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IZSTĀDE “CEĻOŠANA UN PĀRVIETOŠANĀS 
BRĪVĪBA: 16. LĪDZ 20. GADSIMTA PIRMĀS PUSES 

CEĻOJUMU DOKUMENTI LATVIJAS VALSTS 
VĒSTURES ARHĪVĀ”

2017. gada 9. jūnijā Starptautiskās arhīvu dienas ietvaros Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) telpās 
Rīgā, Slokas ielā 16, atklāta izstāde par ceļošanas dokumentu vēsturi no 16. gs. līdz 20. gs. pirmajai 
pusei. Izstādes autores ir Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošā pētniece  
Dr. hist. Anita Čerpinska un vadošā pētniece Dr. hist. Mārīte Jakovļeva. 
Atslēgvārdi: ceļošanas dokumenti, ārzemju pases, plakātpases, pagasta pases, likumi par ārzemju 
pasēm.

Jauno laiku sākums

Ceļošanas dokumentu kopumā, arī pasu (passeport – no franču valodas 
“šķērsot vārtus”) vēsture aizsākās viduslaikos, kad karaļa parakstīta pavadvēstule 
solīja ceļotājam aizsardzību. Tā vēstīja ne tik daudz par ceļotāja personu, kā 
apliecināja dokumenta izsniedzēja varu un autoritāti ar zīmoga un paraksta 
klātbūtni. Šo dārgo dokumentu varēja atļauties reti kurš, tāpat kā reti kurš 
drīkstēja pamest dzimto pusi. Citiem ceļotājiem, piemēram, aristokrātiem, 
sūtņiem vai spiegiem, izsniedza tā sauktos karaliskos ieteikuma rakstus 
(Geleitebrief). 

Pasu vēsture ir cieši saistīta ar valsts veidošanās vēsturi, jo tieši valsts jauno 
laiku gaitā pakāpeniski pārņēma savā kontrolē leģitīmās pārvietošanās kontroli 
un tiesības noteikt, kurš drīkst ceļot valsts ietvaros un kurš – pāri robežām. 



122 anita čerpinska

Lai dotos ceļojumā vai atgrieztos, bija nepieciešams identifikācijas dokuments 
no izbraukšanas vietas, bet tas automātiski negarantēja ielaišanu citā vietā vai  
drošu atgriešanos dzimtenē.1

Pakāpeniski pilnveidojoties ceļotāju uzskaitei, radās izsniegto ceļošanas 
dokumentu reģistri, kam vajadzēja palīdzēt cīnīties pret viltojumiem. Precīza 
personas identificēšana bija nepieciešama, lai ievāktu nodokļus, pārraudzītu 
nodarbinātību, ķertu dezertierus, bēguļojošos zemniekus un noziedzniekus. 
Vienlaikus tā deva iespēju kontrolēt pārvietošanos, nošķirt valstij piederīgos 
no svešajiem un kavēt “nevēlamu elementu” ienākšanu. 16. gs. tipiskākajām 
ceļotāju grupām – tirgotājiem, atvaļinātiem karavīriem, amatniekiem un svētceļ- 
niekiem – bija jābūt līdzi dokumentam, kas pārsvarā apliecināja legālu atrašanos 
ārpus dzīvesvietas, nevis personu. Pārvietoties gribošo skaita pieaugums un 
izsniegto dokumentu daudzums bija tik liels, ka tos vairs pašrocīgi neapliecināja 
valdošā persona, bet gan tās kanceleja. 1669. gadā Francija noteica, ka valsts 
teritoriju neviens nedrīkst pamest bez derīga ceļošanas dokumenta.2 

Senākie izstādē izvietotie dokumenti attiecas uz 16. un 17. gs. un glabājas 
Kurzemes hercogu arhīva (554. f.), Kurzemes literatūras un mākslas biedrības 
(5759. f.) un Vidzemes zviedru ģenerālgubernatora kancelejas (7349. f.) fondos. 
Ir vietējas izcelsmes un citu valstu izdoti ceļošanas dokumenti, pārsvarā derīgi 
tikai konkrētam braucienam. Pases rakstītas lielākoties ar roku. To saturs 
atspoguļo:

1) izsniedzēja titulu un amatu;
2) saņēmēja vārdu un uzvārdu, piederību sociālajai kārtai, nodarbošanos, 

dažreiz arī dzīvesvietu un ģimenes stāvokli;
3) ceļojuma galamērķi;
4) lūgumu “visiem, uz ko tas attiecas,” vai “visām civilpersonām un 

militārpersonām” palaist uz kaut kurieni konkrēto personu bez kavēšanas un 
vajadzības gadījumā sniegt tai palīdzību un aizsardzību (laissez-passez princips).

Izstādītie dokumenti izsniegti ierastākajām ceļotāju kategorijām – sūtņiem, 
augstdzimušajiem, zeļļiem un virsniekiem. Tie vairāk liecināja par pases turētāja 
labo izcelšanos un godīgo dzīvesveidu, nevis ļāva identificēt ceļotāju.

18. un 19. gadsimts

Ceļošanas dokumenti no Krievijas impērijas valdīšanas laika Latvijas 
teritorijā (18. gs. līdz 20. gs. sākums) sadalīti vairākās grupās:
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1) iekšzemes ceļošanas pases;
2) pases ceļošanai no Krievijas uz ārzemēm;
3) citu valstu izsniegti ceļošanas dokumenti.
Katrā sadaļā ievietoti dokumenti no dažādiem periodiem, lai varētu 

izsekot pases attīstības gaitai divu gadsimtu laikā. 18. gs. un 19. gs. sākumā 
vēl sastopami pilnībā ar roku rakstīti dokumenti, bet pakāpeniski tos aizstāj 
drukātas formas ar standartizētu informāciju. Jauno laiku gaitā valstis izstrādāja 
aizvien komplicētāku ceļošanas autorizācijas sistēmu, nosakot, kā, kad un kur 
kāds šķērso robežu, un radīja administratīvo aparātu sistēmas kontrolei. 

Izstādītās pases no šī laika posma glabājas Vidzemes guberņas valdes (4. f.), 
Rīgas pilsētas policijas pārvaldes (51. f.) un Kurzemes gubernatora kancelejas 
(412. f.) fondos, kā arī fondā “Materiāli par personām Rīgā un Baltijas provincēs” 
(4011. f.). Jāatzīmē, ka 4. fonda 7. aprakstā glabājas hronoloģiski sakārtoti 
ceļošanas vai ar to saistīti dokumenti, kā arī izsniegto ceļošanas dokumentu 
reģistri no 1817. līdz 1869. gadam (ar pārtraukumiem). Aprakstā neglabājas tikai 
Vidzemes guberņas valdes izsniegtās pases. Ir gan citu guberņu, īpaši Kurzemes 
guberņas, gan arī citu valstu izsniegtie dokumenti. Citos fondos pases neglabājas 
vienuviet, bet ir izkaisītas pa dažādiem aprakstiem. Iekšzemes pases atrodamas 
arī pagastu valžu fondos.

Krievijā no 1719. gada katram ceļot gribētājam no vienas pilsētas vai ciema 
uz citu bija jābūt līdzi pasei vai pavadvēstulei no “priekšniecības”.3 Tas bija saistīts 
ar rekrutēšanas sistēmas un galvasnaudas nodokļa ieviešanu. 

Pasēm uz ārzemēm noteica konkrētu formulāru. Tās apzīmogoja Valsts 
ārlietu kolēģija. Izbraucējiem no Rīgas dokumentus izsniedza guberņas 
kancelejā, bet tirgotāji tās varēja saņemt arī pilsētas rātē.4 Tirgotājiem pases 
saņemšanai uz ārzemēm bija jāuzrāda galvojums par parādu neesamību.5 
Ja tāda nebija, viņu vārdus publicēja policija un gaidīja, vai nepieteiksies 
kreditori. LVVA izstādē ievietots kompānijas “Mitčels un Co” galvojums pases 
saņemšanai Džordžam Armitstedam (Armitstead; 1785–1848) no 19. gs.  
40. gadiem.6

Lai sniegtu priekšstatu par LVVA glabātā nacionālā dokumentārā mantojuma 
daudzveidību, izstādītas dažādām cilvēku kategorijām izsniegtas pases – 
tirgotājiem, muižniekiem, sūtņiem, zemniekiem, prostitūtām utt., kā arī lūgumi 
izsniegt ceļošanas dokumentus. Ar muižnieka vai muižas pārvaldnieka rakstisku 
atļauju zemnieki drīkstēja doties darbos uz tuvākajām pilsētām apriņķa ietvaros, 
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bet šīm atļaujām bija jābūt terminētām.7 Tālāk par apriņķi darbu meklējošajiem 
zemniekiem bija jāsaņem drukātās pases, ko vēlāk mēdza saukt par plakātiem. 
Likums paredzēja arī zemnieka auguma un sejas apraksta iekļaušanu šajās pasēs. 
LVVA glabājas arī šāda tipa dokumenti, piemēram, muižnieka lūgums izsniegt 
viņa zemniekam pasi.8 Vidzemes ģenerālgubernatora Georga Brauna (Browne; 
1698–1792) sūdzību dēļ par Rīgā ienākošajiem zemniekiem no citām guberņām 
ar muižnieku rakstītiem dokumentiem 1771. gadā noteica, ka jebkuram 
zemniekam vai muižas cilvēkam, kas devās darba meklējumos tālāk par 30 
verstīm no dzīvesvietas, vajadzīga guberņas, provinces vai vaivada kancelejas 
izsniegta drukāta pase.9 Cilvēkus bez pases vai ar pasi, kurai beidzies termiņš, 
bija aizliegts pieņemt par kalpiem vai citos darbos, to skaitā kroņa darbos.10 
Citādāka un reizēm apgrūtinātāka bija pasu izsniegšanas un saņemšanas 
kārtība atsevišķām personu grupām, piemēram, vecticībniekiem vai ubagiem. 
Krievijas impērijā precētas sievietes ceļošanas dokumentus varēja saņemt tikai 
ar vīra piekrišanu. Autonoma un stingri reglamentēta bija kārtība pārvietošanās 
dokumentu izsniegšanai karavīriem, viņu ģimenes locekļiem un atvaļinātām 
militārpersonām.

Ir atrodami arī ar atsevišķiem politiskiem notikumiem saistīti pārvietošanās 
dokumenti. Piemēram, Aleksandrs I 1814. gada 30. augusta manifestā nr. 25671 
par godu uzvarai pār Napoleonu dāvāja piedošanu militāriem un civiliem 
bēgļiem, kuri bez atļaujas bija pametuši dzīves vai dienesta vietu.11 Atgriezties 
gribētājiem izsniedza speciālas biļetes ceļojumam līdz vietai, kur viņi vēlējās 
apmesties.12 LVVA glabājas arī citu valstu armiju dezertieru un karagūstekņu 
pārvietošanās un pārvietošanas dokumenti.13

Policijas iestāžu fondos glabājas lietas par arestantu, cietumnieku un 
notiesāto pārvadāšanu, kas arī ir uzskatāma par sava veida ceļošanu, lai arī pret 
paša gribu. Tāpat šie fondi glabā daudzveidīgu informāciju par bezpasiniekiem, 
ārzemniekiem, uzturēšanās atļauju un ceļošanas dokumentu izsniegšanu, 
pārvietošanās ierobežojumiem, aizliegumiem noteiktām personām iebraukt 
valstī vai izbraukt no tās utt.14 Materiālu daudzveidība šajos fondos skaidrojama 
ar to, ka iekšzemē policija bija tā, kas atbildēja par ceļošanas un uzturēšanās 
dokumentu noteikumu ievērošanas kontroli.

Būtisks pārmaiņu periods ceļošanas dokumentu attīstībā iezīmējas  
18. gs. beigās franču revolūcijas laikā, kad radās vajadzība nodrošināt obligāto 
iesaukumu karadienestā un kad visi valsts iedzīvotāji bija pasludināti par 
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brīviem, tātad arī brīviem ceļot. Sekojot Francijas piemēram, arī citas Eiropas 
zemes centās uzskaitīt un identificēt visu iedzīvotāju kopumu, tāpat kā uzraudzīt 
iebraucējus. Par derīgu ceļošanas dokumentu atzina tikai to, kas bija apzīmogots 
iebraukšanas vai apmešanās vietā. Lai pārliecinātos, ka pases turētājs ir tā pati 
persona, kurai izsniegts dokuments, tajā sāka aprakstīt cilvēka ārējās pazīmes – 
seju, miesas uzbūvi un īpašas pazīmes. Lai gan aprakstīšana bija atkarīga no 
subjektīviem faktoriem un uz to nevarēja pilnībā paļauties, 19. gs. nebija citas 
alternatīvas. No 1812. gada Krievijas impērijā bija noteikts, ka jebkura tirgotāja, 
pilsētnieka vai zemnieka pasē jābūt norādītam ģimenes stāvoklim.15

Pats par sevi saprotams, ka ceļošanas dokumentu izsniegšanu uz ārzemēm 
daudz lielākā mērā nekā iekšzemes dokumentus ietekmēja dažādi starptautiskie 
un svešzemju politiskie procesi. Piemēram, Ziemeļu kara laikā izbraucējiem no 
Igaunijas un Vidzemes uz Zviedriju pirms ceļošanas dokumenta saņemšanas 
prasīja nodot zvērestu, ka viņi sev līdzi neved zviedru karagūstekņu vēstules 
mājiniekiem.16 Viens no visplašākajiem pārvietošanās apgrūtinājuma periodiem 
bija franču revolūcijas laiks. Lai iebrauktu Krievijā 1798. gadā ar nolūku tirgoties, 
bija nepieciešama rekomendācijas vai garantijas vēstule. Izbraukt no Viborgas 
un Kurzemes guberņām varēja tikai ar imperatora piekrišanu, jo pasi varēja 
izsniegt tikai pēc ziņojuma uz Pēterburgu. Toties ārzemnieki varēja izbraukt 
vien ar noteikumu, ka atpakaļ nekad neatgriezīsies. Poļiem izbraukšanai no 
jebkuras valsts guberņas bija jādabū speciāla imperatora atļauja. Visi šie mēri 
bija paredzēti, lai neievazātu Krievijā franču revolūcijas radītos “netiklos 
noteikumus un trakojošo prāta satraukumu”17. LVVA ir atrodami izbraucēju 
apliecinājumi, ka viņi nekad Krievijā neatgriezīsies.18 Saglabājies arī Kurzemes 
gubernatora izsniegto ceļošanas dokumentu reģistrs par 1798. un 1799. gadu.19 

Viens no pirmajiem Aleksandra I lēmumiem pēc kāpšanas tronī 1801. gada 
martā bija šo daudzo ierobežojumu atcelšana un iebraukšanas un izbraukšanas 
kārtības atjaunošana pēc likumiem pirms 1796. gada.20 Toties 1804. gadā noteica, 
ka iebraucējiem nepieciešama pase no Krievijas pārstāvniecībām ārzemēs, bet, 
kur tādu nav, – no vietējiem gubernatoriem vai citiem priekšniekiem, bet nebija 
derīgi dokumenti no pilsētām, landrātiem vai citām vietējām varām.21 Tas 
atbilda 19. gs. sākuma tendencei Eiropā atņemt tiesības izsniegt dokumentus 
ceļojumiem uz ārzemēm vietējās varas instancēm un nodot šo pilnvaru tikai 
augstākās varas pārstāvjiem. 1807. gadā bija pieņemts lēmums, ka no Krievijas 
var izbraukt tikai ar ārlietu ministra parakstītu pasi. Gubernatoriem bija jāziņo 
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Iekšlietu ministrijai par visiem izbraukt gribētājiem, un ministrija izsūtīja 
nepieciešamos dokumentus. Savukārt iebraucējiem bija nepieciešama pase ar 
Krievijas ārlietu ministra parakstu.22 Šos ierobežojumus izraisīja Napoleona karu 
laiks Eiropā. Pēc Policijas ministrijas izveidošanas 1810. gadā tās ziņā nodeva 
ārzemju pasu izsniegšanu. 

1807. gada ierobežojumus mainīja 1817. gada 13. februāra ukazs, kas lielā 
mērā atjaunoja 1804. gada noteikumus attiecībā uz iebraucējiem. Visiem 
iebraucējiem ar citu valstu dokumentiem guberņas pirmajā pilsētā gubernators 
izsniedza biļeti līdz ārzemnieka norādītajam ceļojuma galamērķim un atņēma 
citas valsts izsniegtu pasi, ko bija jānosūta uz Policijas ministriju.23 Pasi ne-
drīkstēja atņemt kurjeriem un sūtņiem. Izbraukt no Krievijas gribētājiem – 
ārzemniekiem un vietējiem – pase bija jāsaņem no kara gubernatoriem vai 
ģenerālgubernatoriem, bet, kur tādu nebija, no civilajiem gubernatoriem ar 
attiecīgās guberņas valdes zīmogu. Par visām izsniegtajām ārzemju pasēm 
ziņas bija jānodod Policijas ministrijai, tās pēc numuriem reģistrējot īpašā 
grāmatā.24 Ārzemju pases saņēmējam bija jāparakstās par pases saņemšanu un 
jāpamet valsts, ceļojot pa jūru, septiņu dienu laikā pēc pases saņemšanas, bet – 
pa sauszemi, triju nedēļu laikā Krievijas pierobežas guberņās vai triju mēnešu 
laikā, atrodoties Iekškrievijas guberņās. Uz ārzemēm ceļojoša cilvēka pasē bija 
jānorāda viņa kārta, vārds, uzvārds un pavadošās personas, ārzemniekiem – 
arī izcelšanās vieta vai pavalstniecība. Kuģu pases izsniedza muitas iestādes.  
1834. gadā noteica ārzemju pasu derīgumu termiņu: muižniekiem – piecu gadu, 
citiem – triju, kā arī kārtību, kādā cilvēku pēc šī laika izbeigšanās pasludināt 
par bezvēsts prombūtnē esošu, lai varētu nokārtot viņa radinieku (ja tādi bija) 
aprūpi un īpašuma jautājumus. 1851. gadā termiņus samazināja uz attiecīgi 
trim un vienu gadu, bet 1857. gadā atjaunoja piecu gadu termiņu visām uz 
ārzemēm izsniegtajām pasēm. Noteica arī to, ka Krievijas pavalstnieki līdz  
25 gadu vecumam ārzemju pasi saņemt nevarēja.25

Aplūkojot ceļotāju grupas uz ārzemēm un iecienītākos galamērķus, jāatzīmē, 
ka visvairāk arhīvā saglabājies tipiskāko jauno laiku ceļotāju dokumentu – 
tirgotāju un amatnieku / zeļļu, toties populārākais ceļojumu virziens no Baltijas 
guberņām viennozīmīgi bija vācu zemes. Laika posmā no 1814. gada decembra 
līdz 1815. gada oktobrim turp devās nedaudz vairāk par 80% izceļotāju no Rīgas; 
33% no šī laika posma izbraucējiem bija amatnieki vai zeļļi, 23% – tirgotāji 
vai viņu palīgi. Līdz ar to abas šīs grupas veido vairāk nekā pusi visu ceļotāju;  
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11% visu izbraucēju bija individuāli vai ar bērniem un kalpiem ceļojošas 
sievietes.26

Par iekšzemes ceļojumiem Krievijā 1803. gadā noteica, ka guberņām un 
pilsētām jāizsniedz tirgotājiem, pilsētniekiem un zemniekiem tikai drukātas 
pases, nevis ar roku rakstītas, bet no 1805. gada Igaunijas un Vidzemes 
guberņām paredzētos plakātus drukāja krievu un vācu valodā.27 Ierēdņiem 
izsniedza īpašas ceļazīmes ar diviem zīmogiem, ja tie brauca valsts darīšanās, 
un nepieciešamības gadījumā bija norādīts, cik pasta zirgus viņi drīkst saņemt 
pasta stacijās.28 Neraugoties uz ieviesto kārtību, pat 19. gs. 60. gados Viļņas 
gubernators secināja, ka biļetes un apliecības ceļošanai starp guberņām izsniedz 
pagastu valdes, muižniecības pārstāvniecības, draudžu mācītāji, pilsētas valdes, 
rātes un citas iestādes. Šiem dokumentiem mēdza trūkt pamata sastāvdaļu: 
termiņa, ceļojuma galamērķa norādes vai saņēmēja ārējā izskata apraksta, kas 
ļāva tos izmantot cilvēkiem ar ļaunprātīgiem nolūkiem.29 

Ceļošanas dokumentu tālāko attīstību veicināja dzimtbūšanas atcelšana, 
pastiprināta cilvēku migrācija uz rūpnieciski attīstītākajiem reģioniem, dzelzceļa 
un citu satiksmes līdzekļu attīstība. Pakāpeniski pases zaudēja estētisko pusi un 
par svarīgāko faktoru kļuva nodrošināšanās pret viltojumiem. Šajā laikā valstis 
likumos skaidri noteica, kas ir pilsonis, kā par tādu kļūst un kā šo statusu zaudē. 

Krievijas impērijā apjomīgākā likumu sistematizācija norisinājās 19. gs.  
20. un 30. gados, kā rezultātā tika izdoti likumu krājumi. Viens no tiem ietvēra 
Pasu un bēgļu likumu apkopojumu. Ar nelielām izmaiņām tas darbojās līdz 
pat 19. gs. beigām.30 Likuma pirmā sadaļa bija veltīta iekšzemes pārvieto-
šanās dokumentiem, definēja dzīvesvietas jēdzienu un atbilstoši piederībai 
sociālajai kārtai – muižniecība, garīdzniecība, tirgotāji, pilsētnieki, zemnieki, 
militārpersonas – izskaidroja nepieciešamo ceļošanas dokumentu īpatnības. 
Likums izdalīja arī atšķirīgu dokumentu saņemšanas kārtību dažām grupām – 
ebrejiem, kalmikiem, baškīriem, Donas kazakiem, Somijas iedzīvotājiem u. tml. 
Likums noteica pasu kontroles kārtību un policijas pienākumus šajā jautājumā. 
Lai ieceļotāji Krievijā nevarētu attaisnoties, ka nav zinājuši noteikumus par 
pasu kārtību, uzturoties Krievijā, viņiem, izsniedzot iekšējo pārvietošanās 
dokumentu, dalīja speciālas lapiņas ar noteikumiem dažādās valodās. Ārzemju 
pases (drukātas krievu un vācu valodā) dalījās tādās, ko izsniedza īpašu cieņu 
un uzticību pelnošām personām, un “parastiem” cilvēkiem, kuriem atšķirībā 
no pirmajiem pases saturēja ārējo pazīmju aprakstu. 
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Pēc zemnieku brīvlaišanas Baltijas guberņās pases zemniekiem izsniedza 
pagasta valde vai policija, bet tikai 19. gs. vidū ieviesa izsniegto pasu pierakstu 
grāmatu, kur norādīja pases saņēmēja vārdu, vecumu un ceļojuma galamērķi.31 
Saskaņā ar brīvlaišanas likumu zemnieku pārvietošanās bija daļēji ierobežota, 
un ierobežojumus atcēla pakāpeniski līdz 1832. gadam, pēc kā zemnieku 
pārvietošanās kārtība tika mainīta vairākkārt un atšķīrās Kurzemē un Vidzemē. 
Muižniekiem šajā laikā ceļošanai iekšzemē pases izsniedza uz zīmogpapīra.32 
Tirgotāju pases drukāja uz speciālām blankām, kas atšķīrās atkarībā no ģildes, 
un ārējās pazīmes aprakstīja tikai 3. ģildes tirgotājiem.

Pārējiem iedzīvotājiem īslaicīgiem braucieniem derēja biļetes uz zīmogpapīra, 
bet ilgākiem par pusgadu – plakātu pases. Tikai 1863. gadā izdeva noteikumus, 
saskaņā ar kuriem Baltijas guberņu zemniekiem, kas pameta savu kopienu tālāk 
par 30 verstīm, ceļošanas dokumentus Krievijas ietvaros ar termiņu no trim 
mēnešiem līdz trim gadiem izsniedza pagasta tiesa, pēc 1866. gada – pagasta 
valde.33 Ceļošanai Baltijas guberņu robežās un 30 verstis aiz tām derēja pagasta 
pase, kas bija drukāta krievu un “iezemiešu” valodā. LVVA izstādē eksponēts 
viens šādas pases paraugs, jo tas ir pirmais ceļošanas dokuments Baltijā, ko 
oficiāli iespieda latviešu valodā. Tālākiem ceļojumiem Krievijas robežās pagasta 
pase bija jāapmaina pret plakāta pasi.

Ārzemju pases krievu, franču un vācu valodā grāmatiņas formā visu kārtu 
pārstāvjiem Krievijā ieviesa 1867. gadā. Tajās bija paredzēti divi taloni, ko 
noplēsa muitā, izbraucot no valsts un iebraucot tajā. Pasē norādīja īpašnieka 
vārdu, uzvārdu un nodarbošanos, pases izsniedzēju, izsniegšanas laiku un 
numuru. Ievietoja arī drukātu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem 
attiecībā uz ārzemju pasēm. Ārzemniekiem iebraukšanai Krievijā bija vajadzīgas 
pases no Krievijas pārstāvniecībām ārzemēs vai arī tajās apliecinātas (vīzētas) 
ceļošanas pases no citas valsts varas orgāniem.34

1895. gada Likums par uzturēšanās atļaujām mainīja ierasto pasu izsniegšanas 
kārtību ceļojumiem Krievijas iekšienē, bet neattiecās uz Somijas un Polijas 
teritoriju. Visas iekšzemes pases sāka dēvēt par “uzturēšanās atļaujām”. Savas 
dzīvesvietas un apriņķa ietvaros, kā arī 50 verstis ap to atļaujas nebija vajadzīgas. 
Muižnieki, rezerves virsnieki, tirgotāji un atvaļinātie civilie ierēdņi saņēma 
beztermiņa pasu grāmatiņas, bet visas citas sabiedrības grupas – pilsētnieki, 
amatnieki, strādnieki, zemnieki – varēja saņemt triju veidu atļaujas: 1) piecus 
gadus derīgas pasu grāmatiņas (personām bez parādsaistībām), 2) gadu derīgas 
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pases (arī personām ar parādsaistībām), 3) bezmaksas gadu derīgas “ceļošanas 
atļaujas” personām, kas cietušas no ugunsgrēkiem, neražas vai plūdiem.35 
Pasu grāmatiņas nebija vairs tikai ceļošanas, bet arī personu apliecinošs  
dokuments. 

1903. gada pasu likums saglabāja jau minēto dalījumu, bet otrā grupa varēja 
saņemt tikai pirmos divus dokumentu veidus.36 

Pēc Pirmā pasaules kara

Pirmā pasaules kara sākums iezīmēja jaunu pagriezienu Eiropas 
ceļošanas dokumentu vēsturē. Valstis nopietni pievērsās robežkontrolei un 
ārzemnieku novērošanai savā zemē. Francija pases īpašniekus atpazina pēc 
pirkstu nospiedumiem. Lielbritānija ieviesa vispārēju ārzemnieku dzīvesvietu 
reģistrāciju. Vācija pieprasīja pasēs ievietot to īpašnieku apzīmogotas 
fotogrāfijas. Bēgļu jautājums un jaunu valstu veidošanās kārtējo reizi saasināja 
personu identificēšanas un pārvietošanās problēmu. 1922. gadā ieviestā tā 
sauktā Nansena pase bija paredzēta bēgļiem bez pilsonības un bija derīgas kā 
pārvietošanās dokuments zemēs, kas atzina šīs pases. 

Līdz ar valsts nodibināšanu Latvijā sākās jauns ceļošanas dokumentu vēstures 
posms. Latvijas iekšzemes un ārzemju pases sāka izdot 1919. gadā. No šī laika 
līdz 20. gs. vidum, sūtniecību fondos – arī par vēlāku periodu LVVA glabā 
bagātīgu ceļošanas un ar to izsniegšanu saistīto dokumentu klāstu, no kura 
bija iespējams izstādīt tikai atsevišķu dokumentu grupu paraugus. Ceļošanas 
dokumenti pārsvarā glabājas šādos fondos: Latvijas sūtniecība Londonā  
(295. f.), Latvijas ģenerālkonsulāts Bernē (297. f.), Ārlietu ministrijas 
Administratīvais un līgumu departaments (2570. f.), Latvijas diplomātiskās 
un konsulārās pārstāvniecības ārzemēs (2527. f.), Iekšlietu ministrijas 
Administratīvais departaments (3234. f.) u.c. 

Pirmos ceļošanas dokumentus uz ārzemēm 1919. gadā izdeva Latvijas 
Pagaidu valdība. Tās formulārs bija angļu un franču valodā un paredzēja vietu 
fotogrāfijai un iepriekšējā gadsimtā ierastajam ārējo pazīmju aprakstam.37 Pēc 
1919. gada 23. augusta likuma par pavalstniecību pieņemšanas, kas definēja 
Latvijas pilsoņu kopumu, izbraukšanai uz ārzemēm pilsoņiem sāka izsniegt 
nelielas ārzemju pasu grāmatiņas, kas bija derīgas sešus mēnešus un tikai vienam 
braucienam.38 Ikvienam ceļotājam bija jābūt savai pasei, izņemot precētas 
sievietes, kuras varēja iekļaut vīra pasē, un bērnus līdz 14 gadu vecumam, ko 
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pievienoja kādai no vecāku pasēm. Neraugoties uz rīkojumiem, pirmajos valsts 
pastāvēšanas gados dokumentu jautājumā valdīja sajukums, jo valstī notika 
karadarbība un kaimiņu valstis tikai pakāpeniski izstrādāja savus pārvietošanās 
noteikumus. Jāņem vērā arī kara laika bēgļu jautājumi, kuru atgriešanās un 
legalizēšanās varēja notikti tikai pakāpeniski.39 

No 1919. gada sākot, LVVA ir saglabājušies pilsoņu lūgumi Ārlietu 
ministrijas pasu daļai par ārzemju pasu izsniegšanu. Tajā lūdzējs norādīja 
ceļojuma galamērķi, sniedza datus par sevi, pievienoja apliecību par politisko 
uzticamību no policijas, Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta kvīti 
par apmaksātiem nodokļiem un divas fotogrāfijas. 

1919. gada 16. oktobrī pieņemtie noteikumi par ārzemju pilsoņu pasu 
pieteikšanu un uzturēšanos Latvijā paredzēja, ka valstī atļauts iebraukt tikai 
ar Latvijas pārstāvniecību ārzemēs vīzētām pasēm. Citu valstu pilsoņiem, 
kuri jau atradās Latvijā, bija jāpiesakās Iekšlietu ministrijā. Ārzemnieku 
ieceļošana kopumā atradās Iekšlietu ministrijas pārraudzībā, izņemot citu valstu 
diplomātisko un konsulāro pārstāvju, viņu ģimeņu locekļu un pārstāvniecību 
personāla ieceļošanu ar diplomātiskajām vai valdības pasēm vai vīzām, ko 
uzraudzīja Ārlietu ministrija. Tā regulāri sūtīja pārstāvniecībām informāciju 
par cilvēkiem, kuru iebraukšana Latvijā nebija vēlama.

Pārstāvniecības varēja izdot vienreizējas vīzas uz laiku līdz diviem mēnešiem 
ārvalstu valdību komandētām personām, ceļotājiem “zinātniskos, humanitāros 
vai vispār kulturālos nolūkos” un ārvalstniekiem ar nacionālajām pasēm, kuru 
lojalitāte nebija apšaubāma, izņemot māksliniekus un darba meklētājus.40 Īpaši 
uzraudzīta tika personu iebraukšana no Padomju republikām. Ja dzīves vai darba 
apstākļi to prasīja, cilvēkam varēja izsniegt arī vairākkārtējiem braucieniem 
derīgu vīzu. Pēc iebraukšanas Latvijā ārzemnieku pases bija jāreģistrē policijā 
viesnīcu vai dzīvokļu īpašniekiem. 

LVVA glabājas citu valstu pilsoņu lūgumi par vīzu saņemšanu iebraukšanai 
Latvijā un aizpildītas anketas vīzas saņemšanai, kurās norādīja personas datus, 
informāciju par iepriekšējiem Latvijas apmeklējumiem, plānotā ceļojuma 
maršrutu un mērķi, uzturēšanās Latvijā ilgumu un vietu, kā arī iespējamos 
atsauksmes devējus Latvijā.41 Statistikas dati liecina, ka, piemēram, 1926. gadā 
visvairāk vīzu izsniedza Latvijas pārstāvniecības Lietuvā un Vācijā (katra vairāk 
nekā 4000), aiz kurām sekoja Polija (1700). Jāņem gan vērā, ka ar Igauniju 
Latvijai tolaik bija noslēgts bezvīzu režīms.42 
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1923. gada 4. oktobra noteikumi par ārzemju pasēm paredzēja iespēju 
ekskursantiem, kas piedalās braucienā zinātniskā vai kulturālā nolūkā, 
attiecīgajam ceļojumam izsniegt kopīgu pasi. Tās izdeva arī sporta komandām. 
Piemēram, 1937. gadā Iekšlietu ministrija izsniedza 167 kopējās pases uz 
dažādām Eiropas valstīm. Vienā pasē iekļauto cilvēku skaits svārstās no  
diviem līdz 114, tomēr vairāk par 50 personām izsniegtas kopējās pases 
bija retums. Pieprasījumi pēc šādām pasēm un pašas pases glabājas LVVA  
3234. fondā. 

1926. gada Likums par ārzemju pasēm noteica, ka tās izdod Iekšlietu 
ministrija vai tās pilnvarotas amatpersonas, ārzemēs – Latvijas pārstāvniecības. 
Pasu termiņš varēja būt līdz trim gadiem. Kopīgas pases varēja saņemt ne tikai 
ekskursanti, bet arī plostnieki un specifiskas strādnieku grupas. Iesniedzot 
lūgumu saņemt pasi, bija jāpievieno iekšzemes pase un divas fotogrāfijas.43 Pēc 
brauciena pase bija jānodod izdevēja iestādei, kur persona saņēma atpakaļ savu 
iekšzemes pasi. Tā kā mainījās pasi izdodošā iestāde, tad mainījās arī ārzemju 
pasu ārējais izskats. 

1936. gadā pieņēma jaunu likumu par ārzemju pasēm. Tas paredzēja, ka 
vecāku pasēs var iekļaut bērnus līdz pat 17 gadu vecumam. Lūgumā pēc ārzemju 
pases bija jāiekļauj informācija arī par lūdzēja acu un matu krāsu. Sarakstus ar 
pasu lūdzējiem ministrija sūtīja uz policiju, nodokļu departamentu, Politiskajai 
pārvaldei un Armijas štābam. Ceļotājiem, kuri uzturējās ārzemēs ilgāk par 
divām nedēļām, bija jāreģistrējas tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā.44 

LVVA glabā dokumentus arī par vācu tautības iedzīvotāju izbraukšanu 
no valsts un pavalstniecības zaudēšanu no 1939. līdz 1941. gadam.45 Tāpat 
arhīva fondos atrodamas citu valstu izsniegtas ceļošanas pases, piemēram, pēc 
ārzemnieču stāšanās laulībā ar Latvijas pilsoņiem viņām izsniedza iekšzemes 
pasi, bet viņu vecā pase nonāca Iekšlietu ministrijā.46

Izstādi noslēdz sūtniecības Londonā pēc 1945. gada izsniegto Latvijas 
Republikas ārzemju pasu paraugs.47 Tādas izdeva arī Latvijas sūtniecība 
Vašingtonā. Tie bija dzīvošanai un ceļošanai derīgi dokumenti emigrācijā 
dzīvojošajiem latviešiem, ja viņi izlēma nepāriet tās valsts pavalstniecībā, kurā 
uzturējās. Ceļojot ar šādiem dokumentiem ārpus attiecīgās valsts teritorijas, 
varēja rasties zināmi apgrūtinājumi. Tas bija atkarīgs no katras valsts attieksmes 
pret Padomju Sociālistisko Republiku Savienību, uz kuru ceļot ar Latvijas pasi 
nebija vēlams. Tā kā šo sūtniecību dokumenti kontinuitīvi turpina Latvijas 
Republikas vēstures posmu arī pēc 1945. gada, tad to arhīvi glabājas LVVA.
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Tikai 20. gs. var runāt par pilnvērtīgu un totālu personas – arī ceļotāja – 
atpazīstamību un uzskaiti, tāpat kā par pilnvērtīgu pārvietošanās kontroli. 
Neraugoties uz to, nav izskausta dokumentu viltošanas iespēja vai nelegāla 
migrācija. Jebkura pilsoņa tiesības brīvi pārvietoties ir iestrādātas Eiropas 
valstu pamatlikumos, tomēr pašas valstis patur tiesības ar birokrātiskā aparāta 
palīdzību kontrolēt pārvietošanos un lokalizēt pilsoņu atrašanās vietu.48
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Anita Čerpinska

DIE AUSSTELLUNG “REISEN UND 
BEwEGUNGSfREIHEIT: REISEDOKUMENTE 

AUS DER ZEIT VOM 16. BIS ZUR ERSTEN HäLfTE 
DES 20. JAHRHUNDERTS IM HISTORISCHEN 

STAATSARCHIV LETTLANDS”

Am 9. Juni 2017 wurde im Rahmen des Internationalen Archivtages in Riga, 
im Historischen Staatsarchiv Lettlands (HSAL) des Lettischen Nationalarchivs, in 
der Slokas Straße 16 eine Ausstellung zur Geschichte der Reisedokumente vom 
16. bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eröffnet. Die Ausstellung wurde von 
den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Abteilung für die Zugänglichkeit und 
Popularisierung der Dokumente des Archivs, Dr. hist. Anita Čerpinska und Dr. 
hist. Mārīte Jakovļeva vorbereitet.

Die Geschichte der Reisedokumente im Allgemeinen – auch die der Pässe 
(passeport – aus dem Französischen: Tore/Türen durchqueren) – hat ihren Ursprung 
im Mittelalter, als ein vom König unterschriebenes Schreiben einem Reisenden 
Schutz bieten sollte. Dieses Dokument enthielt kaum Angaben zur reisen- 
den Person; vielmehr bestätigte es – durch ein Siegel und die Unterschrift – die  
Macht und Autorität dessen Ausstellers. Ein so kostspieliges Dokument konnte  
sich nicht jeder leisten. Die Geschichte der Pässe ist eng mit der Entstehungs-
geschichte von Staaten verbunden, denn gerade in der Frühen Neuzeit eignete sich 
der Staat allmählich die Rechte an, zu bestimmen, wer innerhalb des betreffenden 
Staates und wer – außerhalb desselben reisen darf.

Eine genaue Identifizierung einer Person war nötig, um Steuern einzutreiben, 
den Beschäftigungsgrad zu überwachen, Deserteure, geflüchtete Bauern und 
Verbrecher einzufangen. Gleichzeitig konnte dadurch der Verkehr kontrolliert 
und die Staatsangehörigen von Fremden unterschieden werden; auch das 
Einwandern “unerwünschter Personen” war dadurch verhindert. Die typischen 
Gruppen der Reisenden bildeten im 16. Jahrhundert Kaufleute, verabschiedete 
Soldaten, Handwerker und Pilger; sie sollten ein Dokument mit sich haben, 
wodurch bestätigt wurde, dass sie sich legal außerhalb ihres ständigen Wohnortes 
aufhalten. Häufig enthielten diese Dokumente keine Identifizierungsmerkmale 
des Inhabers.
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Die ältesten in der Ausstellung gezeigten Dokumente stammen aus dem  
16. und 17. Jahrhundert. Etliche von diesen wurden von inländischen Behörden, 
andere in verschiedenen anderen Staaten ausgestellt; die meisten waren nur für 
eine konkrete Reise gültig. Die Pässe sind größtenteils handgeschrieben und 
enthalten folgende Informationen:

1) Titel und Amt des Ausstellers;
2) Vorname und Familienname des Inhabers, seine soziale Zugehörigkeit, 

Beruf, manchmal auch Wohnort und Familienstand;
1) Endziel der Reise;
2) Gesuch an “alle und jeden, denen daran gelegen” oder an “alle Zivil- und 

Militärbediente”, die konkrete Person überall unbehindert passieren zu lassen und 
nötigenfalls ihr Hilfe und Schutz zu leisten (laissez-passez-Prinzip).

Reisedokumente aus der Zeit der russisch-kaiserlichen Herrschaft auf dem 
Territorium des heutigen Lettland (18. Jh. Bis Anfang 20. Jh.) wurden in mehrere 
Gruppen eingeteilt:

1) inländische Reisepässe;
2) Pässe für eine Reise aus Russland ins Ausland;
3) im Ausland ausgestellte Reiseausweise.
In jeder Gruppe werden Pässe aus verschiedenen Zeitperioden gezeigt, um 

die Entwicklung der Reisedokumente im Laufe von zwei Jahrhunderten verfolgen 
zu können. Im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es ausschließlich 
handgeschriebene Dokumente; diese wurde allmählich durch gedruckte Formulare 
mit standardisierten Informationen ersetzt. In der Neuzeit wurden von Staaten 
immer mehr komplizierte Systeme für den Erwerb der Reisegenehmigungen 
erarbeitet, indem streng bestimmt wurde, wie, wann und wo die Grenzen passiert 
werden dürfen und ein administrativer Apparat für die Kontrolle des Systems 
geschaffen wurde.

Um eine Vorstellung von der Vielfältigkeit des im HSAL bewahrten nationalen 
schriftlichen Erbes zu machen, werden in der Ausstellung Pässe gezeigt, dessen 
Inhaber Angehörige verschiedener Gesellschaftsschichten waren: Kaufleute, 
Adlige, Botschafter, Bauern, Prostituierte etc. Ausgestellt sind auch Gesuche 
um Erteilung von Reiseausweisen. Betont sei hier, dass die Erteilung von 
Auslandspässen, im Unterschied zu Innlandspässen, stark durch verschiedene 
internationale und politische Vorgänge beeinflusst werden konnte.

Der Beginn des I. Weltkrieges gilt als ein Wendepunkt in der Geschichte 
der europäischen Reisedokumente. Die Staaten ergriffen Maßnahmen zu einer 
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strengen Grenzkontrolle und zur Überwachung aller Ausländer im eigenen Lande. 
Mit der Gründung des unabhängigen lettischen Staates begann hier eine neue 
Etappe in der Geschichte der Reisedokumente. Von da an und bis zur Mitte des  
20. Jahrhunderts ist im HSAL eine reiche Sammlung von Reisepässen und anderen, 
mit Erwerb von Reisegenehmigungen verbundenen Dokumenten überliefert. 
In Beständen verschiedener Gesandtschaften gibt es Reisepässe auch aus einer 
spätern Zeit. Nach der Verabschiedung des Gesetzes über die Staatsangehörigkeit 
am 23. August 1919, das die Gesamtheit der Bürger Lettlands formulierte, wurden 
den Bürgern für Reisen ins Ausland Auslandspässe in Form von kleinen Büchlein 
ausgestellt. Nach 1923 konnten Reisende, die ins Ausland zu wissenschaftlichen 
oder kulturellen Zwecken gingen, einen gemeinsamen Pass erhalten. Das Gesetz 
von 1926 über Auslandspässe besagte, dass diese vom Innenministerium oder 
von bevollmächtigten Amtspersonen des Ministeriums ausgestellt werden; im 
Ausland aber – von Vertretungen der Republik Lettland. Die Pässe konnten 
höchstens drei Jahre gültig sein. Den Abschluss der Ausstellung bilden die in der 
Gesandtschaft in London nach 1945 ausgestellten Pässe der Republik Lettland. 
Da die Dokumente der lettischen Gesandtschaften kontinuierlich die Geschichte 
der Republik Lettland auch nach 1945 fortsetzten, werden ihre Archive im HSAL 
verwahrt.

Schlüsselwörter: Reisedokumente, Auslandspässe, Plakatpässe, Gemeindepässe, 
Gesetze über Auslandspässe.
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