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ČESLOVO MANČINSKO, ALGIO BALAIŠIO, INGRIDOS 
REIKAITĖS MONOGRAFIJA  

„LIETUVOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS 
ISTORIJA (1918–2000)“ 

(Lietuvos valstybës sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalø ministerijos, 2003, 210 p.) 
 
 

Monografijoje pirmà kartà Lietuvos istoriografijoje nagrinëjamas Lietuvos valstybës si-
enos apsaugos organizavimas ir vienos ið policijos rûðiø – pasienio policijos – veikla atlie-
kant valstybinës sienos apsaugà nuo 1918 m. iki ðiø dienø. Darbas moksliniu poþiûriu gana 
naujas – iki ðiol mokslinëje istorinëje literatûroje pasienio policijos raida dar niekada nebuvo 
tyrinëjama ir nëra në vieno didesnio ar maþesnio darbo, skirto ðiai temai. 

Darbe nagrinëjami klausimai aktualûs tiek moksline paþintine prasme, tiek ir teoriniu 
bei praktiniu poþiûriu. Pirmà kartà lietuviø istoriografijoje gana plaèiai nuðviesti du Lietuvos 
valstybës sienos apsaugos tarnybos istoriniai laikotarpiai – tarpukario (1919–1940 m.) ir da-
bartinio nepriklausomybës etapo (1990–2000 m.). Knygos autoriai atliko didþiulá darbà – ið 
ávairiø ðaltiniø surinko gausià medþiagà, jà moksliðkai apdorojo, apibendrino ir pateikë skai-
tytojui. 

Nuðvieèiant tarpukario Lietuvos pasienio policijos veiklà, plaèiai panaudoti Lietuvos 
centriniame valstybës archyve saugomi Vidaus reikalø ministerijos Pilieèiø apsaugos (poli-
cijos) departamento, apskrièiø virðininkø, Kraðto apsaugos ministerijos fondø, taip pat Lietu-
vos ypatingojo archyvo fondø medþiaga, to meto periodinë spauda, þinybiniai leidiniai, bu-
vusiø Nepriklausomos Lietuvos policijos darbuotojø atsiminimai. Platus ávairiø ðaltiniø pa-
naudojimas leido knygos autoriams palyginti iðsamiai ir moksliðkai objektyviai apibûdinti ne 
tik to meto pasienio policijos vidinæ organizacinæ struktûrà, jos raidà, atlikti nuodugnià kadrø 
sudëties analizæ, bet ir pateikti skaitytojui ganëtinai iðsamø vaizdà apie pasienio policijos 
praktinæ veiklà, jos atliktus darbus ir uþdavinius, spræstus to meto istorinëmis sàlygomis. 
Ðiuo poþiûriu monografija iðsiskiria ið kitø policijos istorijai skirtø darbø, kuriuose daþniausiai 
vyrauja organizaciniai struktûriniai klausimai, o policijos praktinei veiklai iki ðiol tyrinëtojai 
neskyrë daugiau dëmesio. 

Monografijoje pateikta ádomi ir vertinga medþiaga daugeliu klausimø, taip pat ir apie 
tarpukaryje vykusià policijos kovà su kontrabanda prie valstybës sienos ir ðalies gilumoje, 
nelegaliais valstybinës sienos perëjimais, apie þmoniø ir transporto judëjimà per valstybës 
sienà, pasienieèiø tarpusavio susiðaudymus, pasienio policijos pareigûnø pagrobimus prie 
administracinës linijos, skyrusios Lietuvos ir Lenkijos valstybes, ir kt. Nors knygoje plaèiai 
aptartos to meto kovos su kontrabanda priemonës, kaip pirmiausia iðplaukusios ið konkre-
èiø to meto istoriniø sàlygø, bet autoriø nuomone, kai kurie tuo metu taikyti kovos metodai 
bei panaudotos priemonës neprarado savo aktualumo ir dabartiniame nepriklausomybës 
etape. Visiðkai pagrástai yra iðskirti ir aptarti atskirø valstybës sienos ruoþø, ypaè Lietuvos–
Vokietijos sienos ir administracinës linijos, apsaugos ypatumai bei jø specifiniai bruoþai. 

Antroje monografijos dalyje palyginti iðsamiai nuðviestas mûsø valstybës sienos ap-
saugos organizavimas, jo sunkumai, nuolatinës tinkamiausios organizacinës struktûros pa-
ieðkos, atgavus ðalies Nepriklausomybæ ir ruoðiantis stoti á Europos Sàjungà. Tuo galima 
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paaiðkinti daþnas reformas bei organizacinius pokyèius, vykdant valstybës sienos apsaugà 
1990–2000 m. laikotarpiu. Ðie klausimai knygoje yra nuosekliai aptarti. 

Remiantis dar karðtais ávykiais analizuojami ir daugelis nûdienos klausimø. Ðiø dienø 
aktualijas autoriai vertina atsargiai, kaip dar nepriklausanèias istorijos mokslui. 

Remdamiesi daugiausia Valstybës sienos apsaugos tarnybos einamojo archyvo me-
dþiaga, autoriai pateikë platø ir iðsamø vaizdà apie mûsø pasienieèiø atliktà darbà, saugo-
jant jaunos valstybës ekonomines ir politines sienas. Paþymëtina kruopðti mokslinë statisti-
kos duomenø analizë, kiekvieno reiðkinio bûdingesniø bruoþø iðskyrimas ir apibûdinimas, 
siekiant pateikti skaitytojui apibendrintà vaizdà. Darbe plaèiai aptarti visi pagrindiniai ástaty-
mai ir jø pakeitimai, reglamentuojantys valstybës sienos apsaugos tarnybos veiklà. 

Monografija iliustruota fotonuotraukomis, kuriose áamþintos Lietuvos pasienieèiø gyve-
nimo ir veiklos akimirkos tarpukario ir dabartiniu Nepriklausomybës laikotarpiu. Knygoje 
pateiktà medþiagà papildo priedai. Paminëtini labai vertingi, neabejotinai daug darbo parei-
kalavæ sàraðai pasienieèiø, þuvusiø atliekant savo tiesiogines pareigas, taip pat pokario me-
tais sovietø valdþios represuotø pasienieèiø ðeimø sàraðai. 

Recenzuojamoji monografija neabejotinai yra svarus indëlis nuðvieèiant Lietuvos teisë-
saugos istorijà. 
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