.2020.). Pieejams: https://www.rs.gov.lv/lv/valsts-
robezsardzes-vēsture [skatīts 15.11.2021.].
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priekšnieka amata izveidi, bet laikrakstos un citos informācijas resursos kā 
robežsardzes dibināšanas diena bieži minēts 15. novembris.11 Vispareizāk 
robežsardzes dibināšanas gadadienu būtu atzīmēt 13. novembrī, kad robežsardze 
sāka darbu. Tādu versiju var pamatot arī ar Latvijas robežsardzes priekšniecības 
ziņojumu 1920. gada 14. septembrī, ko tā nosūtīja Armijas virspavēlnieka štāba 
Inspekcijas daļas priekšniekam, norādot, ka robežsardzes gadadiena atzīmējama 
13. novembrī.12

Pēc tam kad robežu aizsardzības organizēšanu nodeva robežsargu 
priekšniekam, tika izveidota Robežapsardzība – pirmā Latvijas Republikas 
robežsardzes institūcija.13 Sākotnēji Robežapsardzība bija atbildīga vienīgi 
par sauszemes robežu apsargāšanu, ko sadalīja trīs apsardzības rajonos, bet 
jūras robežas apsardzībai izveidoja Krasta apsardzības nodaļu pie Armijas 
virspavēlnieka štāba, kas tika pārdēvēta par Ceturto krastu apsardzības rajonu 
un pievienota Robežapsardzībai tikai 1920. gada martā.14

Latvijas robežsardzes organizācijas process Neatkarības kara laikā
Pēc stāšanās pie robežsargu priekšnieka pienākumu izpildes K. Gailītis, 

ņemot vērā Tautas padomes 1918. gada 5. decembrī izdotos iekšējās apsardzības 
noteikumus, 3. novembrī apstiprinātos robežsargu štatus, armijas virspavēlnieka 
un Armijas virspavēlnieka štāba priekšnieka pavēles, kā arī savus personīgos 
ieskatus, sāka izstrādāt Robežapsardzības struktūru, organizēt robežsargu rajonus 
un definēt robežsardzes darba pienākumus.15 Robežapsardzības pamatstruktūru 
veidoja iedalījums robežsargu rajonos. Rajonus paredzēja sadalīt distancēs – 
apmēram 20 līdz 50 km garās pierobežas teritorijās ar sīkāku iedalījumu 
posteņos, kuros izveidojamas robežsargu patruļas.16 Robežsargu sastāvu bija 
paredzēts veidot no Latvijas armijas dienestā jau esošiem karavīriem un uz 
brīva līguma pamata piesaistītiem robežsargiem. Sākotnēji robežsargu dienestā 

11 15. novembrī Valsts robežsardze atzīmē savu 80. dzimšanas dienu. Latvijas Vēstnesis, 
11.11.1999. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/15481 [skatīts 15.11.2021.]; Valsts 
robežsardzes Ventspils pārvalde rīko atvērto durvju dienu (25.09.2014.). Pieejams: 
https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/69852-valsts-robezsardzes-ventspils-parvalde-riko-
atverto-durvju-dienu[skatīts 15.11.2021.]. 
12 Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba Inspekcija daļas priekšniekam, Rīga 28.09.1920. 
LNA_LVVA, F4967_1_140, 295. lp.
13 Termins “robežapsardzība” apzīmē visu ar valsts robežu apsargāšanu saistīto iestāžu un tam 
piesaistīto procesu kopumu, bet Robežapsardzība, kas rakstāma ar lielo sākumburtu, apzīmē  
1919. gada novembrī robežu apsargāšanai izveidoto karaspēka daļu, kas pastāvēja līdz 1920. gada 
novembrim, kad to pārdēvēja par Robežsargu divīziju. 
14 Pētersone, I. Latvijas Brīvības cīņas, 250. lpp.
15 Kārlis Gailītis. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba Inspekcijas daļas priekšniekam, [Rīga] 
30.11.1919. LNA_LVVA, F4967_1_140, 8. lp.
16 Īsi nosacījumi robežsargiem pie viņu dienesta pienākumu izpildīšanas. Noraksts. LNA_LVVA, 
F4967_1_101, 13. lp.
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Robežsardzes pirmā priekšnieka Kārļa Gailīša pirmā pavēle. 
Rīga 1919. gada 13. novembris. 
LVA_LVVA, F4967_1_1, 1. lp.
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drīkstēja brīvprātīgi iestāties tie vīrieši, kuri bija dzimuši pirms 1884. gada un 
pēc 1901. gada. Šāds vecums bija noteikts tāpēc, lai nepārvilinātu darbā armijas 
karavīrus.17

Pilnībā robežsargu priekšnieka pienākumus K. Gailītim Armijas kara 
satiksmes pārvaldes priekšnieks kapteinis Jānis Ozols nodeva 20. novembrī.18 

Jaunā robežsargu priekšnieka pakļautībā tika nodoti arī visi septiņi Armijas 
kara satiksmes pārvaldes uz Igaunijas robežas jau izveidotie robežposteņi, to 
sastāvā esošie 134 karavīri un tur strādājošās privātpersonas (tā sauktie brīva 
līguma darbinieki).19 Kara satiksmes pārvaldes darbs robežposteņu ierīkošanā 
ļoti atviegloja Igaunijas robežas apsargāšanai paredzētā Pirmā robežsargu 
rajona veidošanu. Rajona centru ierīkoja Valmierā, un 21. novembrī par rajona 
priekšnieku iecēla virsleitnantu Jāni Milleru.20 27. decembrī robežposteņus 
pārdēvēja par distancēm.21

Lietuvas robežas apsargāšanai paredzētā Otrā robežsargu rajona veidošanu 
robežsardzes vadība sāka teju vienlaikus ar Pirmā robežsargu rajona izveidi, 
tomēr process bija sarežģītāks, jo Otro robežsargu rajonu vajadzēja radīt no 
nulles. Par Otrā robežsargu rajona priekšnieku 28. novembrī iecēla kapteini Jāni 
Kauliņu, kuru nekavējoties nosūtīja uz Jelgavu izveidot rajona štābu un organizēt 
tālāko apsardzību uz Latvijas–Lietuvas robežas.22 Uz tās Latvijas–Lietuvas robežas 
daļas, kur novembra beigās bija iespējams sākt veidot robežsargu distances, 
plānoja četras distances. Tomēr karavīru trūkuma dēļ bija iespējams organizēt 
tikai vienu distanci, līdz ar to nebija iespējams precīzi noteikt apsargājamo joslu.23 
Pirmā distance uz Lietuvas robežas tika izveidota Eglainē, 11 km uz ziemeļiem no 
Ilūkstes.24

Trešā robežsargu rajona veidošana ievilkās visilgāk, jo Latgalē 1920. gadā 
vēl notika kaujas ar Padomju Krievijas armiju. 1919. gada nogalē bija paredzēts 
sākt ar divu distanču izveidošanu, bet, situācijai uzlabojoties, rajonu palielināt 

17 Valdības iestāžu paziņojumi. Valdības Vēstnesis, 22.11.1918., Nr. 67, 2. lpp.
18 Kārlis Gailītis. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam, Rīga 20.09.1919. 
LNA_LVVA, F4967_1_140, 5. lp.
19 Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 3, [Rīga] 20.11.1919. LNA_LVVA, 
F4967_1_1, 3.–5. lp. Armijas kara satiksmes izveidotajos robežkontroles posteņos darbojās arī 
vairākas sievietes, kuras veica rakstveža vai saimniecības daļas rakstveža pienākumus. Viņas 
neatradās karadienestā un sarakstos minētas kā privātpersonas.
20 Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 4, [Rīga] 21.11.1919. LNA_LVVA, 
F4967_1_1, 6. lp.
21 Turpat, 10. lp.
22 Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 8, [Rīga] 28.11.1919. Turpat, 11. lp.
23 Kārlis Gailītis. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba Inspekcijas daļas priekšniekam, [Rīga] 
30.11.1919. LNA_LVVA, F4967_1_140, 8. lp.
24 Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 6, [Rīga] 26.11.1919. LNA_LVVA, 
F4967_1_1, 8. lp.
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ar vismaz vēl divām citām distancēm.25 Par Trešā robežsargu rajona priekšnieku 
17. decembrī iecēla kapteini Albertu Baumani, bet rajona štābu sāka veidot tikai 
1920. gada janvāra vidū.26

Robežsardzes organizēšanu visvairāk ietekmēja karavīru trūkums. K. Gailītis, 
plānojot robežsargu rajonu distanču izveidi un pie tās strādājot, vairākkārt 
norādīja uz nepietiekamo karavīru skaitu, kas neļāva pilnvērtīgi veikt robežu 
apsardzību. 1919. gada 30. novembra ziņojumā teikts, ka uz robežām atrodas 
105 karavīri, bet optimālai apsardzības organizēšanai uz visām Latvijas robežām 
tajās vietās, kur tā brīža situācija to atļāva, būtu nepieciešami 740–800 karavīri.27 

Karavīru trūkums bija aktuāla problēma gandrīz visu 1920. gadu. 
1920. gada 15. janvārī ar armijas virspavēlnieka pavēli K. Gailītis tika atcelts 

no robežsargu priekšnieka amata.28 Līdz tam viņa vadībā bija pabeigta Pirmā 
robežsargu rajona veidošana, gandrīz pabeigta Otrā robežsargu rajona veidošana, 
kur līdz janvārim bija izveidotas pārējās, kopskaitā desmit distances, kā arī iesākti 
priekšdarbi Trešā robežsargu rajona veidošanai. Tāpat bija sākta arī robežsargu 
dienesta pienākumu un robežapsardzības darba instrukciju izstrādāšana. Pats 
K. Gailītis izrādīja neizpratni par atstādināšanu no amata, jo iepriekš nebija 
saņēmis nekādus aizrādījumus vai brīdinājumus, un lūdza nozīmēt komisiju, 
lai tā noskaidrotu, kādēļ viņš nav piemērots iepriekš uzticēto pienākumu 
pildīšanai. Konkrēta atbilde netika sniegta, līdz ar to iepriekšējā pavēle atstāta 
spēkā un K. Gailītis atstādināts.29 Pēdējā ziņojumā K. Gailītis norāda uz savu 
un viņam padoto robežsargu paveiktā darba nozīmīgumu, vēlreiz akcentējot 
robežsargu trūkumu un jaunās valsts robežu nepārtraukto mainīgumu. K. Gailītis 
robežsargu priekšnieka pienākumus veica līdz 19. janvārim, kad viņa vietā stājās 
pulkvežleitnants Arnolds Godkalns.30

Janvāra beigās armijas virspavēlnieka pavēlēs parādās skaidrojums par to, 
kāpēc K. Gailītis ticis atstādināts no amata. Saistībā ar viņa darbu ir bijusi sākta 
iepriekšēja izmeklēšana par nepareizu finanšu līdzekļu izlietošanu. Armijas 
virspavēlnieks nav varējis pieļaut, ka tik atbildīgu amatu ieņem persona, kas 
atrodas šādā izmeklēšanā, tādēļ bijis spiests K. Gailīti atcelt. 25., 26. un 30. janvārī 

25 Kārlis Gailītis. Steidzams ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam, [Rīga 26.11.1919.]. 
LNA_LVVA, F4967_1_140, 2. lp.
26 Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 16, [Rīga] 19.12.1920. LNA_LVVA, 
F4967_1_1, 41. lp.
27 Kārlis Gailītis. Steidzams ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam. LNA_LVVA, 
F4967_1_140, 2. lp.
28 Izvilkums no armijas virspavēlnieka pavēles no 15. janvāra 1920. gada. LNA_LVVA, F4967_1_140, 
28. lp.
29 Arnolds Godkalns. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba Operatīvās daļas priekšniekam, Rīga 
20.01.1920. LNA_LVVA, F4967_1_140, 38. lp.
30 Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka pavēle nr. 9, Rīga 19.01.1920. LNA_LVVA, F4967_1_2, 
14. lp.
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tika veikta pārbaude par robežsargu priekšnieka rīcībā esošajiem līdzekļiem un 
inventāru, kuras laikā atklājās, ka viss darīts pareizi, līdz ar ko K. Gailīti attaisnoja.31

Pilnībā no K. Gailīša robežsargu vadītāja pienākumus A. Godkalns pārņēma 
1920. gada 20. janvārī.32 Tobrīd bija izveidoti divi robežsargu rajoni, bet trešais 
vēl tikai tapa. Uz aptuvenās 273 km garās Igaunijas robežas atradās tikai pieci 
virsnieki, seši ierēdņi un 293 karavīri, bet uz aptuvenās 609 km garās Lietuvas 
robežas – vien septiņi virsnieki, astoņi ierēdņi un 192 karavīri.

Viena no pirmajām lietām, kurai pievērsās A. Godkalns, bija jauna 
robežsardzes organizācijas plāna izstrādāšana, jo K. Gailīša valdībā robežsardze 
tika veidota pēc plāna, ko bija izstrādājusi Armijas kara satiksmes pārvalde un 
bija paredzēta kā pagaidu variants. Latvijas robeža bija sadalīta trīs distancēs, 
bet nebija stingri noteikts distanču un posteņu skaits. Tobrīd Pirmajā robežsargu 
rajonā bija 12 distances, Otrajā robežsargu rajonā – septiņas distances, Trešais 
robežsargu rajons atradās veidošanas stadijā, bet jūras robežas apsargāšana vēl 
nebija uzticēta robežsargu priekšniekam. Pēc jaunā – A. Godkalna izstrādātā 
plāna bija paredzēts robežu sadalījumu rajonos atstāt tādu pašu, bet katru rajonu 
sadalīt 10 distancēs un katru distanci – sešos posteņos. Tāpat jaunajā plānā bija 
paredzēts izveidot Ceturto krastu apsardzības rajonu ar astoņām distancēm.33

Pēc plāna izstrādes A. Godkalns pievērsās tā īstenošanai dzīvē ar Trešā rajona 
veidošanu. 21. janvārī, vienu dienu pēc pilnvērtīgas stāšanās amatā, viņš deva 
pavēli Trešā robežsargu rajona priekšniekam, kas tobrīd vēl atradās Rīgā, sākt 
veidot rajona štābu Krustpilī. 24. janvārī rajona sastāvā tika ieskaitītas pirmās 
divas Otrā rajona distances.34 Tomēr uz robežas ar Padomju Krieviju, par kuru 
kalpoja frontes līnija, līdz pat galīgā miera noslēgšanai 1920. gada augustā 
robežsargu darbība bija diezgan pasīva. Visa satiksme uz tās bija apturēta un 
apsargāšanas darbus galvenokārt veica Latvijas armijas vienības.

1920. gada 8. martā no Armijas virspavēlnieka štāba Robežapsardzībai 
pievienoja Krastu apsardzības nodaļu. To pārdēvēja par Ceturto krastu 
apsardzības rajonu un tam uzticēja Latvijas teritorijai piederošo jūras krasta līniju 
apsargāšanu no Palangas līdz Ainažiem.35 Krastu apsardzības rajona štābs atradās 
Rīgā. Atšķirībā no pārējiem rajoniem sākotnēji tas netika iedalīts distancēs, bet 

31 Arnolds Godkalns. Robežsargu priekšnieka pavēle nr. 25, Rīga 15.02.1920. LNA_LVVA, 
F4967_1_3, 14. lp.
32 Arnolds Godkalns. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam, Rīga [16.01.1920.]. 
LNA_LVVA, F4967_1_140, 36. lp.
33 Ziņojums par robežsargu darbību un organizāciju, Rīga 03.07.1920. LNA_LVVA, F4967_1_246, 
238. lp.
34 Arnolds Godkalns. Robežsargu priekšnieka pavēle nr. 13, Rīga 24.01.1920. LNA_LVVA, 
F4967_1_2, 16.–18. lp.
35 Rozenšteins, H. Latvijas armija 20. gados, 409. lpp.
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to veidoja trīs apakšrajoni – Ventspils, Liepājas un Rīgas apakšrajons.36 Pirmais 
Ceturtā rajona priekšnieks bija jūras virsleitnants Mārtiņš Vītoliņš, tomēr jau 
29. aprīlī viņa vietā stājās jūras virsleitnants Jānis Brenners.37 Līdz ar Ceturtā 
rajona pievienošanu robežsardzei bija pabeigts A. Godkalna izstrādātais 
Robežapsardzības iedalījums rajonos, tomēr tālākā sadalīšana distancēs ievilkās.

Arī A. Godkalns saskārās ar karavīru trūkumu, kas kavēja apsardzības 
organizēšanu. Īpaši aktuāli tas bija 1920. gada pavasarī, kad ļoti bieži gan 
rajonu priekšnieki, gan pats robežsargu priekšnieks un robežsargu Galvenā 
štāba ierēdņi savos ziņojumos norāda uz nepietiekamo karavīru skaitu vai lūdz 
Armijas virspavēlnieka štābam ieskaitīt robežsargos jaunus karavīrus. Februārī 
uz Otro rajonu bija nosūtīti 300 karavīri, kas kopējo robežsargu skaitu šajā rajonā 
palielināja līdz 568 cilvēkiem, tomēr tas bija diezgan tālu no optimālā Lietuvas 
robežas apsargāšanai nepieciešamā cilvēku skaita un iepriekš apstiprinātajiem 
štatiem, kuros bija paredzēts aptuveni divas reizes lielāks karavīru skaits.38 

Robežsargu skaitliskā sastāva problēmas ilustrē Armijas virspavēlnieka štāba 
Operatīvās daļas priekšniekam nosūtīts ziņojums no 1920. gada 7. maija: 
“Robežsargu priekšnieka uzdevumā ziņoju, ka 2. Robežsargu rajonā skaitās  
568 karavīri, kas ir ļoti maz priekš pietiekošas robežu apsardzības. Bez tam 
cilvēki ir neapmācīti robežsargu dienestam. Un paralēli ar apsardzību tiek 
izdarīta to apmācīšana, kas savukārt traucē apsardzības dienestu. Vispār 
robežsargos sajūtams liels cilvēku trūkums, bet vairākkārtēji pieprasījumi pēc 
papildinājumiem no armijas organizācijas daļas atteikti.”39 Piemēram, marta 
sākumā A. Godkalns lūdza ieskaitīt robežsargos 200 karavīru, lai būtu iespējams 
nodibināt jaunas Trešā rajona distances, uz ko viņš saņēma noraidošu atbildi, 
kas pamatota ar vispārējo karavīru trūkumu Latvijas armijā. Trešā rajona 
priekšniekam ne tikai pietrūka cilvēku jaunu distanču izveidošanai, bet viņš bija 
spiests samazināt posteņu skaitu jau esošajās distancēs.40 Tāpat robežsargos 
trūka virsnieku, ierēdņu un dažādu speciālistu, jo vēl notiekošās karadarbības dēļ 
nebija iespējams robežsardzei piešķirt pietiekami lielu, augsti kvalificētu karavīru 
grupu. Lielāko daļu veidoja brīvprātīgi dienestā iestājušies iedzīvotāji. Brīvprātīgo 

36  Rīkojums Latvijas Robežsargu priekšniekam, LNA_LVVA, F4967_1_190, 57. lp.
37 Arnolds Godkalns. Robežsargu priekšnieka pavēle nr. 63, Rīga, 05.05.1920. LNA_LVVA, 
F4967_1_6, 7. lp.
38 Paziņojums Robežsargu priekšniekam, Rīga 07.02.1920. LNA_LVVA, F4967_1_140, 55. lp.; 
Jānis Millers. Ziņojums Latvijas Robežsargu priekšniekam, 02.03.1920. LNA_LVVA, F4967_1_140, 
86. lp.
39 Robežsargu štāba priekšnieka vietas izpildītāja ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba 
priekšniekam, Rīga 07.05.1920. LNA_LVVA, F4967_1_140, 154. lp.
40 Arnolds Godkalns. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam, Rīga 09.03.1920. 
LNA_LVVA, F4967_1_140, 85. lp.; Ziņojums Armijas Virspavēlnieka štāba Organizācijas daļas 
priekšniekam, 23.03.1920. LNA_LVVA, F4967_1_140, 95. lp.; Alberts Baumanis. Ziņojums 
Latvijas Robežsargu priekšniekam. Noraksts, 07.05.1920. LNA_LVVA, F3600_1_66, 86. lp.
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Īsi nosacījumi robežsargiem, kā darboties uz robežām. 
Noraksts. Nedatēts.  
LVA_LVVA, F4967_1_101, 13. lp.



61

OSKARS PAVLOVIČS. LATVIJAS ROBEŽSARDZES IZVEIDOŠANA NEATKARĪBAS KARA LAIKĀ

vervēšana dienestam bija sākusies iepriekšējā robežsargu priekšnieka K. Gailīša 
vadībā jau 1919. gada 23. novembrī, robežsargu pārstāvjiem dodoties uz 
Bauskas, Ikšķiles, Jaunjelgavas u. c. apriņķiem, kā arī dažādos Latvijas laikrakstos 
publicējot aicinājumus pievienoties robežsargiem.41 Neskatoties uz centieniem 
piesaistīt cilvēkus robežsardzes dienestam, brīvprātīgo plūsma bija vāja un 
neregulāra. To varētu skaidrot ar notiekošo karadarbību un to, ka līdz Neatkarības 
kara beigām robežsargu dienestā brīvprātīgi iestāties drīkstēja vīrieši, kas jaunāki 
par 19 un vecāki par 35 gadiem, kā arī ar neviennozīmīgo iedzīvotāju vērtējumu 
par jaundibināto Latvijas valsti. Robežsargu skaits no aptuveni 300 karavīriem 
1919. gada decembrī bija pieaudzis līdz aptuveni 1500 karavīriem 1920. gada 
jūlijā. Salīdzinot šo skaitu ar štatos paredzēto, tas ir gandrīz četras reizes mazāks 
par vēlamo robežsargu skaitu – 5790.42 

1920. gada 3. jūlijā A. Godkalnu atcēla no robežsardzes priekšnieka amata, 
pamatojoties uz to, ka viņš nav piemērots dienestam, par galveno iemeslu minot 
problēmas ar robežsardzes sastāvu. Viņa vietā ar to pašu pavēli kā dienestā 
augstākstāvošu, ar lielāku kaujas un dzīves pieredzi iecēla pulkvedi Jūliju 
Jansonu.43 Pilnībā pienākumus no A. Godkalna viņš pārņēma 9. jūlijā.44

A. Godkalns, kaut arī tika atzīts par nepiemērotu robežsargu dienestam, laikā, 
ko pavadīja, vadot Robežapsardzību, bija paveicis vērā ņemamu darbu. Viņš bija 
izstrādājis plānu robežsardzes organizēšanai, arī kopējais robežsardzes dienestā 
stāvošo cilvēku skaits bija palielinājies piecas reizes. Viņa vadībā bija izdarīti 
priekšdarbi rajonu paplašināšanai, pat neraugoties uz lielajām problēmām un 
atteikumiem, sākta Trešā rajona 4. un 5. distances veidošana, likvidēti iepriekšējie 
Ceturtā krastu apsardzības rajona apakšrajoni, izveidots plāns jūras robežas 
sadalīšanai astoņās distancēs un sākta to veidošana.45 Tāpat viņš uzsāka izlūku 
nodaļas organizēšanu un izveidoja apmācības komandu.46

Vēl viens nozīmīgs A. Godkalna devums robežsardzei bija vienota formastērpa 
projekta izstrāde. Viņš paredzēja robežsargu karavīriem uz formastērpa uzšūt 
atšķirības zīmes ar dzeltenu, bet virsniekiem – ar zelta līniju, cepuri ar zaļu loku 
un dzeltenām kantēm, uzplečus ar metāla burtiem R. S., virs kuriem ar romiešu 
cipariem būtu norādīts tā rajona numurs, kam robežsargs ir piederīgs, bet 

41 Kārlis Gailītis. Robežsargu priekšnieka dienas pavēles, Rīga 23.11.1919., LNA_LVVA, F4967_1_1, 
7. lp.; Valdības iestāžu paziņojumi. Valdības Vēstnesis, 22.11.1919, Nr. 67, 2. lpp.
42 Ziņojums par robežsargu sastāvu. LNA_LVVA, F4967_1_323, 621. lp.; Ziņojums par karavīru 
sastāvu. LNA_LVVA, F3601_1_408, 31., 106. lp.
43 Jūlijs Jansons. Robežsargu priekšnieka pavēle nr. 103, 15.03.1920. LNA_LVVA, F4967_1_8, 
17. lp.
44 Jūlijs Jansons. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam, [Rīga] 09.07.1920. LNA_
LVVA, F4967_1_140, 189. lp.
45 Arnolds Godkalns. Robežsargu priekšnieka pavēle nr. 48, Rīga 02.04.1920. LNA_LVVA, 
F4967_1_5, 66. lp.
46 Robežu apsardzība uz vietas. LNA_LVVA, F4967_1_246, 244. lp.
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Galvenā štāba robežsargiem – tikai burti. Tāpat viņš lūdza armijas virspavēlniekam 
visiem jātniekiem un priekšniecības sastāvam, sākot no kaprāļa pakāpes, dot 
tiesības nēsāt piešus, bet virsniekiem kā auksto ieroci piešķirt zobenu.47 Projekta 
īstenošanu gan ietekmēja Latvijas armijas finansiālie apstākļi, tomēr tas bija 
pirmais solis uz vienota, dizainiski pievilcīga formastērpa izveidi. 

Izvērtējot A. Godkalna veikumu, noteikti jāakcentē darba apstākļi, kādos 
viņam nācās strādāt. Visus sešus mēnešus robežsardzes veidošana norisinājās 
aktīvas karadarbības apstākļos, kas ierobežoja pieejamos cilvēkresursus, bet 
jauno robežsargu vidū bieži izraisīja disciplinārus pārkāpumus, konfliktus un 
dažāda veida pašdarbību. Arī laikapstākļi vairākus mēnešus ierobežoja viņa 
pārvietošanos pa robežām, neļaujot pietiekami kvalitatīvi plānot apsardzību. 
A. Godkalns 1. martā bija lūdzis piešķirt viņam auto, ar ko būtu iespējams ap-
braukāt Lietuvas robežas, lai izvērtētu to, cik racionāli ir organizēta tās apsardzība. 
Šo lūgumu Armijas virspavēlnieka štāba Operatīvā daļa noraidīja, jo neviena no 
pieejamajām automašīnām nebija piemērota, lai konkrētajos apstākļos varētu 
apbraukāt Latvijas robežas. Laikapstākļi uzlabojās vien 13. aprīlī.48 Neraugoties 
uz to, ka A. Godkalns tika atstādināts par neapmierinošu pienākumu izpildi, 
apskatot izdotās pavēles, sarakstīšanos ar armijas virspavēlniecību un izvērtējot 
pārējos aspektus, var secināt, ka savu darbu viņš veica atbildīgi, tomēr vairāki 
ar viņu pašu nesaistīti apstākļi un arī personīgās īpašības neļāva viņam sasniegt 
armijas virspavēlnieka ekspektācijas.

Robežsardzes dienesta apstākļi un darbs uz robežām
Robežsardze kā multifunkcionāla institūcija, kas veica militāra, ekonomiska, 

sociāla un politiska rakstura darbus, bija pakļauta ļoti plašam noteikumu, 
ierobežojumu, rīkojumu un likumu kopumam. 

Vispirms to regulēja Latvijas Republikas likumi par robežu šķērsošanas 
kārtību un pasēm, likumi par precēm, kuras atļauts ievest vai izvest no valsts, 
muitas likumi u. c. Gandrīz ikviens likums, kas bija saistīts ar mantas vai personas 
kustību pāri valsts robežām, ietekmēja robežsardzes darbu. Piemēram, sakarā 
ar slikto ekonomisko situāciju Latvijas Pagaidu valdība 1919. gada 12. jūlijā 
bija izdevusi rīkojumu, ka jebkuras preces izvešanai ārpus valsts robežām katrā 
atsevišķā gadījumā ir nepieciešama īpaša Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas 

47 Arnolds Godkalns. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam, Rīga 10.02.1920. 
LNA_LVVA, F4967_1_140, 59. lp.; Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba Inspekcijas daļas 
priekšniekam, Rīga 31.03.1920. Turpat, 99. lp.; Ziņojums Robežsargu priekšniekam, Rīga 
25.03.1920. Turpat, 100. lp.
48 Ziņojums Robežsargu priekšniekam, Rīga. 05.03.1920. LNA_LVVA, F4967_1_140, 89. lp.; 
Arnolds Godkalns. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam, Rīga 03.03.1920. Turpat, 
75. lp.; Arnolds Godkalns. Ziņojums Armijas virspavēlnieka štāba priekšniekam, Rīga 09.04.1920. 
Turpat, 118. lp.
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atļauja, pretējā gadījumā visa manta ir konfiscējama, ir piemērots naudas sods 
konfiscētās mantas vērtībā un cietumsods līdz vienam gadam.49 Vairākas preču 
grupas, kas bija nepieciešamas armijas vajadzībām, vispār nedrīkstēja izvest 
no valsts, par aizlieguma neievērošanu vainīgajiem varēja piespriest 10 000 
rubļu lielu naudas sodu un/vai sešu mēnešu cietumsodu.50 Tāpat aizliegta bija 
alkohola ievešana no ārzemēm un ar laiku uzlikti daudzi citi alkoholisko dzērienu 
ierobežojumi.51 Tomēr preču aplikšana ar nodokļiem un atšķirīgās preču cenas 
kaimiņvalstu starpā, neskatoties uz visiem aizliegumiem un sodiem, veicināja 
kontrabandas kustību un spekulāciju.

Robežsargu darbu posteņos jeb viņu tiešos pienākumus uz valsts robežām 
regulēja dažādi noteikumi, rīkojumi un ierobežojumi. Protams, atkarībā 
no robežsargu skaita konkrētajā vietā, kontrabandas kustības intensitātes, 
apvidus ģeogrāfiskā stāvokļa utt. situācija uz katras robežas un arī posteņa bija 
dažāda, līdz ar to robežsargu darba specifika konkrētajā vietā atšķīrās, tomēr 
visu robežsargu darbu posteņos pamatā regulēja vienota instrukciju sistēma. 
Apsargāšanai uzticētā distanču posteņu robežas josla52 bija sadalīta iecirkņos. 
Uz katru iecirkni 24 stundu maiņai nosūtīja kājnieku patruļu,53 parasti vienu, 
bet reizēm arī divu robežsargu sastāvā. Visu diennakts maiņu patruļai vajadzēja 
atrasties sava iecirkņa rajonā, kategoriski bija aizliegts satikties ar blakus rajonos 
dežurējošām patruļām, kā arī dziedāt vai svilpot.54 Posteņos bija jāuzvedas tā, 
lai patruļas klātbūtne pie robežas būtu pēc iespējas nepamanāmāka. Bieži vien 
posteņu aizmugurē izvietoja slēpņus, kuros ietilpa viens vai vairāki robežsargi. 
To mērķis bija pastiprināt robežsardzes spēkus tajās vietās, kur bija aizdomas 
par kontrabandistu vai robežpārkāpēju tuvošanos, bet reizēm tos izvietoja 
kājnieku patruļas uzraudzīšanai. Robežapsardzībai nozīmīgi bija zirgi, kas deva 
būtisku atbalstu, kaut arī sākumā to nebija daudz. Jātniekus galvenokārt izsūtīja, 
lai pārbaudītu kājnieku patruļas modrību, sakaru uzturēšanai, izlūkošanas 
operācijām un bēgošo robežpārkāpēju vai kontrabandistu aizturēšanai.55

Ieročus robežsargiem bija atļauts lietot trīs gadījumos. Pirmkārt, lai atsistu 
bruņotu uzbrukumu. Otrkārt, lai novērstu tiešu apdraudējumu robežapsar-
dzības darbiniekam. Treškārt, tādā gadījumā, ja persona ar mantām pārvietojas 

49 Izvilkums no Latvijas Pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājuma Nr. 2, 25.07.1919. 
LNA_LVVA, F4967_1_101, 19. lp.
50 Armijas apgādības priekšnieka steidzams rīkojums. Noraksts, 10.09.1919. LNA_LVVA, 
F4967_1_101, 20. lp.
51  Valdības rīkojumi un pavēles. Valdības Vēstnesis, 27.11.1919., Nr. 71, 1. lpp.
52  Pierobežas josla bija 3 verstis jeb 3,2 kilometri.
53 Kājnieku patruļa bija robežsardzes pamatvienība tiešajam darbam uz robežām.
54 Īsi nosacījumi robežsargiem pie viņu dienesta pienākumi izpildīšanas. LNA_LVVA, 
F4967_1_101, 13. lp.
55 Turpat.
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robežjoslā, ved tās pa upi vai pāriet robežlīniju pa nelikumīgiem ceļiem, bet pēc 
divreizēja aicinājuma un viena brīdinājuma šāviena mēģina bēgt un robežsargiem 
nav iespējams viņu panākt. Arī ar šiem nosacījumiem ieroci drīkstēja lietot tikai 
tad, ja robežsargs bija skaidri redzējis pārkāpuma brīdi, un šaut varēja tikai uz 
meža pusi, nemērķējot uz apdzīvotu vietu un neapdraudot iedzīvotājus.56

Robežsargu darba noteikumos ļoti uzsvērts tas, ka viņiem kategoriski 
ir aizliegts šķērsot valstu robežas un – jo īpaši svešu valstu teritorijā – veikt 
konfiskāciju. Mantu konfiscēšana kaimiņvalsts teritorijā bija pielīdzināma 
laupīšanai.57 Kontrabandas aizturēšana bija ļoti svarīgs robežsargu darba 
pienākums, par ko robežsargi tika arī papildus atalgoti. Savukārt par katru 
nolaidību, kas rezultējusies valstij nodarītos zaudējumos, vainīgajam draudēja 
cietumsods, spaidu darbi un kara laikā arī nāvessods.58

Kopumā valdības likumu un dažādu rīkojumu, ko vajadzēja zināt, ievērot un 
izmantot, bija ļoti daudz, nereti tika izdoti jauni un mainīti vai atcelti vecie likumi. 
Robežsargu dienestam bija nepieciešami augsti kvalificēti un zinoši darbinieki, 
kas, kā minēts, robežsardzei ilgu laiku bija būtiska problēma, īpaši pirmajos 
darbības mēnešos, kad robežsardzes sastāvā vēl bija pavisam neliels cilvēku 
skaits – galvenokārt jauni, nepieredzējuši un nepiemēroti darbam robežsardzes 
dienestā, un ziņojumu par robežsargu pārkāpumiem bija daudz. Piemēram, 
1919. gada 19. decembrī Pirmā rajona priekšnieka pavēlēs parādās informācija, 
ka vairākās rajona distancēs posteņu karavīri nezina savus pienākumus, posteņu 
vecākajiem bieži netiek paziņotas robežsargu instrukcijas un rīkojumi un ir pat 
tādi gadījumi, kad vecākie ļauj karavīriem novērot robežu pārejas punktu caur 
netālu esošo māju telpām, nevis atrodoties uz robežas.59 Robežsargu priekšnieka 
A. Godkalna pavēlē 1920. gada 8. aprīlī minēts, ka dežurējošie robežsargi 
joprojām patvaļīgi atstāj savu posteņi un ka uz to ir jāpievērš īpaša uzmanība.60 
Arī 1920. gada 20. aprīlī inspekcijas laikā 2. rajona distancēs konstatēta patvaļīga 
posteņu atstāšana, vairāki karavīri nav zinājuši savus pienākumus, šādi gadījumi 
atkārtojās arī 5. maijā. 1920. gada vasarā no vairākām iestādēm bija ienākušas 
sūdzības par to, ka robežsargi pret vietējiem pārbraucējiem izturas ļoti rupji, 
izaicinoši un atgādina krievu žandarmus.61 Minētie disciplinārie pārkāpumi par 
dienesta pienākumu nepildīšanu saistībā ar tiešo darbu uz robežām nebija retums 

56 Turpat.
57 Turpat.
58  Turpat.
59 Jānis Millers. Pavēle Pirmajam robežsargu rajonam nr. 25. Noraksts, Valmiera 19.12.1919. 
LNA_LVVA, F4968_1_5, 38. lp.
60 Arnolds Godkalns. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 50, Rīga 08.04.1920. LNA_LVVA, 
F4967_1_5, 11. lp.
61 Arnolds Godkalns. Robežsargu priekšnieka dienas pavēle nr. 83, Rīga 10.07.1920. LNA_LVVA, 
F4967_1_7, 10. lp.
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robežsargu dienestā arī turpmākajos gados, tomēr to skaits bija samazinājies, 
robežsardzei iegūstot stingrāku strukturālo formu.

Laikā no 1920. gada 1. janvāra līdz 1. aprīlim uz valstu robežām tika aizturētas 
153 personas ar kontrabandu, kuras kopējā vērtība bija 966 506 rubļi, tomēr 
šī summa uzskatāma par neatbilstoši zemu reālajai situācijai un konfiscēto 
mantu taksācijas rezultātā to noteiktā vērtība bijusi apmēram četras reizes 
mazāka nekā tā laika tirgus vērtība. Robežsargu Galvenā štāba priekšnieka 
vietas izpildītājs kapteinis Dombrovskis, kas sastādīja ziņojumu par robežsargu 
darbību līdz 1920. gada aprīlim, norādīja, ka reālā mantu vērtība pēc tirgus 
cenām būtu aptuveni 3 miljoni rubļu.62 Šajā laikā vislielākais kontrabandas 
apjoms tika aizturēts uz Krievijas robežas, lai gan aizturēto personu skaits šeit 
bija vismazākais – tikai septiņas personas salīdzinājumā ar Lietuvas robežā 74 un 
Igaunijas robežā 57 aizturētajām personām. Septiņi kontrabandisti tika aizturēti 
arī Rīgas ostā, un astoņus aizturēja robežsargu Galvenā štāba Izlūkošanas nodaļa. 
Šajā pašā laikā reģistrēti 2054 likumīgi robežpārgājēji uz Igaunijas robežas un 
4632 uz Lietuvas robežas, bet nelikumīgi robežu mēģinājuši šķērsot un pieķerti 
54 cilvēki uz Igaunijas un trīs cilvēki uz Lietuvas robežas.63

Laikā no 1920. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam robežas likumīgā ceļā šķērsoja 
jau 18 492, bet nelikumīgā ceļā – 592 personas. Kopumā kontrabanda aizturēta  
478 741 rubļa apmērā, no kuriem manta 318 889 rubļu vērtībā aizturēta uz 
Lietuvas robežas. Pēc ziņojumā par robežsargu darbu veiktajām piezīmēm 
kontrabandas reālā vērtība šajā laikā varēja būt pat divas līdz trīs reizes lielāka, ja 
to aprēķinātu pēc īstajām tirgus cenām.64

No 1920. gada 1. jūlija līdz 1. septembrim robežas likumīgi šķērsoja  
16 494 cilvēki, bet par nelikumīgu robežas pāriešanu bija aizturēti 172 cilvēki. 
Uz Latvijas robežām šajā periodā aizturēta kontrabanda 1 337 272 rubļu vērtībā. 
Arī šajā laika periodā vislielākais kontrabandas apjoms – 742 521 rubļa apmērā – 
aizturēts uz Lietuvas robežas.65

Lielākā daļa no legālā ceļā robežu šķērsojušajiem cilvēkiem bija 15 verstis 
lielajā pierobežas joslā dzīvojošie cilvēki, kuriem bija piešķirtas robežu pāriešanas 
leģitimizācijas biļetes, bet personas, kas mēģinājušas robežu pāriet nelikumīgā 
ceļā, galvenokārt bija krievu karagūstekņi, kas atgriezās no ieslodzījuma Vācijā. 

Kontrabandas apjoms, kas tika vests pāri Lietuvas robežai šajā laikā, bija 
vislielākais tā iemesla dēļ, ka šī robeža bija nostiprināta tikai no Latvijas puses, 
jo Lietuvas pusē robežapsardzība nebija vēl sakārtota. Kontrabandisti izmantoja 
esošo situāciju uz Latvijas un Lietuvas robežas, jo risks uz tās bija daudz mazāks 

62 Aizturētās kontrabandas grafiks. LNA_LVVA, F3601_1_254, 35. lp.
63  Turpat, 35. lp.
64  Turpat, 40. lp.
65 Turpat, 42. lp.
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nekā uz pārējām robežām. Igaunijas–Latvijas robeža bija jau diezgan labi 
nostiprināta no abu valstu puses, bet Krievijas robeža joprojām atradās frontes 
līnijā, tādēļ tās pāriešana bija ļoti riskanta.

Kopumā robežsargu darbs 1920. gadā laikā līdz novembrim – brīdim, kad 
robežsargu rajoni tika pārdēvēti par pulkiem, bija ienesis valsts kasē vairāk nekā  
2,7 miljonus rubļu. No konfiscēto mantu kopējās aprēķinātās vērtības 
robežsargiem pienācās gratifikācijas nauda 38 % apmērā, un par laiku no 
1920. gada janvāra līdz novembrim robežsargiem vajadzēja saņemt 970 000 
rubļu.66 Tomēr reālā situācija bija nedaudz citāda, un robežsargiem pienākošies 
bonusi tika izmaksāti ilgā laika posmā un mazākā apmērā, nekā bija noteikts 
valdības iepriekš izdotajos rīkojumos, un līdz 1920. gada oktobrim robežsargi bija 
saņēmuši tikai aptuveni 40 000 rubļu.

Secinājumi
Robežapsardzības organizēšana bija ļoti sarežģīta, galvenokārt tādēļ, ka valstī 

notiekošās karadarbības rezultātā ļoti trūka kā cilvēku, tā arī materiālo un finanšu 
resursu. Lielākā daļa karavīru bija piesaistīta frontei, un robežsargu dienestam 
tika piešķirti mazāk kvalificēti speciālisti vai vispār neapmācīti jauniesauktie 
un brīvprātīgie. Arī robežsargu priekšnieka amata izpildītāji nav bijuši paši 
piemērotākie kandidāti tik nozīmīgam amatam, uz ko norāda gan neilgais laiks, 
ko Kārlis Gailītis un Arnolds Godkalns pavadīja amatā, gan arī atstādināšanas 
iemesli. Situācija uz valsts robežām visu laiku saglabājās ļoti saspringta, nedaudz 
uzlabojoties 1920. gada vasaras otrajā pusē, kad bija gaidāma miera līguma 
ar Padomju Krieviju noslēgšana. Tuvojoties Latvijas Neatkarības kara beigām, 
palielinājās arī personāla skaits un pieejamie resursi.

Neatkarības karam tuvojoties noslēgumam, būtiski palielinājās kontrabandas 
kustības apjomi un cilvēku plūsma pāri robežām kā legālā, tā arī nelegālā ceļā, 
tomēr robežsargu skaits joprojām saglabājas vairākas reizes zemāks par vēlamo. 
Vislielākā aktivitāte bija vērojama uz Lietuvas un pēc tam uz Igaunijas robežām, 
bet uz robežas ar Padomju Krieviju aktivitāte bija vismazākā. Pakāpeniski augot 
noziedzīgajām aktivitātēm un cilvēku plūsmai, nepieciešamība uz robežas 
izveidot stabilu robežapsardzības sistēmu kļuva akūti vajadzīga. 

Neatkarības kara laikā robežsardzes izveides process, kaut arī bija haotisks, 
līdz galam nesakārtots un ar būtiskiem trūkumiem, tomēr bija labs pamats 
robežsardzes struktūras tālākai izstrādei.

66 Turpat, 43. lp.
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LATVIA DURING THE WAR OF INDEPENDENCE, 
NOVEMBER 1919 – AUGUST 1920

 
The settlement of the state border issue from the first days of the Republic of 

Latvia’s existence was one of the most critical tasks that the new government had 
to solve. Firstly, the desired borders had to be defined based on ethnographic, 
economic, and political aspects, followed by work in the diplomatic arena to 
formally obtain borders as close as possible to the desired borders. Secondly, it 
was necessary to mark the borders in nature. Thirdly, it was essential to ensure 
the observance of frontiers following the norms established by national law and 
to organize their guarding from all external and internal threats. However, since 
active warfare took place in the country during the arrangement of the borders, 
the establishment of the institutions necessary for their guarding was a highly 
complex process.

The article describes the formation of the Border Guard of the Republic of 
Latvia during the War of Independence from November 1919, when the first 
orders for establishing a specific border guard institution were issued, until 
August 1920, when a peace treaty was concluded with Soviet Russia. From the 
foundations of the Border Guard structure created during this period by its first 
leaders the subsequent institutions guarding the borders of the Republic of 
Latvia developed, which existed until the outbreak of the Second World War. 
Finally, a plan was drawn up for the division of the border to be guarded and the 
Border Guard regulations issued.

The period described highlights the difficulties faced by the Border Guard 
leadership in setting up its structure and the impact of the war on both the 
available human resources and the logistics’ support. The lack of qualified 
management is particularly evident, as three chiefs of the Border Guard were 
replaced in a short period of time.

The Border Guard also carried out significant political and economic work at 
this stage. The deployment of the Border Guard at the borders and the enactment 
of specific laws regulating the borders raised the population’s awareness of the 
new state’s existence. They helped establish an understanding of strict borders 
that had never existed before. The border guards also controlled that precious 
resources were not taken out of the country during the war, and large-scale 
smuggling was detained during this time.

Keywords: Border Guard, borders, War of Independence.
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