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IX latviešu dziesmu svētki – kārļa ulmaņa 
latvijas mūžības zvērests

Raksts sniedz ieskatu iX latviešu dziesmu svētku vēsturē, aplūkojot to lomu Kārļa Ulmaņa 
autoritārā režīma “jaunajā kultūrā” un ideoloģijā. Svētki iekļāvās valsts piedāvāto ideoloģizēto 
lielizrāžu virknējumā, kuru uzdevums bija mobilizēt valsts iedzīvotājus atbalstam varai un 
kalpot par tās leģitimitātes apliecinājumu. iX Dziesmu svētku rīkošanu pilnībā nodrošinā-
ja valsts, tādējādi panākot vēl nebijušu grandiozitāti gan dalībnieku skaita, gan pasāku-
ma vēriena ziņā. Par iX Dziesmu svētku galveno aktoru uzskatāms Kārlis Ulmanis, svētki 
izskanēja kā veltījums vadonim.
Atslēgvārdi: iX Dziesmu svētki, Kārlis Ulmanis, autoritārais režīms, ideoloģija.

“tev mūžam dzīvot, latvija, kā saulei, kas spīd debess klajā.”
Kārlis Ulmanis. 1938. gada 18. jūlijs

1938. gada 16.–19. jūnijā notika iX latviešu dziesmu svētki. tie bija 
līdz tam notikušie grandiozākie dziesmu svētki gan norišu vēriena, gan 
dalībnieku un skatītāju, gan arī publiskās rezonanses ziņā. Svētku nozīmes 
pamatraksturojumā arī ietilpst jēgraksturojumi – vienīgie vispārējie lat-
viešu Dziesmu svētki Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā un arī pēdējie 
vispārējie latviešu dziesmu svētki neatkarīgajā latvijas Republikā. tas 
piešķir iX latviešu dziesmu svētkiem īpašu un arī neviennozīmīgu vietu 
vēsturē.

latviešu Dziesmu svētki ir spilgts sociāls fenomens, kura vēsture 
sākusies latviešu pirmās nacionālās atmodas laikā. Koru kustība un 
kopdziedāšana sekmēja nācijas saliedēšanos, nacionālo vērtību un tradīciju 
sistēmas veidošanos un nacionālās identitātes formēšanos. Dziesmu svētku 
aizsākums iekļāvās modernā laikmeta masu sabiedrības un tās kultūras 
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veidošanās procesos. to norises, attīstība, kontinuitāte un mainība ir 
saaugusi ar mainīgo vēsturisko vidi. Katru nākamo svētku atšķirību no 
iepriekšējiem vispirmām kārtām noteica notikušās sociālās, politiskās un 
kultūras pārmaiņas. turklāt kopš 19. gs. otrās puses līdz Pirmajam pasaules 
karam vidzemes (it īpaši Rīgas) un Kurzemes ekonomiskā attīstība bija ļoti 
strauja, cilvēku dzīvesveids (it īpaši pilsētā) vienas paaudzes laikā kardināli 
mainījās. arī starp pirmajiem Dziesmu svētkiem, kas notika 1873. gadā, un 
piektajiem – pēdējiem pirms kara – vērojama liela atšķirība gan organizācijas, 
gan norises, gan arī politiskā vēstījuma un konjunktūras ziņā. Ja pirmajos 
galvenais bija latviskās esības, tās kultūras un tautas nacionālās nākotnes 
manifestācija vāciskajā Rīgā, tad piektie atsedza latviešu tautas un kultūras 
spēku rusifikācijas laikmetā, vienlaikus arī demonstratīvas politiskās 
mīmikrijas mākslu, pasākuma rīkotājam – Rīgas latviešu biedrībai – oficiāli 
definējot šos Dziesmu svētkus par velti vidzemes divsimtgadei Krievijas 
sastāvā vien nepilnus piecus gadus pēc soda ekspedīciju trakošanas un vēl 
tautas dzīvā atmiņā esošajiem zaudētajiem cilvēkiem un pazemojumiem. 
Savukārt pēc Pirmā pasaules kara Dziesmu svētkiem vispirms bija 
jāiekļaujas nacionālas un demokrātiskas valsts celtniecības tradīcijā, bet 
1934. gadā izveidotā autoritārā režīma laikā jāpārtop varas ideoloģiskajā 
instrumentā. Dziesmu svētku vēsture apliecina, ka tie sekmīgi piemērojas 
mainīgajiem/jaunajiem politiskajiem un sociālajiem apstākļiem, vienlaikus 
saglabājot nacionālās identitātes apliecinājuma misiju gan individuālā, gan 
kolektīvā līmenī. 

Dziesmu svētki kā sociālais fenomens ir nozīmīga latvijas 19. un 20. gs. 
vēstures gaitas liecība, laikposmos starp svētkiem notikušo dažādo 
pārmaiņu kvintesence un indikators, kas ļauj vērtēt sava laika sabiedrību, 
tās atklāti demonstrējamās un slēptās vērtības, attieksmes un noskaņojumu. 
Sociologi tālis tisenkopfs, Olga Pisarenko, Jānis Daugavietis, aivita Putniņa 
un Kristīne locika norāda, ka Dziesmu svētkiem piemīt četras galvenās 
funkcijas: 1) nacionālās identitātes atražošanas; 2) mākslinieciskā un estētiskā; 
3) ideoloģiskā un politiskā; 4) pilsoniskās līdzdalības un komunikācijas.1 šo 
funkciju vienotība veido svētku strukturālo modeli. Sociologi arī norāda, 
ka “dažādos sabiedriskajos un politiskajos apstākļos svētku priekšplānā 
izvirzījušās atšķirīgas funkcijas, taču nevienas vēsturiskās maiņas nav 
atcēlušas kādu no būtiskākajām Dziesmu svētku funkcijām un nozīmēm. 
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Neviens politiskais režīms nav spējis pilnībā pārņemt un inkorporēt savā 
politiskajā sistēmā visu svētku funkciju klāstu. tas nozīmē, ka Dziesmu 
svētki adaptējas un tiek adaptēti konkrētiem sociālajiem apstākļiem, kas 
veido šī fenomena noturīgumu”.2 Sociologi tālis tisenkopfs, Signe Āboliņa 
un ieva miezīte atzīmē, ka Dziesmu svētkus kā sociālo fenomenu “veido 
dalībnieki, ideoloģiskās vērtības, sabiedriskās emocijas, sociāli šķiriskās 
un varas attiecības sabiedrībā un citi faktori”. viņuprāt, sociālie aspekti 
Dziesmu svētkos nav mazāk svarīgi kā dziedāšanas tradīcija un muzikālais 
saturs.3 1938. gadā notikušie iX Dziesmu svētki ir spilgts piemērs pasākuma 
tradīcijas modifikācijai atbilstoši jaunai politiskajai un ideoloģiskajai 
situācijai.

šā raksta uzdevums ir aplūkot iX Dziesmu svētku galvenos aktorus, 
raksturot to vietu autoritārās valsts ideoloģiskajā sistēmā un svētku lielizrādē.

1938. gads, ideoloģija, kultūra un lielizrādes

1938. gads latvijas vēsturē pieder pie stabilitātes gadiem gan 
saimnieciskajā, gan arī iekšpolitiskajā un ārpolitiskajā ziņā. 1934. gada 
15. maijā valsts apvērsuma rezultātā izveidotais Kārļa Ulmaņa autoritārais 
režīms jeb “15. maija latvija” svinēja savus “ziedu laikus” un gozējās 
pašslavinājumu saulītē. turklāt tiem piemita visai liela ticamības deva, jo 
acīmredzamu būtisku ekonomisko un sociālo problēmu nebija. Bija vērojama 
saimnieciskā augšupeja, sociālo problēmu risināšana, rosība kultūras dzīvē. 
Publiskas neapmierinātības izpausmes bija manāmas reti, un tām nebija 
plašas rezonanses. laikraksti, žurnāli un radio, kā arī publiskie pasākumi 
piedalījās K. Ulmaņa un viņa režīma cildināšanā, vadoņa un tautas vienotības 
sumināšanā. Bijušais zemsavietis Jānis lejiņš atmiņās atbalstu pastāvošajai 
varai vērtēja: “Kopumā par visu valsti es teiktu, ka pirmā gadā noteikts vairākums 
valdību atbalstīja. Pēc tam sākās atplūdums, sākumā lēns, vēlāk straujāks, un 
apmēram uz 1938. vai 1939. gadu valdības atbalstītāju skaits bija noslīdējis ļoti 
zemu.”4 meklējot skaidrojumu K. Ulmaņa valdības popularitātes kritumam, 
J. lejiņš rakstīja: “Saka, ka labai valdībai nekāda propaganda neesot vajadzīga: 
labi darbi ir labākā propaganda. Varētu teikt arī otrādi – uzbāzīga propaganda 
samaitā labos darbus. Taisni tā notika pie mums. Ja cilvēks jūt, ka viņam kaut ko 
grib ieskaidrot ar varu, tad rodas pretestība, pat tad, ja propagandētā lieta patiesi ir 
laba. Vēl ļaunāk ir, kad ieteic kaut ko apšaubāmu. Valdības propagandai nebija ne 
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gala, ne malas. Tā nāca nemitīgā straumē laikrakstos, radio un runās. Tā bija kā 
veca plate, kas cilvēkam drīz apnika, un vēlāk viņi to sāka nīst.”5 

K. Ulmaņa valdība tiešām lielu uzmanību un līdzekļus veltīja 
režīma sociālā atbalsta veidošanai un uzturēšanai.6 šim nolūkam tika 
instrumentalizēta valsts kultūras dzīve, zinātne, izglītība, kā arī izklaide. 
Režīma ideologi 1934. gada 15. maiju dēvēja par latviešu kultūras (tāpat kā 
citu nozaru) jauna, turklāt laimīga laikmeta sākumu.7 Savukārt K. Ulmanim 
tika piešķirts šīs kultūras radītāja vārds. Rakstnieks Jānis lapiņš pamatskolu 
absolventiem adresētās grāmatas nodaļā “Jaunā kultūra” rakstīja: “Ar Kārli 
Ulmani jāuzsāk jauns laikmets latviešu kultūrā, jo pati valsts nodibināšana ir 
atvērusi lielas iespējas attīstīties latviešu garam un kultūrai. Vēl jo lielāks viņa 
iespaids uz latviešu kultūru ir pēc 1934. gada 15. maija, kad viņš ir izbeidzis 
negatīvisma un netikumības kultivēšanu presē. Ir radusies jauna strāva, kas agrāk 
nemaz nebija domājama. Paklausieties, kā tagad latviešu dziesmas skan! Tās ir 
skaļas, patriotiskas dziesmas, un mēs dziedam savu prieku un slavu tēvijai. Lielas 
pārvērtības notikušas arī skatuves mākslā, glezniecībā, visā kultūrā.”8 

latvijas kultūras viens no pamatuzdevumiem bija K. Ulmaņa 
autoritārās ideoloģijas iedzīvināšana cilvēku prātos, vērtību sistēmā 
un emociju gammā. ideoloģija mazāk skāra t.s. augsto kultūru, bet tā 
atklāti un/vai slēpti caurauda visu plašam cilvēku lokam adresēto 
literatūru, kino, lielpasākumus u.c. vēsturnieks ilgvars Butulis norāda, 
ka “tūlīt pēc 1934. gada 15. maija autoritārās valsts valdība sāka realizēt 
plānveidīgu sabiedrības audzināšanu moderniem līdzekļiem, izmantojot 
visu iespējamo tā laika tehnikas arsenālu”.9 viņš autoritārās ideoloģijas 
attīstību iedala trīs posmos: 1) pamatnostādņu iezīmēšana (1934. gada 
maijs–1937. gads); 2) ideoloģijas sistēmas veidošana, ideoloģiskās audzi-
nāšanas un propagandas centralizācija un kontrole (1937. gads–1939. 
gada oktobris); 3) krīze (1939. gada oktobris–1940. gada jūnijs).10 valsts 
pārvaldes aparātā tika izveidotas speciālas propagandas, informācijas 
un kultūras veicināšanas un kontroles institūcijas, kas strauji izvērta 
savu darbu. Sevišķa loma bija izglītības ministrijai, iekšlietu ministrijas 
sastāvā izveidotajai informācijas un propagandas nodaļai, kā arī 1937. 
gadā radītajai Sabiedrisko lietu ministrijai, 1938. gadā dibinātajai Rakstu 
un mākslas kamerai un valsts kultūras padomei. tā dēvētais propagandas 
šefs alfreds Bērziņš ieņēma vienu no vadošajām pozīcijām K. Ulmaņa 
varas hierarhijā un piederēja tuvākajiem līdzgaitniekiem.11
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autoritārā vara, veicot valsts pasūtījumus, dalot finansējumu, piešķirot 
apbalvojumus, kontrolējot un aizliedzot u.tml., savā pārziņā pārņēma 
faktiski visu valsts kultūras menedžmentu. viens no režīma ideologiem 
rakstnieks Kārlis lapiņš, 1936. gadā cildinot K. Ulmaņa valdības veikumu, 
uzsvēra: “.. valsts pati ir ņēmusi iniciatīvu kulturālās dzīves plānveidīgā veidošanā 
un celšanā. Nodibinātas darba stipendijas literātiem un māksliniekiem. Tiek prēmēti 
labākie publicistiskie raksti un daiļdarbi. Sarīkotas Kultūras fonda gleznu izstādes, 
kur lielu skaitu vērtīgāko darbu iegūst valsts. Valdība veicina senatnes pētniecību, 
subsidējot izrakumus un gara mantu krāšanu. Nodibināts Latvijas vēstures 
institūts. Pilsētu inteliģence un gara darbinieki pagriezti ar seju pret laukiem 
(“Draudzīgais aicinājums”), lai turpmāk kulturālās vērtības sadalītu vienlīdzīgāki 
starp abām perifērijām, kā līdz šim. Fundamentāli ir latviskotas mūsu skolas un 
mūsu universitāte, tautas svētkiem piedots nacionāls kolorīts, mūsu acu priekšā top 
Baltijas valstīs nebijis pasākums – brīvdabas muzejs, atvērta arheoloģijas izstāde, 
nodibināti jauni senvēstures, mākslas un rakstniecības izdevumi, top pieminekļa 
celtniecība u.t.t., u.t.t.”12 ar katru nākamo gadu valsts darbu kultūras laukā 
uzskaitījums kļuva aizvien garāks un cildinājumu vārdi – krāšņāki.13 
K. Ulmaņa valdība veicināja kultūras dzīves aktivizāciju, taču tikai sev 
labvēlīgas un pastāvošās varas ideoloģiskajam ietvaram atbilstošas. Kultūras 
jēguzdevums bija mobilizēt masas autoritārās varas atbalstam. vēsturnieks 
aivars Stranga uzsver, ka K. Ulmaņa režīma ideoloģija pretendēja uz 
totalitaritāti, bet par tādu nekļuva un diez vai arī kļūtu, ja nebūtu padomju 
okupācijas. tā palika sveša visai plašiem sabiedrības slāņiem. a. Stranga 
raksta: “Ulmaniskās ideoloģijas amorfais, kompilatīvais, vienlaikus arī 
tautiski patriarhālais, “etnogrāfiskais” raksturs un forma padarīja to par 
vairāk līdzīgu dekorācijai, ne dzelžainai pārliecībai, patiesai masu ticībai 
un apsēstībai.”14

latvijas, tāpat kā citu tālaika nedemokrātisko valstu, kultūras dzīvē 
sevišķa vieta bija atvēlēta grandioziem masu pasākumiem – svētkiem, 
kultūras un izklaides performancēm. tos var uzskatīt arī par rituāliem, ar 
kuru starpniecību tika veidota, uzturēta un leģitimēta esošā politiskā un 
sociālā kārtība. Cilvēku (līdz)dalība ritualizētos svētkos, viņu emocijas un 
noskaņojums bija nozīmīgs varas avots, publisks apliecinājums “vadoņa” 
likumībai.15 tie izteica pastāvošo sociālo organizāciju, kurā līderis veidoja 
tiešo sasaisti starp sevi un “atomizēto masu”, un savā veidā radīja alternatīvu 
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parlamentārajai demokrātijai.16 Svētki, kultūras un izklaides performances 
radīja dalības (un/vai tās ilūzijas) valsts dzīvē, nacionālās, sociālās un 
valstiskās piederības sajūtu un/vai pārliecību.

autoritārā latvija savas valsts iedzīvotājiem piedāvāja svētku virkni, 
tajā ietilpa gan regulārie valsts svētki un atceres dienas, gan arī jaunradīti 
tautas svētki un izrādes. Pirmais lielinscenējums “atdzimšanas dziesma”, 
kas teatralizētā formātā skaidroja latviešu tautas vēstures gaitu, 15. maija 
un vadoņa lomu un nozīmi tajā, ļaudis pulcēja jau 1934. gada 21.–24. jūlijā – 
tikai pāris mēnešus pēc valsts apvērsuma un autoritārā režīma izveides.17 
Nākamajos gados tika svinēti Bērnu svētki, Strādnieku jeb darba svētki, 
Pļaujas svētki u.c. šīs kultūras performances bija sociālais process, kurā 
aktori gan individuāli, gan arī kopīgā priekšnesumā atsedza esošās sociālās 
situācijas nozīmes, kurām apzināti un/vai neapzināti vēlējās likt citiem (un 
sev) noticēt.18 Domātājs eliass Kaneti (Canetti) par svētkiem, kas pulcēja 
masas, rakstīja: “Nekas un neviens nedraud, nekas neliek bēgt – dzīve un 
baudīšana svētkos ir pilnīgi droša. Daudzi aizliegumi un šķēršļi ir atcelti, 
tiek atļauta un sekmēta visneierastākā tuvināšanās. tā ir atslābināšanās, 
nevis izlādēšanās gaisotne. Nav neviena visiem kopīga mērķa – mērķa, pēc 
kura visiem kopīgi vajadzētu tiekties. mērķis ir svētki, tie jau ir sasniegti. 
Blīvums ir tik liels, bet vienlīdzība lielākoties pastāv patvaļā un baudā. Un 
šajā burzmā neviens netiecas prom no citiem.”19 tieši burzmā, svētku un 
lielpasākumu lielpūlī arī (taustāmi) reāla kļuva “15. maija latvijas” tautas 
vienotība, vadoņa un tautas vienība, tā bija saskatāma un izbaudāma.

Filozofs valters Benjamins (Benjamin) atzīmē, ka 20. gs. 30. gadu 
nedemokrātiskās varas “tiecas uz politiskās dzīves estetizāciju”.20 Šim 
nolūkam arī tālaika totalitārās un autoritārās eiropas valstis izmantoja 
kultūru, it īpaši populāro kultūru, esošos un jaunradītos simbolus un 
rituālus.21 lielpasākumi nedemokrātiskajās valstīs bija komunikācijas 
līdzeklis – politisks rituāls –, kas, pārveidojot pūli labi organizētos pasākuma 
dalībniekus, pārvēršot haosu kārtībā un skaistumā, veidoja saikni starp 
vadoni un tautu. vēsturnieks Džordžs mose (Mosse), vērtējot totalitāro 
valstu simbolus un rituālus, atgādina, ka skaistums tradicionāli nozīmē 
sakārtotu visumu, veselīgu, stipru pasauli.22 Par spīti demokrātisko brīvību 
neesamībai, individualitātes nonivelēšanai, arī represijām par ikdienas 
sastāvdaļu kļuva rutinizēta krāšņa, grandioza un skaista svinēšana, kurā 

111



vita zelče

vieni svētki sekoja nākamajiem, pārspējot iepriekšējos vērienā un krāšņumā. 
arī latvija svinēja.

Dziesmu svētki

mainoties varām, mainās arī kultūras vērtību sistēma. K. Ulmaņa 
autoritārais režīms pieteica “jaunas kultūras” radīšanas kursu. tā liecība 
ir arī jau minētais teatralizētais uzvedums “atdzimšanas dziesma”, kurā 
lielā mērā tika izmantota Dziesmu svētku tradīcija un kas publiskajā telpā 
tika reprezentēta kā jaunas kvalitātes pasākums, kas pārspēj Dziesmu 
svētkus.23 

autoritārās ideoloģijas radīšanas sākotnējā posmā notika agrāko kultūras 
vērtību un tradīciju sijāšana, vērtējot to atbilstību un piemērotību “jaunajai 
kultūrai”. ar to skaidrojama arī ilgā iX Dziesmu svētku gatavošanas 
vēsture.24 šķiet, ka K. Ulmaņa valdība nebija gatava šos svētkus līdzšinējā 
formātā akceptēt kā “15. maija latvijā” iederīgu pasākumu. vairākkārt 
dažādu iemeslu dēļ tika pārcelts iX Dziesmu svētku rīkošanas gads, ieilga 
arī vietas izvēle. 1934. gada novembrī latvijas kordziedāšanas kustības 
vadītāji ieradās vizītē pie K. Ulmaņa, lai pārrunātu ar svētkiem saistītos 
jautājumus. Sarunās kļuva skaidrs, ka Dziesmu svētki ir rīkojami vien 
saskaņā ar valdības interesēm, kā arī tai tieši piedaloties gan repertuāra 
izvēlē, gan pasākumu organizēšanā. autoritārai valdībai bija vajadzīgi tikai 
grandiozi svētki, – tādi, kas pārspēj iepriekšējos, kas demonstrē un slavina 
tās varenību. 1936. un 1937. gadā Dziesmu svētku rīkošana atradās to parastā 
organizatora – latviešu Dziesmu svētku biedrības – ziņā, kas savu darbību 
saskaņoja ar izglītības ministru augustu tenteli un iekšlietu ministra biedru 
alfredu Bērziņu. 1937. gada pavasarī latviešu Dziesmu svētku biedrības 
valde lūdza valsts prezidentu K. Ulmani kļūt par svētku protektoru. viņš 
arī šo uzaicinājumu pieņēma un tieši iesaistījās organizēšanas darbā. 
1938. gada sākumā tika izveidota īpaša iX Dziesmu svētku rīkošanas 
institūcija – rīcības komiteja 28 cilvēku sastāvā. viņu vidū bija diriģenti, 
mūziķi un ministriju pārstāvji (sk. pielikumu).25

autoritārā valdība iX Dziesmu svētku pasākumu sakausēja ar vēl vienu 
ideoloģizētu valsts mēroga lielpasākumu – Uzvaras laukuma būvi. Dziesmu 
svētkiem bija jāpārtop par tā atklāšanas svētkiem. abu šo pasākumu 
uzdevums – mobilizēt masas varas atbalstam un dzīvei autoritārā režīmā. 
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1. att. iX latviešu dziesmu svētku 
informatīvie bukleti latviešu un 
angļu valodā. 
LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l.
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iX Dziesmu svētku organizēšana, programma, propaganda un reklāma 
(sk. pielikumu) un norise bija pārdomāts un vienlaikus arī komplicēts 
pasākums, kurā gan vieta, gan laiks, gan cilvēki pārtapa par grandiozas 
un krāšņas lielizrādes aktoriem, kuriem iespējami sekmīgi un precīzi bija 
jāpilda savs uzdevums.

laiks un kalendārs

iX Dziesmu svētki notika 1938. gada 16. un 19. jūnijā. latvijas klimatiskajos 
apstākļos tā ir vasara, kad daba ir pilnībā ieguvusi šā gadalaika skaistākās 
krāsas un kad pārsvarā ir labs un saulains laiks. turklāt Dziesmu svētku 
dienas bija plānotas tieši starp svinīgajiem vidusskolu izlaidumiem, kas 
notika 15. jūnijā, un līgo svētkiem. 

vasaras norišu kalendārā Dziesmu svētku pasākumu laiks tika saskaņots 
ar Baltijai nozīmīgu starptautisku notikumu – 4. latvju, igauņu un lietuvju 
sadarbības kongresu (16.–18. jūnijs) un Baltijas nedēļu. latviešu Dziesmu 
svētkiem bija jāapliecina ārvalstu viesiem autoritārās valsts spēks, vadoņa 
un viņa tautas vienotība. 

Savukārt valsts svētku klāstā iX Dziesmu svētki ne tikai veidoja vasaras 
pasākumu kulmināciju, bet arī bija priekšvēstnesis valsts pastāvēšanas 
divdesmitās gadadienas svinībām 1938. gada 18. novembrī un “atjaunotās 
latvijas” pirmo piecu gadu svētkiem 1939. gada 15. maijā. 

iX Dziesmu svētkiem bija arī savs kalendārs. to veidoja ne tikai svētku 
koncertu un sarīkojumu programma, bet arī plašs kultūras un atpūtas 
pasākumu spektrs. No 16. līdz 19. jūnijam Nacionālais teātris, Dailes teātris 
un Nacionālā opera piedāvāja savu labāko repertuāru. Rīgas vēsturiskajā 
muzejā bija apskatāma iX Dziesmu svētkiem speciāli veidotā izstāde par 
dziesmu svētku vēsturi. Svētku dalībniekus gaidīja arī citi muzeji, gandrīz 
visos ieeja bija bez maksas.26 Sabiedrisko lietu ministrijas tūrisma nodaļa 17.–
19. jūnijā piedāvāja plašu un daudzveidīgu ekskursiju klāstu. Bija iespējams 
doties “apkārtgājienos” pa Rīgas ievērojamākajām vietām, apmeklēt 
Brīvdabas muzeju, zooloģisko dārzu, piedalīties atpūtas braucienos pa 
Daugavu, kā arī izvēlēties tālākas ekskursijas uz Jelgavu, tērvetes un 
mežotnes pilskalniem, Rundāles pili, ložmetējkalnu u.c.27 turklāt visiem 
t.s. maksas pasākumiem, arī transporta biļetēm, pārtikai svētku bufetēs 
bija noteiktas īpašas jeb zemas cenas. Daudzviet ieejas maksa (piemēram, 
muzejos) vispār tika atcelta. 
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iX Dziesmu svētku laikā faktiski pastāvēja sava laika skaitīšana, jo valsts 
publiskajā telpā šīs dienas tika dzīvotas saskaņā ar svētku programmu. 
Nekas nedrīkstēja traucēt šo svētku svinības, katra stunda 1938. gada 16.–
19. jūnija kalendārā bija svētku stunda.

Vieta

iX Dziesmu svētki notika īpašā lielpasākumiem speciāli radītā vietā – Uz-
varas laukumā. tas piederēja pie K. Ulmaņa autoritārā režīma speciālprojektiem, 
kam bija jāiemieso tā ideoloģiskās un estētiskās vērtības un politiskais spēks, kā 
arī jātop par simbolisku valsts lielpasākumu norises vietu.

1936. gada 29. maijā valsts prezidents K. Ulmanis vērsās pie iedzīvotājiem 
ar aicinājumu “Uzvaras laukums – vienības gara apliecinājums visas 
tautas kopīgā grandiozā darbā”. tajā tika norādīts, ka Rīgā trūkst telpu 
daudziem pasākumiem un sarīkojumiem, arī nav piemērotas vietas 
karaspēka parādēm, Dziesmu svētkiem, Strādnieku svētkiem, vasaras un 
ziemas sporta pasākumiem. vienības laukums, kur līdz tam notika lielākie 
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2. att. iX latviešu dziesmu svētku laukuma kopskata skices fotogrāfija. 
LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 97. lp.
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publiskie pasākumi, ir kļuvis par šauru tālaika vajadzībām. Platības ziņā 
piemērots laukums ir Pārdaugavā, turklāt to ar citām pilsētas daļām savieno 
ērta satiksme. K. Ulmanis uzsvēra: “Tas laukums būs visai Latvijai, visai mūsu 
zemei un visai mūsu tautai, un tādēļ pie šī darba jāsaista arī visa mūsu tauta.”28 
11. jūnijā ministru kabinets pieņēma likumu par Uzvaras laukuma izbūvi. 
tas noteica, ka valsts prezidenta vadībā darbojas Uzvaras laukuma izbūves 
komiteja un ka tās līdzekļus veido ziedojumi, ieņēmumi no loterijām u.c. 16. 
jūnijā Uzvaras laukuma izbūves komisijas pirmajā sēdē K. Ulmanis norādīja, 
ka ikviens laikmets aiz sevis atstāj tikai tam raksturīgus pieminekļus, un 
viņš vēlas, lai “šie pieminekļi būtu jo cēli, cildeni, skaisti, lai šie pieminekļi būtu 
tādi, no kuriem dveš mūžības elpa”. viņaprāt, jaunā būve arī ļaus Rīgai “radīt 
jaunu izteiksmi, jaunu seju”. K. Ulmanis uzsvēra: “Uzvaras laukums vēlāk būs 
piemineklis mūsu tautas un valsts spēkam, gribai un enerģijai, kas ir nākusi no 
visdzidrākā avota, proti, – no tēvzemes mīlestības un no tautas vienības domas.”29

Uzvaras laukuma būve ietvēra daudzus pasākumus – loteriju, līdzekļu 
vākšanu, talkas, projektu konkursu u.c.30 visas šās norises atradās publiskās 
uzmanības centrā. Uzvaras laukumam tika piešķirts vistautas būves statuss. 

3. att. Rīgas pilsētas 
38. pamatskolas, F. Brīvzemnieka 
(16.) pamatskolas, 13. ebreju 
pamatskolas, 12. krievu 
pamatskolas un 1. baltkrievu 
pamatskolas ziedotāju saraksta 
titullapas Uzvaras laukuma 
ziedojumu grāmatā. 1937. gads. 
LVVA, 1303. f., 5. apr., 1. l., 39., 
139., 155., 292. lp.; 5969. f., 1. apr., 
38. l., 366. lp.
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Dalība tā tapšanā kaut ar nelielu ziedojumu tika pozicionēta kā ikviena valsts 
iedzīvotāja pienākums. Faktiski ziedošana šai celtnei pārtapa par kustību, 
kas mobilizēja iedzīvotāju atbalstu varai. šai kustībai, no vienas puses, 
piemita sacensības raksturs, jo institūcijas un cilvēki varēja sacīkstēties par 
Uzvaras laukuma būves lielākā atbalstītāja godu, bet, no otras puses, tai bija 
arī solidaritātes raksturs, jo svarīgi bija piedalīties – kaut ar niecīgu artavu, 
bet būt kopā ar visiem. Spilgta liecība tam ir arī latvijas valsts vēstures 
arhīvā esošās ziedojumu reģistru grāmatas, it īpaši skolēnu ziedojumu 
saraksti. tajos fiksētas pavisam nelielas summas (arī 5–10 santīmi), tomēr to 
ziedojums arī viņiem ļāva būt valsts lielā koppasākuma dalībniekiem.31 
iX Dziesmu svētku dalībnieku pienākums bija ziedot 50 santīmus.32 

līdzekļu vākšanas un līdz ar to iedzīvotāju mobilizācijas kampaņa bija 
ļoti sekmīga. Jau 1938. gadā a. Grīns jūsmoja: “.. kā pirmo atzīmēsim Uzvaras 
laukuma talku, tautas vienprātīgo atsaukšanos Prezidenta aicinājumam 
visiem – piedalīties šī laukuma izbūvē, lai tas patiesi kļūtu par cienīgu piemiņas 
vietu un grandiozu simbolu visam tam, ko esam ieguvuši uzvarām vainagotās 
cīņās. Tik varena un spēcīga bija tautas atsaucība, ka pagājušā 1937. gada maija 
beigās, pavelkot svītru zem ienākušajiem ziedojumiem, skaidrā naudā sanāca 
turpat 3 miljoni, bet graudā (pieteiktās darba stundas un dažādi, galvenā kārtā 
būvmateriālu ziedojumi) pāri par pieci jeb kopā pavisam astoņi miljoni latu. Tas 
bija nacionālās vienprātības un nacionālās sirdsdedzes eksāmens, un mūsu tauta 
spīdoši izturēja šo sirds un gara disciplīnas pārbaudījumu, kurš tagad nesis tik 
skaistus augļus.”33 Nākamajos gados šī summa turpināja augt.34

iX Dziesmu svētkiem Uzvaras laukumā pēc arhitekta a. Birznieka 
projekta tika uzbūvēta tolaik vislielākā estrāde latvijā, kas bija paredzēta 
12 000 lielam korim, un sēdvietas 60 000 apmeklētājiem. Kopā ar stāvvietām 
koncertā varēja pabūt arī 100 000 cilvēku. Par tās būvi viens no celtniekiem 
aleksandrs Janševskis stāstīja: “Jau agrā pavasarī Uzvaras laukumā sāka būvēt 
lielu estrādi dziedātājiem. Tanī vietā zeme purvaina, tāpēc estrādi taisīja par tādu kā 
plostu – lai būve nesāktu grimt vai šķobīties. Un tiešām – celtne iznāca ļoti stabila 
un pamatīga, izturēja ļaužu tūkstošus.”35 Kā liecina iX Dziesmu svētku norišu 
fotogrāfijas svētku laikā, Uzvaras laukumu un estrādi vēl izteiksmīgāku 
darīja rotājums, it īpaši “sarkanbaltsarkano karogu jūra”.

Dziesmu svētku vietas īpašo vērti svētku atklāšanas runā 1938. gada 
18. jūnijā sevišķi uzsvēra K. Ulmanis. viņaprāt, Uzvaras laukums bija 
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vainagojums ne vien visai dziesmu svētku, bet arī tautas vēsturei. K. Ulmanis 
teica: “.. Uzvaras laukums ir arī cildinājums uzvarai, ka šo laukumu rada un 
izveido pati vienotā tauta nepārspējamā tēvzemes mīlestībā un sirds cēlumā. Tāpēc 
Uzvaras laukums ir arī mūsu vienības liecinieks, tās vienības, kura ir mūsu patiesais 
un īstais spēku avots.”36 

Uzvaras laukums uzskatāms par īpašu, par vienu no vissvarīgākajiem 
iX Dziesmu svētku norises aktoriem, tas arī piešķīra svētkiem papildu 
vērtību. 

Dalībnieki

iX Dziesmu svētku kopkorī bija 381 kora 14 456 dziedātāji. literatūrā tiek 
arī minēts vēl izteiksmīgāks skaitlis – 16 000 dziedātāju.37 tas bija lielākais 
dalībnieku skaits svētku norises vēsturē. vii un viii Dziesmu svētkos 
piedalījās ap 10 000 koristu.38 iX Dziesmu svētku sagatavošanas laikā 
K. Ulmanis bija izteicis vēlējumu, lai katrā pagastā būtu savs koris.39 Tas 
kordziedāšanai piešķīra valstiskas nozīmes statusu. Kora izveide, vadīšana 
un dziedāšana kļuva par atbalsta izpausmi K. Ulmaņa autoritārajai varai. 
Savi kori bija ne tikai pagastiem, bet arī aizsargu organizācijām, skolām, 
arodbiedrībām, izglītības, jaunatnes, dziedāšanas u.c. biedrībām.40

Koristu uzdevums bija ne vien apgūt repertuāru, sarūpēt tautastērpus, 
iet gājienā un dziedāt konkursā, bet ar reprezentēt autoritārās iekārtas 
sasniegumus. to, ka tikai “atjaunotā latvija” ļauj svētkiem iegūt tik 
grandiozu raksturu. arī klausītāju uzdevums bija tāds pats. Pēc preses 
ziņām, koncertus apmeklēja 100 000 cilvēku jeb katrs divdesmitais latvijas 
iedzīvotājs.41 Stāstot par svētkiem, “Jaunākās ziņas” rakstīja: “Visas zemes 
novadi ilgi gatavojās un gaidīja dienu, lai ar dziesmu skaņām ievadītu mūsu 
valsts neatkarības 20 gadu svinības. Šī diena atnāca līdz ar sauli, kas izlauzās 
no pelēkajiem mākoņiem. Tā savus zeltotos starus lēja pār Uzvaras laukumu, ap 
kuru milzīgos mastos vējš plivināja sarkanbaltsarkano karogu mežu. Turp plūda 
nepārredzama ļaužu straume. Dziesma vienoja visu tautu, tādēļ svētkos draudzīgi 
viens otram līdzās sēdēja pilsētnieks un laucinieks, strādnieks un viņa darba 
devējs.”42 Cilvēkiem pašiem par sevi šajos svētkos nebija savas individuālās 
vērtības, to varēja iegūt vien kopumā, “vienotības” demonstrācijā, piepildot 
Uzvaras laukumu. vienīgie dalībnieki, kam bija atvēlēta individualitāte, 
bija virsdiriģenti. viņu misija bija organizēt koristus vienotībā un būt par 
vidutāju starp dziedātājiem un valsti (tās pasūtījumu).
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4. att. iX latviešu dziesmu svētku laikā nopērkamo ēdienu un dzērienu cenu 
saraksts. LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 401. lp.
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lai gan vara svētkus izmantoja savām ideoloģiskajām, starptautiskā un 
lokālā prestiža vajadzībām, tie bija svētki tautai. tai tika dota iespēja svinēt, 
līksmoties, baudīt kopā būšanas un kopā dziedāšanas emocijas, būt skaistā 
un sakārtotā vidē. arī cilvēki paši bija skaisti, – koristi tērpti tautastērpos un 
apmeklētāji labākajās drānās. turklāt valsts gādāja par to, lai cilvēki justos 
apmierināti, novērtēti, aprūpēti. viņus nodrošināja, ka jau minēju, ar īpašas 
cenas pakalpojumiem, īpašu atpūtas programmu, naktsmītnēm, guļvietām 
ar labu sienu, transportu, piemiņas veltēm un suvenīriem u.c. tautai bija 
jābūt laimīgai. iespējams, ka tā arī bija. autoritārajā valstī iznākošie mediji 
piedāvāja vien tādu versiju.

vadonis

iX Dziesmu svētku galvenais aktors bija vadonis – Kārlis Ulmanis. tie 
bija viņa svētki. Programmas centrā bija K. Ulmaņa ierašanās, runa, reālā un 

5. att. iX latviešu dziesmu svētku skatītāji Uzvaras laukumā. 
Pieci gadi: 1934.–15.V.–1939. Rīga: Pagalms, 1939. 235. lpp.
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simboliskā klātbūtne, ap to kārtojās pārējās norises. Profesors Jāzeps vītols 
par iX Dziesmu svētku sūtību rakstīja: “Skani, latvju dziesma – skani gaiši, 
lepni skani! Skani brīvi, latvju garu pacilājot, latvju prātus vienojot, latvju sirdis 
saliedējot vienā nepārvaramā varā: degošā mīlā uz dzimto zemi, nesatricināmā 
ticībā viņas cildenam Vadonim–Vienotājam, tēraudstiprā cerībā uz Latvijas 
saulaino nākotni!”43 Sabiedrisko lietu ministrs a. Bērziņš norādīja, ka svētki 
ir “skaists, vienots tautas sajūsmas demonstrējums un uzticības apliecinājums 
savam Vadonim”.44 Preses skatījumā iX Dziesmu svētku kulminācija ir 
K. Ulmaņa sasauksme ar publiku. “Jaunākās ziņas” stāstīja: “Aizkustinošs 
ir brīdis, kad Prezidents griežas pie tautas ar vārdiem: “Un tagad – vai ir šis 
laiks atnācis, vai piepildīti Pumpura pravietīgie vārdi. Ja ir, tad jūs visi 
sakiet – jā!” Kā viens vīrs desmitiem tūkstošu lielais apmeklētāju pulks 
strauji pieceļas kājās un Uzvaras laukumu pāršalc spēcīgs “Jā!”. Ilgi negrib 
rimties aplausi. Ir skaists vienotās latviešu tautas zvērests Latvijai un Vadonim, kas 
tik spontāni izlaužas uz āru un atstāj uz visiem svētku apmeklētājiem neizdzēšamu 
iespaidu. Kad kādreiz vēsturnieks atskatīsies uz 9. Dziesmusvētkiem, viņš šo brīdi 
novērtēs par vienu no spilgtākajiem latviešu tautas likteņu gaitās.”45 Svētku 
jēga – “skaista vienprātības manifestācija un tautas uzticības apliecinājums savam 
Prezidentam”.46

K. Ulmanis bija svētku tribīnē, koristu un klausītāju saimē, viņa portreti 
visās publiskajās telpās, svētku programmā u.c. Prezidents kopā ar visiem 
jūsmoja par skaistajiem tautastērpiem un dziesmām, kopā ar visiem mielojās 
ar desiņām un kliņģeri, veldzēja slāpes pie jaunās dzeramā ūdens ierīces. Un 
saņēma ziedus, apsveikumus, rokasspiedienus, uzsitienus pa plecu, kādas 
sirmas māmuļas glāstu u.c. 47

K. Ulmanis bija arī dziesmu autoru vidū. viņa runas fragmenti bija 
pārtapuši Jāņa Norviļa dziesmas “Kam drosme ir” vārdos, kas sauca tautu 
sekot savam vadonim. Dziesma noslēdzās: “Kam drosme ir un goda prāts 
/ Un skaidra sirds, / Kam tauta tuvāku par draugu stāv, / Tas nāk man līdz, / 
Lai mūžam slavā, godā zeltu Latvija!”48 K. Ulmaņa vārdus izdziedāja 14 000–
16 000 koristu un uztvēra tik daudzie tūkstoši klātesošo. tas bija vadonisma 
politikas triumfa brīdis. vadonis un viņa “15. maija latvija” tika sumināta 
“Dziesmā tautas vienotājam”, “15. maija dziesmā” u.c.49

Savā svētku runā K. Ulmanis formulēja latviešu tautas vēstures saikni ar 
tagadni un nākotni, pauda pārliecību, ka dziesma piešķir latvijai mūžību. 
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6. att. Kārlis Ulmanis iX latviešu dziesmu 
svētkos. Atpūta. 1938. Nr. 711.–713.

Kārlis Ulmanis solīja un zvērēja: “Dziesmas sirsnīgie vārdi – Tev mūžam dzīvot, 
Latvija – ir solījums un apliecinājums mūsu gribai, bet arī apņemšanās, kas pilda 
mūs ar lielu spēku, ar to spēku, kas mūsu ticību padarīs cietāku, drošāku par klinti, 
ko nekāda vara nespēj satriekt, nav satriekusi un ne mūžam nesatrieks.

Šis ticības stiprināti šai brīdī un vietā, kad atkal kopā ir visa Latvija dziesmu 
sajūsmā un aizrautībā, lai atjaunojam svinīgi savu solījumu un zvērestu – visi kā 
viens, viens par visiem, visi par vienu strādāt – un dzīvot Latvijai, mūsu valstij, tās 
spožai, slavenai nākotnei – teikdami un dziedādami:

Tev mūžam dzīvot, Latvija, kā saulei, kas spīd debess klajā.”50

šiem skaistajiem vārdiem svētku rituālā bija īpaša nozīme. Politika 
pārtapa emocijās, pārliecība zvērestā. 
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Domājams, ka iX Dziesmu svētki bija skaistākie svētki, kādi līdz tam 
bija svinēti latvijā. tie autoritārajai latvijai piešķīra īpašu estētisko vērtību. 
Notikuma, vides, cilvēku, dziesmu un ziedu skaistums veidoja pārliecību 
un vēstīja, ka viss valstī un sabiedrībā ir kārtībā, ka viss norit pareizi un 
valsts ir stipra. K. Ulmaņa latvija šajās jūnija dienās tobrīd bija svētku un 
skaistuma zeme. 

“Torņkalnietim Imantam Žagaram tikai 8 gadi, viņa vecmāmuļai toties 69, abi 
dziesmu svētkus noklausījās pirmo reizi, bet vārdi, ar kuriem viņi abi izteica savu 
svētku prieku, bija stipri līdzīgi.

– Smuki, – teica Imants, zibošām acīm raudzīdamies tautas tērpu parādē.
– Jauki, – piebalsoja vecāmāte, – pirms nāves tas bija vēl jāredz un jādzird.”51

iX Dziesmu svētki nav viennozīmīgi vērtējami. No vienas puses, tie 
klaji demonstrēja autoritārās varas triumfu un demokrātijas liegumu, bija 
autoritārās varas politiskās estetizācijas spilgts piemērs, bet, no otras puses, 
jāatzīst, ka latvijas nākamo gadu vēsture, traģiskie notikumi padomju un 
nacistiskās okupācijas gados ietekmē gan K. Ulmaņa, gan autoritārā režīma, 
gan arī iX Dziesmu svētku vērtējumu. zinot latvijas vēsturi un iX Dziesmu svētku 
vēstures kontekstu, visai grūti (un pat negodīgi) ir piešķirt šiem svētkiem 
negatīvu raksturojumu un tos nosodīt (kā tas būtu jādara, raugoties no 
demokrātisko vērtību cienošas pozīcijas). iX Dziesmu svētki bija arī pēdējā 
lielā vislatvijas nacionālā dziesmu svētku manifestācija pirms latvijas 
valstiskās neatkarības zaudēšanas. iespējams, ka tālab svētki lielas daļas 
latviešu kolektīvajā atmiņā palika kā skaists notikums, dalība tajos kā 
klātbūtne, dzīve neatkarīgā latvijā un Kārļa Ulmaņa latvijas mūžības 
zvērests kā pravietojums nākotnei. 
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Pielikums
dokumenti par IX latviešu dziesmu svētku rīkošanu

iX Dziesmu svētku norise ir laba liecība valsts prasmei rīkot šāda veida 
lielpasākumus, sava laika valsts kultūras menedžmentam. lvva Sabiedrisko 
lietu ministrijas fondā saglabātie dokumenti par šo svētku rīkošanu vēsta 
par milzīgo ieguldīto darbu to plānošanā, organizēšanā, propagandēšanā, 
reklāmā, piemiņas lietu izveidē u.c., kā arī svētku norišu vērtēšanā.

1. latvijas Republikas Sabiedrisko lietu ministrijas izstrādātā 
iX latviešu dziesmu svētku tehniskā programma

iX latviešU DzieSmU SvētKi
Rīgā, Uzvaras laukumā 18. un 19. jūnijā 1938. gadā

tehniskā programma

SvētKU ievaDS
16. jūnijā

Dziesmu karš – Sporta namā

i. plkst. 13.00. – 

ii. plkst. 13.30. –

iii. plkst. 14.00 – 

iv. plkst. 14.05  –

v. plkst. 14.10 –

visiem 19 koriem, kuri piedalās dziesmu karā, jāierodas Sporta 
namā un jāsagrupējas uz paaugstinājuma pretim galvenai ieejai. 
Diriģenti sagrupējas koru priekšplānā. Kārtību sacensības norisēs 
izšķir lozējot. Žūrijā piedalās: prof. J. vītols1, virsdiriģents t. Reiters2, 
virsdiriģents e. melngailis3, virsdiriģents t. Kalniņš4,  komponists 
J. zālīts5  un komponists J. Graubiņš6.
Žūrija sacensībai izvēlas: Rīgas koriem no 11 jau agrāk paziņotām 
dziesmām 2 dziesmas un lauku koriem – no 9 jau agrāk paziņotām 
dziesmām 2 dziesmas.
Sabiedrisko lietu ministra a. Bērziņa7 un goda viesu ierašanās. 
Sagaida prezidiju.
prof. J. vītola uzruna.
Prof. J. vītols lūdz Sabiedrisko lietu ministru a. Bērziņu atklāt 
Dziesmu karu.
Sabiedrisko lietu ministra a. Bērziņa runa.
Runu noslēdzot, kori diriģenta t. Reitera vadībā izpilda valsts 
himnu – “Dievs, svētī latviju”.
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17. jūnijā

DzieSmU SvētKU PiRmĀ DieNa, 18. JŪNIJĀ

vi. plkst. 14.30 –

vii. plkst. 17.30 –
viii. plkst. 17.50 –
iX. plkst. 18.00 –

X. plkst. 18.30 –

 Uz estrādes paliek tas koris, kas izlozes kārtībā laimējis pirmo 
numuru; pārējie kori dodas blakus telpās.
Pirmais koris sava diriģenta vadībā nodzied 2 izvēlētas dziesmas un 
tad atstāj skatuvi. Uz estrādes uznāk nākošais koris, tālāk – izlozes 
kārtībā paredzētie pārējie kori, kamēr visi piedalījušies sacensībā.
Žūrijas apspriede.
visi kori, kuri saņems apbalvojumus, nostājas uz estrādes.
Godalgas pasludināšana un balvu pasniegšana. valStS 
PReziDeNta8, valStS PReziDeNta biedra9 un Sabiedrisko 
lietu ministra balvu pasniedz Sabiedrisko lietu ministrs a. Bērziņš; 
pārējās balvas pasniedz balvas devējs, bet, ja tas nav ieradies, tad 
prof. J. vītols.
ministrs a. Bērziņš atstāj Sporta namu.

i. plkst. 6.00 –
ii. plkst. 16.00 –

Koru kopmēģinājums Uzvaras laukumā.
Koru un orķestru kopmēģinājums Uzvaras laukumā.

i. plkst. 6.00 –
ii. plkst. 15.00 –

iii. plkst. 15.00 –
iv. plkst. 15.10 – 

v. plkst. 15.15 –

vi. plkst. 15.00 – 

Koru kopmēģinājums Uzvaras laukumā.
Rīgas latviešu biedrības10 prezidijs pasniedz iX latviešu dziesmu 
svētku prezidijam dziesmu svētku karogu.11 Karogu saņem 
iX dziesmu svētku rīcības komitejas prezidijs, Rīgas latviešu 
dziedāšanas biedrības koris, Reitera koris un orķestris.
Rīgas latviešu biedrības priekšnieka a. Krastkalna12  uzruna.
Direktora J. mežaraupa13 atbildes runa. 
Koris diriģenta pavadījumā izpilda: “Dievs, svētī latviju” – diriģē 
t. Reiters.
Gājiens sakārtojas: orķestris, Dziesmu svētku prezidijs, Rīgas 
latviešu dziedāšanas biedrības un Reitera koris dodas uz vienības 
laukumu14, kur pievienojas pārējiem Dziesmu svētku koriem.
visiem koriem jāsapulcējas vienības laukumā un jāsagrupējas 
sekojošā kārtībā: 2 kara orķestri, 50 latvijas valsts karogi (valsts 
karogus nes mazpulki); Rīgas latviešu dziedāšanas biedrības ”līgo” 
karogs; iX latviešu dziesmu svētku prezidijs un virsdiriģenti; 
rīcības komiteja (rīcības komitejas locekļi tērpušies ketovejā); Rīgas 
pilsētas kori (izlozes kārtībā) ar Reitera kori priekšgalā; tad seko 
igauņu “Raudam” koris un lietuviešu aizsargu koris (viesu kori 
nostādīti pieteikšanas kārtībā); apgabalu kori seko izlozes kārtībā. 
Katra apgabala priekšgalā soļo karavīru orķestris, aiz kura nes 
plakātu ar apgabala uzrakstu un emblēmu. Katra apgabala rajoni 
sakārtoti pienākšanas kārtībā. Katrs rajons nes plakātu ar rajona 
uzrakstu un dziedāšanas biedr. karogu. Pavisam gājienā piedalās 
5 karavīru orķestri.
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vii. plkst. 15.30 –

viii. plkst. 16.30 –

iX. plkst. 17.00 – 

X. plkst. 17.00 – 

iX. [nepareiza
numerācija] plkst.
17.45 –
X. plkst. 18.00 –

Xi. plkst. 18.05 –

Sākas svētku gājiens, kurš virzās pa Reimersa ielu, Raiņa bulvāri, 
marijas ielu, 13. janvāra ielu, dzelzstiltu, akmeņu ielu, altonavas 
ielu un ieiet svētku laukumā pa vārtiem Nr. 1 un virzās uz estrādi 
starp sēdvietām un apaļo restorānu. Gājiena vadītājs aizsargu 
komandieris F. Jaunzems.
tie kori, kas negrib no Pārdaugavas iet uz vienības laukumu, 
sapulcējas Uzvaras laukumā aiz estrādes un pievienojas koru 
gājiena beigām.
Kori ieņem savas vietas uz estrādes; karogus novieto estrādes 
malās. līgo karogu novieto pie diriģenta pults.
valStS PReziDeNta15  SaGaiDīšaNa
a) visiem svētku dalībniekiem, koriem, fanfāristiem un špalerām 
jābūt savās vietās Uzvaras laukumā.
b) valsts un koru karogi nostādīti katrā pusē estrādei īpaši 
pagatavotās novietnēs.
c) špaleras nostādītas sekojošā kārtībā:
1) no tilta līdz svētku laukuma galvenajiem vārtiem – aizsargi;
2) no svētku laukuma vārtiem līdz valdības ložai l.a.S.15  sportisti, 
mazpulki un skauti. Goda ierindu komandē mazpulku insp. 
P. treijers.16 
d) vietas ierāda un kārtību uztura latvijas Universitātes studenti. 
Kārtību pārzina prefekta palīgs Nik. Jansons.
e) Fanfāristi novietoti:
1) uz Nacionālā teātra balkona – 12 fanfāristi kareivju tērpos;
2) pie galvenajiem svētku vārtiem – 24 fanfāristi nacionālos 
tērpos;
3) estrādes priekšā – 132 fanfāristi nacionālos tērpos.
visi šie punkti pieslēgti skaļruņiem un radiofonam.
valdība, diplomāti un goda viesi ieņēmuši savas vietas laukumā. 
valdības locekļiem svētku žetonus pasniedz pie Galveniem 
vārtiem lūse17  un l. Breikšs18.
valStS PReziDeNtS izbrauc no valdības nama. 
atskan pirmās fanfāres no Nacionālā teātra balkona.
valStS PReziDeNtS piebrauc pie svētku galveniem vārtiem.
a) Kad valStS PReziDeNtS izkāpj no sava automobiļa, atskan 
fanfāres no svētku vārtiem un karogmastā 5. Rīgas aizsargu pulka 
komandiera palīga kapt. Ošiņa19 nozīmēta goda sardze uzvelk 
valStS PReziDeNta standartu.
b) valStS PReziDeNtU kopā ar Kara ministru, izkāpjot no 
automobiļa, sagaida Sabiedrisko lietu ministrs a. Bērziņš un 
pavada līdz pirmajiem 2 goda vārtu stabiem. šeit sapulcināti 
Dziesmu svētku prezidijs, daži vecāki dziedātāji un vecāki 
diriģenti;
c) valStS PReziDeNtU uzrunā prof. J. vītols;
valStS PReziDeNtam un Kara ministram pasniedz svētku 
nozīmes un dziedātājas pasniedz ziedus.
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Svētku koncerts

Xii. plkst. 18.10 – 

Xiii. plkst.18.15 –

Xiv. plkst. 18.20 –

valStS PReziDeNtS dodas pa galveno eju uz Prezidenta ložu. 
Dziesmu svētku rīcības komiteja novietojas no valdības ložas pa 
kreisi.
Galvenās ejas pusceļā atskan fanfāru maršs, kas turpinājas, līdz 
Prezidents tuvojas savai ložai. Kad valStS PReziDeNtS ieiet 
ložā, kori apsveic Prezidentu ar dziesmu: “mēs suminām tevi, 
tautas vienotāj!” Diriģē t. Reiters. Pēc apsveikšanas dziesmas 
valStS PReziDeNtam pasniedz ziedus Rīgas pilsētas un 4 
novadu dziedātājas (Kurzemes, zemgales, vidzemes un latgales).
Dziesmu svētku priekšsēdētāja prof. J. vītola uzruna.
Pēc uzrunas: “Dievs, svētī latviju” – diriģē t. Reiters. Prof. J. vītols 
lūdz valStS PReziDeNtU atklāt iX Dziesmu svētkus.
valStS UN miNiStRU PReziDeNta atklāšanas runa.
Runas noslēgumā: “tev mūžam dzīvot, latvija!” orķestra 
pavadījumā – diriģē t. Kalniņš.

Xv. plkst. 18.45 –

Xvii. 
pl. 19.10–19.40 – 
Xviii. plkst. 19.40 –

XiX. plkst. 20.00 –

XX. plkst. 20.30 –

 Koncerta 1. daļa.
1. Svētku kantāte.........................................Jāzeps mediņš20.
apvienotais koris un orķestris t. Reitera vadībā.
2. līksmības dziesma...................................Jēkabs Graubiņš.
apvienotais koris un orķestris t. Kalniņa vadībā.
3. Gaismas pils............................................Jāzeps vītols. t. Kalniņa 
vadībā.
4. Svētī, Dievs, šo zemi dzimto....................Jāzeps vītols. t. Kalniņa 
vadībā.
Pārtraukums – 30 minūtes. 
Pārtraukuma laikā valStS PReziDeNtU apmeklē diplomāti
Koncerta 2. daļa. 
1. lokātiesi, mežu gali..............................emilis melngailis.
2. Svešai zemē..........................................emilis melngailis.
3. Jāņavakars............................................emilis melngailis.
e. melngaiļa vadībā.
4. mēness starus stīgo..............................emilis Dārziņš21.
5. Rīgā pirku sirmu zirgu..........................Jāzeps vītols.
6. 15. maija dziesma.................................Jānis Norvilis22.
t. Reitera vadībā. 
Pārtraukums – 30 minūtes. Pārtraukuma laikā valStS 
PReziDeNtS apciemo dziedātājus aiz estrādes
Koncerta 3. daļa. 
1. Kam drosme ir.....................................Jānis Norvilis.
2. Ceļš uz dzimteni..................................Jānis zālītis.
t. Kalniņa vadībā.
3. Dziedot dzimu.....................................alfrēds Kalniņš23.
t. Reitera vadībā.
4. Beverīnas dziedonis.............................Jāzeps vītols.
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apvienotais koris un orķestris
t. Reitera vadībā.
5. Dzimtenei............................................Pēteris Barisons24.
apvienotais koris un orķestris
t. Reitera vadībā.
6. tēvijai..................................................andrejs Jurjāns25.
apvienotais koris un orķestris
t. Reitera vadībā. 
valStS PReziDeNtS atstāj svētku laukumu.
(špaleras no estrādes līdz vārtiem ieņem savas vietas plkst. 
20.30).
Kad valStS PReziDeNtS atstāj savu ložu, koris izpilda: “tev 
mūžam dzīvot, latvija” diriģē t. Kalniņš. valStS PReziDeNtU 
pa galveno ceļu līdz vārtiem pavada svētku rīcības komitejas 
prezidijs.
Kad valStS PReziDeNtS sēžas savā automobilī, atskan fanfāres 
un tiek nolaists valStS PReziDeNta standarts.

XXi. plkst. 21.00 – 

DzieSmU SvētKU OtRĀ DieNa, 19. JŪNIJĀ
i. plkst.6.00 –
ii. plkst. 18.30 –

iii. plkst. 18.54 –

iv. plkst. 19.20 –

Koru kopmēģinājums – Uzvaras laukumā.
Koncerta 1. daļa.
1. Svētku kantāte .................................... Jāzeps mediņš.
apvienotais koris un orķestris t. Reitera vadībā.
2. līksmības dziesma.............................. Jēkabs Graubiņš.
apvienotais koris un orķestris t. Kalniņa vadībā.
3. atdzimšanai ........................................ alfreds Feils26. 
vīru koris t. Kalniņa vadībā.
4. Dievzemīte .......................................... Ādolfs Skulte27.
vīru koris t. Kalniņa vadībā.
5. Nakts ................................................... Jāzeps vītols.
vīru koris  t. Reitera vadībā.
6. Kas tie tādi spēka vīri..........................alfrēds Kalniņš.
vīru koris t. Reitera vadībā.
Uz estrādes uznāk igauņu koris “Raudam” ar savu karogu. mastā 
uzvijas igaunijas valsts karogs. mūsu kori izpilda igauņu valsts 
himnu, diriģē e. melngailis.
igauņu koris izpilda 3 dziesmas diriģ. K. leinusa28  vadībā. igauņu 
kora sumināšana. igauņu koris atstāj estrādi, pēc kam nolaiž 
igaunijas valsts karogu [pierakstīts ar sarkanu tinti].
Uz estrādes uznāk lietuviešu aizsargu koris – “šauliu sajungos 
choras” – ar savu karogu. mastā uzvijas lietuvas valsts karogs. 
mūsu kori izpilda lietuviešu valsts himnu – diriģē e. melngailis. 
lietuviešu koris izpilda 3 dziesmas. Diriģē N. martinonas. 
lietuviešu kora sumināšana. lietuvas valsts karoga nolaišana 
[pierakstīts ar sarkanu tinti].
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v. plkst. 19.35 –
vi. plkst. 19.55 –

vii. plkst. 20.15 –
viii. plkst. 20.30 –

iX. plkst. 20.35 –

X. plkst. 21.00 – 

Xi. plkst. 21.05 – 

Xii. plkst. 21.15 –
Xiii. plkst. 22.00 – 

 Pārtraukums – 20 minūtes.
Koncerta 2. daļa.
1. Kara vīra līgaviņa .............................. emilis melngailis.
2. tautai ............................................... emilis melngailis.
e. melngaiļa vadībā.
3. Rotaļa ............................................... volfgangs Dārziņš29.
4. mēness starus stīgo ........................... emilis Dārziņš.
t. Reitera vadībā.
5. Kūko zelta dzeguzīte ........................ Jēkabs Graubiņš.
6. taisām tiltu pār Daugavu .................. Jēkabs Graubiņš.
t. Kalniņa vadībā.
Pārtraukums – 20 minūtes.
ierodas valStS PReziDeNtS. Kori izpilda: “mēs suminām tevi, 
tautas vienotāj!” Diriģē t. Reiters.
Koncerta 3. daļa.    
1. Senatne ............................................ emilis melngailis. 
2. Pūt, vējiņi ......................................... emilis melngailis. e. melngaiļa 
vadībā. (virsdiriģenta sumināšana)
3. Gaismas pils ...................................... Jāzeps vītols.
t. Kalniņa vadībā.
4. Beverīnas dziedonis ..........................Jāzeps vītols.
apvienotais koris un orķestris t. Reitera vadībā.
5. Dzimtenei ......................................... Pēteris Barisons.
apvienotais koris un orķestris t. Kalniņa vadībā. (virsdiriģenta 
sumināšana)
6. tēvijai ............................................... andrejs Jurjāns. apvienotais 
koris un orķestris t. Reitera vadībā. (virsdiriģenta sumināšana)
Diriģentu pārstāvis – Briģis pateicās valStS PReziDeNtam 
visas dziedātāju saimes vārdā.
valStS PReziDeNtS atstāj svētku laukumu. Kori izpilda: “lai 
līgo lepna dziesma.” Diriģē t. Kalniņš.
Sākas uguņošana. Orķestri spēlē maršus un tautas dejas motīvus.
azaids diriģentiem ar kundzēm, rīcības komitejas locekļiem un 
lūgtiem viesiem Rīgas latviešu biedrībā.

LVVA, 3758.f., 1. apr., 226. l., 136.–139. lp.
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2. Dziesmu svētku rīcības komiteja
Dziesmu svētku rīcības komiteja.

Prezidijs.

Priekšsēdētājs –

Priekšsēdētāja vietnieks –

Priekšsēdētāja i biedrs –

Priekšsēdētāja ii biedrs –

Priekšsēdētāja iii biedrs –

administrators –

administratora palīgs –

Rīcības komitejas sekretārs –

prof. J. vītols, Ģertrūdes ielā 3, dz. 15. t. m. 93591, 
t. d. 27529, 41844.
Sab.-kult. depart. dir. J. mežaraups, lāčplēša ielā 
43/45, dz. 8. t. m. 20600, t. d. 95521.
virsdiriģents t. Reiters, martas ielā 9, dz. 14. t. m. 
93920.
Rīgas pils. Uzvaras laukuma komitejas tehniskās 
komisijas Dziesmu svētku apakškomisijas priekš-
sēdētājs P. Dreijmanis30, Plkv. Brieža ielā 8, dz. 17. t. 
m. 29283, t. d. 27274.
Sab.-kult. depart. Propagandas nod. vadītājs J. labs-
vīrs31, tērbatas ielā 6/8, dz. 57. t. m. 29459, t. d. 
98277.
Sabiedr.-kult. depart. administratīvās nodaļas 
vadītājs a. Kleinhofs32, vilandes ielā 20, dz. 6. t. m. 
25346. t. d. 97389.
v. Deičs, latviešu dziesmu svētku biedrības valdes 
loceklis, torņa ielā 15, dz. 3.
J. Kuplis, latviešu dziesmu svētku biedrības 
sekretārs, avotu ielā 23-a, dz. 5. t. m. 32359, t. d. 
23358.

Rīcības komitejas locekļi.
1. Dziesmu svētku biedrības 
valdes pārstāvji

2. virsdiriģenti:

3. Kara ministrijas pārstāvis
4. izglītības ministrijas pārstāvis

5. iekšlietu min. pārstāvis

6. zemkopības min. pārstāvis

a) J. vītoliņš33, 
Stabu ielā 70, dz. 5. t. 97915
b) P. Kunstmanis34, 
lāčplēša ielā 116/118, dz.–. t. 24955.
c) a. šillers35, 
matīsa ielā 13, dz. 8. t. 95752.
a) t. Kalniņš, 
Blaumaņa ielā 9, dz. 11. t. 26120. 
b) e. melngailis, 
Rēveles ielā 14. t. 92660.
– ģen. J. ezeriņš36, Ķemeru sanatorijā. t. Ķemeri 51.
– J. Celms37, 
valmieras ielā 16, dz. 5. t. m. 97898. t. d. 3567-24.
– Rīgas prefekts P. Pommers38, 
aspazijas bulv. 14 (Prefektūrā) dz. 1. t. m. 28122, t. 
d. 28022.
– J. Kamols39, 
imantas ielā 1-b, dz. 2. t. 21420.
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7. Ārlietu ministrijas pārstāvis

8. Finanšu ministrijas pārstāvis

9. Satiksmes ministrijas pārstāvis

10. tieslietu ministrijas pārstāvis

11. tautas labklājības ministrijas
pārstāvis
12. valsts kontroles pārstāvis 

13. latvijas lauksaimniecības
kameras pārstāvis
14. latvijas tirdzniecības un
rūpniecības kameras pārstāvis
15. latvijas amatniecības kameras
pārstāvis
16. latvijas darba kameras
pārstāvis
17. latvijas preses biedrības
pārstāvis 
18. aizsargu organizācijas
pārstāvis
19. latviešu biedrības pārstāvis

20. Sanitārā virsvadība

21. Svētku architekts

22. Dekoratīvo darbu un režijas
vadība
23. Satiksmes virsvadība

24. Gājiena vadība

– a. Skrēbers40, 
vilandes ielā 7, dz. 5. t. m. 31483. t. m. 2522-51.
– K. elksnis41, 
Dzirnavu ielā 31, dz. 29. t. m. 33873, t. d. 27846.
– P. lielais42, 
Grobiņas ielā 4, dz. 2. t. m. 41347, t. d. 3526-241.
– P. Rubis, 
marijas ielā 86, dz. 5. t. m. 30712, t. d. 24116.
– St. Jaudzems43, 
Skolas ielā 28, dz. 30. t. m. 95694, t. d. 93611.
– O. veseris44, 
Ģertrūdes ielā 55. dz. 4. t. m. 29201, t. d. 26450.
– v. Bušs45, 
Jelgavā, zemgales prosp. 3, dz. 9. t. 1000-88.
– m. Kalniņš46, 
Strēlnieku ielā 9, dz. 7. t. 43490.
– J. vālbergs47, 
tērbatas ielā 4, dz. 4. t. m. 31172, t. d. 24871.
– J. Norvilis,
aizsargu ielā 12, dz. 15. t. m. 91474, t. d. 91474.
– a. vanags48, 
marijas ielā 10-b, dz. 18. t. 24389.
– e. Rapss49, 
aizsargu ielā 33, dz. 2. t. m. 93281, t. d. 93435.
– a. Krastkalns, 
Brīvības ielā 23, dz. 6. t. 27177.
– Dr. a. mežciems50, 
vilandes ielā 17, dz. 5. t. m. 31834, t. d. 3542.
– arch. a. Birznieks51, Hanzas ielā 2-a, dz. 1. t. 
97879.
– Režisors J. muncis52, 
Dzirnavu ielā 113, dz. 39. t. m. 91167.
– Rīgas pilsētas satiksmes direktors zīle53, elizabetes 
ielā 63. t. m. 32925, t. d. 93755.
– F. Jaunzems, marijas ielā 63. t. m. 95508.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 49. lp.
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3. latvijas Republikas Sabiedrisko lietu ministrijas izstrādātais 
iX latviešu dziesmu svētku propagandas plāns

1938. gada iX latviešU viSPĀRēJO DzieSmU SvētKU
PROPaGaNDaS PlĀNS

i. iekšzemes propaganda
1. Steidzoši jāizgatavo un jāizplata Dziesmu svētku plakāti visā valstī, stājoties sakaros 
ar skolām, iestādēm un organizācijām.
2. Divus mēnešus pirms Dziesmu svētkiem jāuzsāk svētku propaganda ar preses un 
radio palīdzību – sniedzot informāciju par svētku sagatavošanas priekšdarbiem, 
garākus rakstus un apcerējumus par svētku nacionālo, ideoloģisko un kulturālo nozīmi, 
atskatu uz Dziesmu svētku vēsturi un pirmo (iepriekšējo) svētku līdzdalībnieku atceres, 
raksturojumus etc.
3. mēnesi pirms svētkiem jāizplata jauns plakāts ar uzsaukumu plašākām tautas masām 
piedalīties svētkos.
Jāievieto aicinājums – uzsaukums pasta zīmogos.
Jāuzceļ īpašas reklāmas staciju laukumos Rīgā, liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un citās 
lielākās latvijas pilsētās.
Jāizlaiž Dziesmu svētku prospekti – skrejlapas (vāks – svētku plakāts – pamazināts) 
ar sīkākiem norādījumiem un svētku apmeklēšanas iespējamībām. (šo prospektu bilžu 
materiālu, ievietojot tajā svešvalodu tekstu, varēs izmantot izplatīšanai ārzemēs).
apmēram nedēļu pirms svētkiem ar aviācijas palīdzību Rīgā un lielākos provinces 
centros jāizkaisa skrejlapas.
Jāuzstāda iespaidīga gaismas reklāma Rīgā pie tiltiem uz Daugavas.
4. Jāsniedz ziņas presē un radiofonā par satiksmes ceļiem un līdzekļiem Dziesmu svētku 
laikā, par svētku dalībnieku novietošanu u.t.t.

ii. Propaganda ārzemēs
1. Sasaucami kopā latvijā esošie ārzemju laikrakstu pārstāvji un informējami par 
Dziesmu svētku sarīkošanu, to apmēriem, vietu un laiku, lūdzot tos publicēt šīs ziņas 
savu valstu presē.
Svētku rīcības komitejai jāuztura vienmēr ciešs kontakts ar ārzemju žurnālistiem svētku 
veidošanās lietā, lai tie precīzi un vienmēr varētu saņemt informāciju.
2. Jau laikus ārzemju lielākiem tūrisma birojiem jāizsūta ilustrēti Dziesmu svētku 
prospekti ar precīzām galvenām ziņām par svētkiem, svētku apmeklēšanas iespējamībām, 
apmetnēm Rīgā, par citiem tūrisma maršrutiem un apmetnēm latvijā un skaistāko 
latvijas vietu attēliem.
3. Ārzemēs dzīvojošiem latvijas preses korespondentiem jāpiesūta sīkas ziņas par 
Dziesmu svētkiem ar bilžu materiālu, lūdzot visu to pēc iespējas publicēt ārzemju presē. 
šinī lietā jāstājas sakarā ar lielāko mūsu laikrakstu redakcijām.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 53., 54. lp.
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7. att. atklātne “Sveiciens no 
iX dziesmu svētkiem!”. 

1938. gads. 
LVVA, 3758. f., 1. apr.,

 226. l., 402. lp.

8. att. atklātne “Sveiciens no iX 
dziesmu svētkiem!”. 1938. gads. 
LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 404. lp.
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9. att. IX Latviešu dziesmu 
svētku popularizācijas markas 
svešvalodās. 1938. gads. 
LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 226. lp.

10. att. iX latviešu dziesmu svētku 
piemiņas nozīmes. 1938. gads. 
LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 418. lp.
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4. latvijas Republikas Sabiedrisko lietu ministrijas izstrādātais iX latviešu 
dziesmu svētku reklāmas plāns

Uzmetums

DzieSmU SvētKU ReKlĀmaS PlĀNS.

Plakāti – parastā veidā.
Diapozitīvveidīgi plakāti – vagonos, tramvajos un visās iestādēs, kur apgrozās publika.
Pastkartes – ar plakātu zīmējumu un reklāmas tekstu izdalīšanai par brīvu.
lieli gumijas baloni – ar uzrakstiem Rīgas aktīvākās vietās. Baloni naktī no iekšpuses 
apgaismojami.
Gumijas baloni – ar uzrakstiem un apgaismojumu visos dzelzceļu mezglos: ieriķos, 
Pļaviņās, Jelgavā u.t.t.
Gumijas baloniņi – bērniem ar zīmējumu un uzrakstu, jeb arī tautu meitas – dziedātājas 
veidā.
Uzbūve – Rīgas stacijas laukumā, kuru vēlāk drusku pārgrozot izmantotu kā goda 
vārtus iebraucošiem dziedātājiem.
Jūrā – sākoties peldu sezonai, uz liellaivas uzbūvēt reklāmas izbūvi, kuru var noenkurot 
netālu no krasta katru dienu savā vietā, jeb arī ik dienas braukt paralēli krastam. No 
liellaivas ar skaļruņiem raidāmas dziesmas un propaganda.
Uzraksti – uz katra pasta sūtījuma.
Dziesmu svētku pastmarkas.
Svētku propagandas
– skatu markas (bezmaksas), palielinātā formātā. Uz katras vēstules, kas iet uz ārzemēm, 
uzlīmē skatu marku attiecīgā valodā.
Reklāmas teksti uz lielāko veikalu iesaiņojumu papīriem.
–”–   –”– – uz piena pudelēm.
–”–  –”–   – “   alus       “
–”–  –”– – uz tramvaju, vilcienu, autobusu, kino un teātra biļetēm.
–”–  –”– – uz konfekšu papīriem vai arī izlaižamas speciālas konfekšu šķirnes.
Skrejlapas
Skrejlapu izplatīšana – Rīgā no lidmašīnām.
–”– –”– – no lidmašīnām visos provinces centros – organizēti lidmašīnu braucieni.
Prospekti – latvju un ārzemju valodās.
Jānozīmē katrā pagastā –  tā saucamie iecirkņu organizatori, kas rūpējas par sava iecirkņa 
organizētiem braucieniem uz svētkiem.
Jāsarīko šo iecirkņu – organizatoru sanāksme Rīgā, savienota ar svētku laukuma skati un 
kāda kopmēģinājuma apmeklējumu, dodot sīkus norādījumus par viņu uzdevumiem, 
viņu darbību un rīcību, iebraucot Rīgā.
Piesūtīt katrā lauku sētā –  speciālu reklāmas skrejlapu ar uzaicinājumu un norādījumiem 
par braucienu dažādiem noteikumiem, paskaidrojumiem, norādījumiem uz vietējo 
organizarotu u.t.t.
Jāizved aģitācija – katrā lielākā sanāksmē, it sevišķi Sabiedrisko lietu ministrijas lektoru 
izbraukumos.
Jāizved aģitācija – visu kameru biedru starpā organizētā veidā, kas aptvertu apmēram 
200 000 personu.
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Gaismas reklāmas – ielām.
ielas kino brīvā dabā – ar svētku montāžas skatiem.
Projekcijas – ielās, skatu logos un uz namu sienām.
Filma – jāizgatavo hronikas veidīga propagandas skatu montāža no topošiem un 
bijušiem dziesmu svētkiem. Filmas kopijas jāizlaiž vienlaicīgi pastiprinātā skaitā.
Dabūt skatus pasaules – “Fox’a” skaņu apskatā ārzemēs.
Radiofonā – regulārie ziņojumi.
– –”–          montāžas raidījumi.
  Raidlugas ar propagandu.
  Reportāžas gan no Rīgas, gan provinces, gan par laukuma būvi, gan  
  mēģinājumu gaitu u.t.t.
avīzēs – regulārie ziņojumi. Regulāri raksti. Regulāri humoristiski feļetoni. Uzņēmumi 
un zīmējumi. Citas krāsas uzraksti pāri teksta slejām.
Ārzemju žurnālisti – nodot sagatavotus materiālus ārzemju laikrakstiem. Speciālmaksa 
par ievietotām rindām un foto attēliem ārzemju presē. Speciālmaksa par ārzemju 
radiofonos raidīto programmu – propagandu. Ārzemju un vietējo žurnālistu sanāk-
smes – pēcpusdienas tējas ar mākslinieku priekšnesumiem, pārrunām, mēģinājumu 
apmeklējumiem, laukuma skatēm u.t.t.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 56.–59. lp.

5. latvijas Republikas Sabiedrisko lietu ministrijas iX latviešu dziesmu 
svētku ziņu biroju izveides un darbības projekts

ziņU BiROJi

ziņu biroju darbības rajoni: Rīga galvenā – Rīga i, torņakalna stacija un svētku 
laukums.
ziņas sniegs par: svētku norisi, zudušām mantām un personām, satiksmi, novietnēm.
iekārtojamas atsevišķas biroju novietnes:
1) Centrālais ziņu birojs svētku laukumā. Birojā atrodas ziņu biroja pārzinis.
Birojs sadalīts trijās nodaļās:
a) zudušām mantām un personām,
b) vispārējās ziņas,
c) satiksme.
i – ierīkots 1 telefona aparāts savienojumiem ar pilsētas un 1 aparāts svētku laukuma 
centrālēm.
ii – mikrofons ar iespēju ziņot visā svētku laukumā.
iii – telpas atrastām mantām.
iv – telpas pazudušiem bērniem (apm. 200 bērni).
Pie biroja nepieciešams pirmās palīdzības punkts jeb sanitārs, dzeramā ūdens trauks.
Birojs rūpējas par iespiesto plakātu un sarakstu izlikšanu svētku laukumā un staciju 
rajonos (arī pārējā pilsētā un provincē?) ar vilcienu, autobusu, kuģīšu apgrozību laikiem, 
svētku dalībnieku nokļūšanas ceļiem uz svētku laukumu un iebraucēju – ekskursantu 
novietnēm un apmetnēm u.c.
Personāls: Centrālā biroja darbinieki strādā 2 maiņās ([maiņ]ā 4 cilvēki) 17.–19. jūlijam.
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viena maiņa strādā 3 stundas, 2 atpūšas resp. apstaigā laukumu, ievāc informāciju par 
gaitu un norisi.
ēdienu piegādā no administrācijas ?
Nepieciešamas 1 gab. Reģistrācijas grāmata zudušām mantām un kancelejas piederumi, 
10 gab. Rokas lentas jeb citādi paredzēti svētku dalībnieku apzīmējumi.
Stacijas laukuma ziņu birojs (tornī). apkalpo stacijas Rīga i un Rīga galvenā rajonu.
Sastāv no divām nodaļām – satiksmes un vispārējā.
3 darbinieki 2 maiņās. Birojs darbojas no 16. jūnija plkst. (kad sāk ierasties koristi).

torņakalna stacijas ziņu birojs. Divas nodaļas – satiksme un vispārējā. 2 darbinieki 2 
maiņās no 16. jūnija plkst. .....

LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 101., 102. lp.
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6. iX latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas un nozaru 
vadītāju apspriedē 1938. gada 27. jūlijā un 3. un 10. augustā pieņemtie 

atzinumi par svētku rīkošanu un norisi

1938. g. 27.vii, 3.viii. un 10.viii. Dziesmu svētku rīcības 
komitejas un nozaru vadītāju apspriedēs pieņemtie

atziNUmi
PaR iX. DzieSmU SvētKiem.

i. NeGatīvie atziNUmi.

a. administrācija.

1. Svētku propaganda, sevišķi ārzemēs, sākās par vēlu.
2. Starpbrīži starp programmas daļām bija par īsiem.
3. laukuma apgaismojums bija par vāju.
4. Programmu izplatīšana laukumā bija vāja, neapmierinoša.
5. Rakstu krājums bija iespiests par maz eksemplāros.
6. Nebija pietiekoši laipna iepriekš nepieteikušos ārzemju viesu uzņemšana un vietu 
ierādīšana.
7. Skaļruņi nedarbojās apmierinoši ne stacijās, ne svētku laukumos.
8. Starp goda viesu vietām klejoja bērni un jaucās pa kājām augstiem viesiem un 
diriģentiem. Gadījās pat kāds suns, kas kauca līdz.
9. Provinces diriģenti un dziedātāji bijuši sašutuši par to, ka atļauti svētku laikā laukumā 
reibinoši dzērieni. Piedzērušies koru dalībnieki – vīrieši – traucējuši dziedātājas.
Otrā svētku dienā piedzeršanās dēļ iztrūcis ap 1000 dziedātāju – pat veseli kori.
Bufešu rajonā iereibušo trokšņošanas dēļ – svētku laukumā nekas nebijis dzirdams.

B. Satiksme.
10. Neapmierinoša bija autobusu satiksme atpakaļceļā no svētku laukuma – ārkārtēja 
drūzmēšanās un nenoteiktas autobusu pieturas vietas.
11. Dziedātājiem bija ļoti ātri jāatstāj Rīga, jo ilgāk uzkavēties neatļāva dzelzceļu biļešu 
derīguma termiņš.
12. Dažās lauku stacijās nav dotas pazeminātā tarifa biļetes atsevišķi braucošiem svētku 
dalībniekiem.
13. Dzelzceļa tarifa pazeminājums svētku apmeklētājiem – 50% no biļešu maksas, kas 
pārsniedz 2 latus – bija par mazu, caur ko tika zaudēts daudz apmeklētāju.
14. Nebija noorganizēta iespēja ārzemju tūristiem izmantot pazeminātu dzelzceļa tarifu 
ne tranzītā, ne arī latvijas teritorijā.

C. Svētku iestādes.
15. Ūdens apgāde pie estrādes bija nepietiekoša.
16. Dažās bufetēs ēdamvielas bija ļoti sliktas kvalitātes.
17. atejas bijušas par tuvu svētku laukuma iestādēm un pārāk redzamas.
18. Pastā par maz bija lodziņu un galdiņu. Par maz arī vietējo telefona sarunu punkti.
19. ziņu birojā izziņošana noritēja ļoti gausi.
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D. Svētku laukums.
20. Biļešu iespiešana, sevišķi perforējums nebija pietiekoši labi izvests.
21. Goda kartes izsūtītas par daudz.
22. Ārzemju žurnālistu un koru diriģentu vietas bija par tālu no estrādes.

e. Dziedātāji.
23. Pie dziedātāju sagaidīšanas bija nozīmēts par maz darbinieku.

ii. POzitīvie atziNUmi.

a. administrācija.
1. Svētku ilgums – 2 dienas ar lielo koru piedalīšanos – atzīstamākais un piemērotākais. 
trešā diena, resp., iepriekšējā diena pirms svētku sākšanās veltama dziesmu karam un 
citiem sarīkojumiem.
2. Svētku sākuma stunda bija labi nolikta.
3. Skrejlapu izdalīšana caur pašvaldībām katrā lauku saimniecībā bija ļoti rosinoša un 
iespaidīga.
4. Pareizi bija, ka svētdien visi veikali bija slēgti.

B. Satiksme.
5. Neskatoties uz to, ka lietošanā bija tikai viens tilts pār Daugavu, – satiksmes izkārtošana 
un norise bija visumā ļoti priekšzīmīga.
Patīkama un priekšzīmīga bija arī autobusu satiksme virzienā uz svētku laukumu.
6. Dziedātāji un vispār svētku dalībnieki un viesi nav sūdzējušies par to, ka koru gājiens 
gājis pāri dzelzs tiltam.
7. lielu morālisku gandarījumu un zināmu materiālu ietaupījumu sagādāja svētku 
dalībniekiem to pārvadāšana svētku laikā tramvajos par brīvu. Par šo Rīgas pilsētas 
valdes pretimnākšanu ir visur dzirdēta atzinība. šī laipnība no pilsētas valdes jālūdz arī 
turpmāk.

C. Svētku iestādes.
..................................................................................................................................

D. Svētku laukums.
8. vārtu sadalījums bija labs.
9. estrāde labi atbilda visām akustiskām prasībām.
10. laukums izkārtots bija labi. Pietiekošs skaits bija arī uzrakstu un virziena rādītāju.
11. Goda ierindas bija apmierinošas.

NĀKOšOS DzieSmU SvētKOS vēlamie JaUNiNĀJUmi.

a. administrācija.
1. No labākajiem Rīgas koriem (piem., Reitera, Dziesmu varas54  u.c.) izveidojama nākošā 
dziesmu karā jauna grupa – koru “virslīga”, lai arī šiem koriem būtu iespēja sacensties 
savā starpā un iegūt godalgas.
2. Dziesmu svētku repertuārā jāuzņem tikai populāras un tehniski vieglākas dziesmas.
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3. Propagandai ārzemēs jāatrod citi ceļi, ne caur sūtniecībām un ceļojumu birojiem, jo 
tā ir par pasīvu.
4. iekšzemes propagandā – pilsētās jāpielieto ugunsraksts.
5. Svētku programma iespiežama arī vairākās svešvalodās.
6. vajadzīgas viena veida programmas par mērenāku maksu.
7. Svētku laukumā ierīkojams birojs – laboratorija preses fotogrāfiem, lai iespējami ātrāk 
varētu izgatavot uzņēmumus presei un sūtīšanai uz ārzemēm.
8. attiecīgo nozaru vadītājiem un darba darītājiem dodama plašāka rīcības brīvība, 
vienīgi kardinālākos gadījumos prasāma sazināšanās ar augstāku vadību – attiecīgiem 
rīcības komitejas locekļiem. (Piem., lietā ar skaļruņiem – nebija iespējams dot rīkojumu 
izlabot.)
9. vietu ierādītājiem katrā sektorā atstāt 1–2 vietas, kur priekšnesuma laikā apsēsties.
10. Skaļruņos delikāti jāaizrāda, lai klausītāji nelaiž savus bērnus staigāt apkārt. (varbūt 
noteikt vecumu, no kāda bērni ņemami līdz.)
11. Jāatrod ceļš, kā ierobežot alkohola lietošanu svētku laukumā un pilsētā.
Dr. mežciems ierosina pirmo piedzērušo svētku dalībnieku publiski izraidīt no kora un 
no laukuma.
Reiters ieteic uz priekšu neatļaut alkoholiskus dzērienus nemaz, arī alu nē.
Bufetes ierīkojamas uz priekšu tā, lai tās būtu ar muguru pret svētku laukumu.

B. Satiksme.
12. Jādod iespēja koru dalībniekiem, kas to vēlētos, pēc svētkiem Rīgu atstāt vēlāk par 
Dzelzceļu virsvaldes oficiāli noteikto biļešu derīguma termiņu.
Pēc Dzelzceļu virsvaldes pārstāvja paskaidrojuma tas ir iespējams, ja tie koru dalībnieki, 
kas nodomājuši atgriezties savās dzīves vietās vēlāk, par to iepriekš paziņotu, jo 
Dzelzceļu virsvaldei jāzina iepriekš, kad un cik brauks atpakaļ vēlāk, lai varētu regulēt 
pasažieru pārvadāšanu.
13. Pazeminātā tarifa dzelzceļa biļetes svētku apmeklētājiem – svētku laikā – jādod 
bez ierobežojumiem, atrodot veidu, kā izslēgt veikalnieciskus braucējus no šo biļešu 
izmantošanas.
Dr. Celma55  ieteikums – izsniegt lētās biļetes ar organizāciju starpniecību.
14. Jāgādā, lai ārzemju iebraucēji saņemtu 50% dzelzceļa tarifa pazeminājumu visam 
ceļam (arī tranzītā) un ne tikai latvijas teritorijā, kuru, patiesībā, tiem arī nav iespējams 
izmantot, pērkot t.s. kupona biļetes, kā arī apgrūtinošo formalitātu dēļ robežstacijās.
15. Kara resors pārvadāja dziedātājus un izpildīja transportdarbus ar savām auto 
mašīnām un šoferiem. šīs mašīnas tika pārslodzītas un sevišķi – to vadītāji bija spiesti 
strādāt ar 2 stundu atpūtu diennaktī. lai tas nenotiktu uz priekšu, jādod palīgā privātas 
mašīnas – tās militarizējot.
16. Dalībnieku un transporta auto mašīnām jāierāda novietne svētku laukumā.

C. Svētku iestādes.
17. Ūdens apgāde un bufešu ēdienu kvalitātes kontrole jānodod ārsta pārziņā.
18. izdodot bufetes – prasīt atsauksmi policijai par personām, kuras tās vēlas turēt, lai 
izbēgtu no vairākkārtējiem akcīzes likuma pārkāpējiem.
19. Ja bufetes nav iespējams ierīkot tālāk nost no svētku laukuma, tad neatļaut tām 
ārpusē ierīkot galdiņus.
20. atejas ierīkojamas tālāk no svētku laukuma iestādēm un ne tik atklātas kā šoreiz.
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21. Pastā vajadzīgs vairāk lodziņu un galdiņu rakstīšanai, kā arī bagātāku skatu kartiņu 
izvēli.
22. Paredzami vismaz 12 telefona sarunu punkti vietējām sarunām un jānorāda to 
atrašanās vietas.
23. ziņu biroja vadītājs pieaicināms visās iepriekšējās rīcības komitejas tehniska rakstura 
sēdēs, lai tas būtu labāki informēts.
24. vajadzīgas jauna veida piemiņas lietiņas un to novietnes vismaz divas un 2 reiz 
lielākas.
Piemiņlietiņu tirgošanu neatļaut nevienam citam, izņemot piemiņlietiņu novietnēs.
25. Nav vajadzības un nozīmes izgatavot piemiņas žetonus svētku apmeklētājiem.
26. Svētku laukumā vajadzīgas frizētavas, mazgātavas, pārģērbšanās kabīnes, rokas 
bagāžas uzglabātuves un valūtas maiņas kase.
27. Ceļot estrādi, jāparedz vairāk eju no skatuves uz zemgrīdu, kur atrodas ātrās ārsta 
palīdzības punkts.
28. vēlamas ziedojumu bundžiņas ātrās ārsta palīdzības punktā labdarīgiem mērķiem.

D. Svētku laukums.
29. Biļešu cenas var būt dārgākas.
30. Kopēju divu dienu biļeti nav vēlams pārdot.
31. Biļešu iepriekš pārdošana jāsāk agrāk.
32. Biļetes jāiespiež pa 100 katrā grāmatā.
33. Pie galveniem vārtiem jāpārdod visu sektoru biļetes.
34. Goda viesiem vēlams biļetes nosūtīt uz vārda.
35. Goda viesiem vietas rezervēt tikai pirmā dienā, otrā – šīs vietas var pārdot.
36. Rīkojumi par skaļruņu ieslēgšanu un izslēgšanu jādod mākslinieciskam vadītājam.

e. Dziedātāji.
37. vilcieniem ar dziedātājiem Rīgas stacijās jāpienāk retāk.
38. Dziedātājiem jākāpj ārā tai stacijā, kur tiem nozīmēts.
39. Katra ešalona dziedātājus jānovieto pēc iespējas vienās telpās.
40. Kārtības labā koru apmešanās vietās jānozīmē telpu pārzinis – komandants ar 2 
palīgiem – salmu un cukura pārzini.
41. Koru gājiens virzams laukumā caur galveniem vārtiem un jāloka, lai arī kori viens 
otru redzētu un novērotu tautas tērpus.
42. vēlama bezmaksas garderobe dziedātājiem.

NOSKaiDROJamaS iX. DzieSmU SvētKU lietaS.

a. administrācija.
1. Skauti vāji pildīja programmu pārdošanu un izplatīšanu laukumā.
2. Skautu vadība apsolīja gājiena vadītāja rīcībai 25 skautus, bet vēlāk Saltpurviņš atteica, 
motivējot, ka skautiem neesot ierādīts neviens goda pienākums, bet tikai darbi.
3. Orķestri stacijā nebija savās vietās pie koru sagaidīšanas un beidzot patvarīgi pavisam 
aizgājuši. tāpat torņakalna stacijā orķestris atnāca ar stundas nokavēšanos, vajadzēja 
ierasties plkst. 8.00, atnāca 9.00.
4. Ļoti neapmierinoši darbojās veF’ a uzstādītie skaļruņi pie diriģentu pults un svētku 
laukumā. Reizēm pārāk klusi, reizēm pārāk skaļi ar atbalsīm un trokšņiem. tāpat ziņu 
birojā tos nevarēja noslēgt nelietošanas gadījumā.
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5. Svētku dienas rītā, kad plkst. 6.00 vajadzēja būt uz mēģinājumiem, pie koru 
sapulcēšanās vietām nebija neviena tramvaja. tramvaji nebija arī Krasta stacijā, kur tos 
gaidīja igaunijas koris. ar 35 min. nokavēšanos beidzot pienāca 1 vagons, kas visu kori 
nespēja uzņemt.
6. Koru sagaidīšanas un novietošanas darbu traucēja i.m. ekskursiju nama pārzinis 
Dzeivers, bez sevišķas rīcības komitejas ziņas “zvejodams” korus un novietodams tikai 
viņam zināmās vietās.

B. Satiksme.

....................................................................................................................................

C. Svētku iestādes.
7. Dziedātāju bufetē, pēc J. Kupļa ziņojuma, bijušas ļoti augstas cenas: sviestmaizīte – 25 sant., 
alus – 40 sant.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 226. l., 456.–469. lp.; 716. l., 1.–12. lp.

PiezīmeS

1 Jāzeps vītols (1863–1948) – komponists, diriģents, viens no galvenajiem v Dziesmu svētku 
virsdiriģentiem vi–iX Dziesmu svētku organizatoriem. latviešu Dziesmu svētku biedrības 
(1930–1940) dibinātājs un priekšsēdētājs.

2 teodors Reiters (1884–1964) – diriģents. Starptautiski pazīstamākā latvijas Republikas 
amatierkora – Reitera kora (1920–1940) – dibinātājs, diriģents. vi–iX Dziesmu svētku 
virsdiriģents.

3 emilis melngailis (1874–1954) – komponists, diriģents, folklorists. vi–iX Dziesmu svētku 
virsdiriģents, X un Xi Dziesmu svētku Goda virsdiriģents.

4 teodors Kalniņš (1890–1862) – kordiriģents, komponists. vii–Xii Dziesmu svētku 
virsdiriģents.

5  Jānis zālītis (1884–1943) – komponists, kritiķis. 
6  Jēkabs Graubiņš (1886–1961) – komponists, publicists, folklorists.
7 alfreds Bērziņš (1899–1977) – valsts un politiskais darbinieks. Sabiedrisko lietu ministrs 

(1937–1940).
8 Kārlis Ulmanis (1877–1942) – valsts un politiskais darbinieks, agronoms. 1934. gada 15. maijā 

veicis valsts apvērsumu un izveidojis autoritāru režīmu. valsts prezidents (1936–1940).
9 Jānis Balodis (1881–1965) – ģenerālis, valsts un militārais darbinieks. ministru prezidenta 

biedrs (1938–1940), kara ministrs (1931–1940).
10 Rīgas latviešu biedrība (1868–1940; atjaunota 1989) – nacionāla nevalstiskā organizācija, 

pirmo latviešu dziesmu svētku rīkotāja.
11 “līgo” karogs – i vispārējo latviešu Dziesmu svētku karogs. tas nests visu vispārējo dziesmu 

svētku gājiena priekšgalā.
12 andrejs Krastkalns (1868–1939) – sabiedriskais un politiskais darbinieks, jurists. Rīgas 

latviešu biedrības priekšsēdētājs (1919–1939).
13 Jānis mežaraups (1904–1999) – valsts un saimnieciskais darbinieks. Sabiedrisko lietu ministrijas 

Sabiedriski kulturālā departamenta direktors (1938–1940).
14 mūsdienās – esplanāde. tai vienības laukuma vārds tika piešķirts 1934. gadā, 1941. gadā tas 

tika pārdēvēts par Komunāru laukumu.
15 l.a.S. – latvijas arodbiedrību sports.
16 Pauls treijers (1908–?) – agronoms. latvijas lauksaimniecības kameras Rīgas pilsētas novada 

mazpulku inspektors.
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17 Herta lūse (1892–1980) – operdziedātāja.
18 leonīds Breikšs (1908–1942) – dzejnieks. Sabiedrisko lietu ministrijas Rakstu un grāmatu 

nodaļas redaktors un lektors (1937–1940).
19 Nikolajs Ošiņš (1901– ?) – militārais darbinieks, ierēdnis.
20 Jāzeps mediņš (1877–1947) – komponists, diriģents, pianists, pedagogs.
21 emilis Dārziņš (1875–1910) – komponists un mūzikas publicists. Populāru koradziesmu 

autors.
22 Jānis Norvilis (1906–1994) – komponists, diriģents, ērģelnieks. 
23 alfrēds Kalniņš (1879–1951) – komponists, ērģelnieks, mūzikas publicists.
24 Pēteris Barisons (1904–1947) – komponists, diriģents.
25 andrejs Jurjāns (Jurjānu andrejs; 1856–1922) – komponists.
26 alfrēds Feils (1902–1942) – komponists, ērģelnieks.
27 Ādolfs Skulte (1909–2000) – komponists.
28 Karls leinuss (1889–1968) – igauņu diriģents.
29 volfgangs Dārziņš (1906–1962) – komponists, pianists, folklorists, mūzikas publicists.
30 Pāvils Dreijmanis (Dreimanis; 1895–1953) – arhitekts. Rīgas pilsētas būvvaldes priekšnieks 

(1934–1940).
31 Jānis labsvīrs (1907–2002) – valsts un saimnieciskais darbinieks. Sabiedrisko lietu ministrijas 

Kulturālā departamenta direktors.
32 alberts Kleinhofs (1906–?) ierēdnis. Sabiedrisko lietu ministrijas Sabiedriski kulturālā 

departamenta administratīvās nodaļas vadītājs, vēlāk latvijas Darba kameras direktors.
33 Jānis vītoliņš (1886–1955) – komponists, diriģents.
34 Pauls Kuntsmanis (1880–?) – Rīgas kurlmēmo skolas pārzinis.
35 Ādolfs šillers (1878–?) – dziedāšanas skolotājs.
36 Jānis ezeriņš (1894–1944) – ģenerālis. vidzemes divīzijas komandiera palīgs (1936–1939).
37 Jānis Celms (1895–?) – ierēdnis, inženieris ķīmiķis. izglītības ministrijas Skolu departamenta 

vicedirektors (1938–1939), vēlāk direktors.
38 Pēteris voldemārs Pommers (1894–1957) – militārais darbinieks, ierēdnis. Pulkvedis–leitnants. 

Rīgas prefekts (1936–1939).
39 Jānis Rihards Kamols (1896– ?) – agronoms, zemkopības ministrijas zemkopības departamenta 

direktors.
40 arnolds Pēteris Skrēbers (1897–1979) – ierēdnis, Ārlietu ministrijas Preses nodaļas vadītājs.
41 Kārlis elksnis (1904–?) – ierēdnis, Finanšu ministrijas valsts saimnieciskā departamenta 

vicedirektors.
42 Pēteris lielais (1886–?) – ierēdnis, latvijas dzelzceļu ekspluatācijas direkcijas ekspluatācijas 

inspektors.
43 Staņislavs Jaudzems (1890–1969) – pedagogs, Rēzeknes komercskolas un ģimnāzijas 

direktors.
44 Oļģerts veseris (vesers; 1887–?) – valsts kontroles kolēģijas loceklis.
45 valdemārs Bušs (1905–?) – agronoms, linkopības speciālists, latvijas lauksaimniecības 

kameras lauksaimniecības biedrību nodaļas vadītājs.
46 maksis Kalniņš (1898–1942) – kuģniecības uzņēmumu vadītājs, latvijas tirdzniecības un 

rūpniecības kameras vicepriekšsēdētājs.
47 Jānis vālbergs (1899–1974) – jurists, latvijas amatniecības kameras referents (1936–1939).
48 aleksandrs vanags (1907–1942) – žurnālists, laikraksta “Brīvā zeme” redakcijas loceklis 

(1935–1939).
49 eduards Rapss (1890–1941) – aizsargs, vidrižu pagasta vīgantu māju saimnieks.
50 aleksandrs mežciems (1891–1960) – ārsts ķirurgs, 5. Rīgas aizsargu pulka ārsts un aizsargu 

štāba ambulances vadītājs.
51 aleksandrs Birznieks (1893–1980) – arhitekts, lU docētājs. veidojis vii–iX Dziesmu svētku 

estrādes.
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52 Jānis muncis (1886–1955) – scenogrāfs, režisors, gleznotājs. Sabiedrisko lietu ministrijas 
mākslas referents. K. Ulmaņa autoritārā režīma laikā inscenējis patriotiskos brīvdabas 
uzvedumus Rīgā u.c. pilsētās.

53 Herberts zīle (1885–?) – inženieris, Rīgas pilsētas satiksmes valdes Rīgas ielu dzelzceļu 
direktors.

54 “Dziesmu vara” – koris un lU studentu dziedāšanas biedrība (dib. 1925).
55  teodors Celms (1893–1989) – filozofs, lU profesors (1936–1944).

liels paldies latvijas valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju daļas 
vadītājas vietniecei valdai Kvaskovai par rakstā izmantoto dokumentu apzināšanu un 
konsultācijām. Paldies Darba organizācijas un attīstības daļas arhīvistei mārai Bitei par 
dokumentu datorversijas sagatavošanu.

Vita Zelče

the 9th latvian song festival: 
kārlis ulmanis’ lifetime oath before latvia

the latvian Song Festival is a vivid social phenomenon, and its history 
dates back to the first latvian national renaissance. as people came 
together to sing and to form a movement of choirs, this helped to facilitate 
the emergence of a national identity. the origins of the Song Festival were 
part of the development of a modern mass society and its cultural aspects. 
the events, development, continuity and changes of Song Festivals have 
coincided with the malleable historical environment in which they have 
occurred. the difference between the previous Song Festival and the next 
one was primarily determined by existing social, political and cultural 
changes.

this paper reviews the 9th latvian Song Festival in 1938, reviewing the 
role of the event in the “new culture” and ideology of the authoritarian 
regime of Kārlis Ulmanis. the Song Festival was part of the country’s 
ideological and major cultural events, and the point was to mobilise popular 
support for the regime, as well as to confirm its legitimacy. the state paid 
for the entre festival, thus ensuring unprecedented grandiosity both in 
terms of the number of participants and the scope of the event. National 
life was completely subordinated to the needs of the festival. Participants 
were offered train tickets, discounted tickets to theatrical performances 
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and various tours, as well as food and drink at festival locations with lower 
prices for them.

the authoritarian government merged the 9th Song Festival with 
another ideological and national event – installation of victory Square. the 
Song Festival was to be the opening celebration of the square. the goal in 
both cases was to mobilise the masses in support of the regime and of life 
under an authoritarian regime. Ulmanis can be seen as the main actor in 
the 9th Song Festival, and the event was a dedication to the leader. at the 
centre of the programme were Ulmanis’ arrivals, his speech, and his real 
and symbolic presence, around which everything else circled. in his official 
address, Ulmanis talked about the history of the latvian people and its 
links to the present and the future. Song, he claimed, would ensure eternal 
life for latvia. Kārlis Ulmanis made promises and oaths, and he spoke the 
words “may you live forever, latvia, as the sun which sparkles in the sky.” 
the message was that Ulmanis’ regime and “latvia of may 15” would be 
the only latvia, and it would live eternally.

Keywords: 9th Song Festival, Kārlis Ulmanis, authoritarian regime, 
ideology, cultural management.

iesniegts 2008. gada 1. aprīlī


