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ieskats dziesmu un deju svētku norisēs 
liepājā un kuldīgā

dziesmu svētki kā vispārēja dziedāšanas tradīcija ilgst nu jau trīs gadsimtus. mainoties varām un 
apstākļiem, tā visos laikos latviešiem saglabājusies kā nozīmīga savas identitātes apliecināšanas 
un tautas gara spēka avots. raksta uzdevums ir sniegt ieskatu Liepājas zonālā valsts arhīva 
fondu dokumentos, kas atspoguļo padomju perioda dziesmu un deju svētku norises un 
tradīcijas Liepājas pilsētā, rajonā un kuldīgas rajonā. Liepājas zonālā valsts arhīva atsevišķos 
fondos ir atrodamas ziņas par dziesmu svētku tradīciju no 1955. gada līdz 1990. gadam. Šie 
dokumenti galvenokārt vēsta par kolektīvu gatavošanās procesu republikas dziesmu svētkiem 
un vietējo dziesmu svētku organizēšanu un norisi. visplašāko ieskatu svētku norisēs un 
organizācijā piedāvā Liepājas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas kultūras 
nodaļas dokumenti un kuldīgas rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas kultūras 
nodaļas dokumenti.
Atslēgvārdi: dziesmu un deju svētki, padomju periods, kori un deju kolektīvi.

pēckara padomju Latvijā visi ar dziesmu svētku organizāciju un norisi 
saistītie jautājumi bija Latvijas psr valdības pārziņā un tika pakļauti 
stingrai ideoloģiskai kontrolei, taču tas netraucēja veiksmīgi attīstīties un 
nostiprināties latviešu kordziedāšanas tradīcijai augsti profesionālā līmenī. 
smagos kara gadus un represijas izcietusī latviešu tauta ilgojās pēc garīgās 
atjaunotnes. 

Latvijas psr kuldīgas rajona darbaļaužu deputātu padomes 
izpildkomitejas 1971. gada 30. jūnija lēmumā nr. 83 rakstīts, ka “galvenajam 
svētku saturam jābūt – mūsu zemes tautu draudzības un proletāriskā 
internacionālisma ideju propagandai, plašai Padomju Latvijas un rajona kultūras 
dzīves sasniegumu atspoguļošanai, latviešu tautas kora kultūras attīstības un 
tālākas kora mākslas izaugsmes veicināšanai rajonā un republikā”.1

vēsture
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visi svētki bija jāvelta kādai valsts jubilejai, turklāt šie veltījumi tika ieraks-
tīti afišās (1. att.),2 svētku programmās,3 ielūgumos (2. att.),4 dalībnieku kartēs 
(3. att.),5 informatīvajos bukletos (4. att.).6 tā 1965. gadā notikušie svētki tika 
veltīti padomju Latvijas 25. gadadienai, 1970. gadā – v. i. Ļeņina 100. dzimšanas 
dienai un padomju Latvijas 30. gadadienai, 1973. gadā – psrs 50. gadadienai 
un dziesmu svētku simtgadei. 

tieši padomju periodā nostiprinājās tradīcija veidot daudzpakāpju 
dziesmu svētku gatavošanās ciklu – rajonu dziesmu dienas, rajonu dziesmu 
svētki un koru skates, tādējādi dodot stimulu izaugsmei un attīstībai, jo tikai 
labākie kolektīvi tika izvirzīti vispārējiem dziesmu svētkiem rīgā.

rajonos izveidoja dziesmu svētku organizācijas komiteju, to vadītājs 
visbiežāk bija rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs vai tā vietnieks. tā 
1973. gada psrs 50.gadadienai un dziesmu svētku simtgadei veltīto Liepājas 
pilsētas un rajona dziesmu svētku orgkomitejas priekšsēdētājs bija Liepājas 
pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs e. ozols, orgkomitejas priekšsēdētāja 
vietnieki – izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece t. grospiņa un partijas 
komitejas sekretāre a. rudzīte. dziesmu svētku organizācijas komitejas 
locekļu sastāvā ietilpa izpildkomitejas kultūras nodaļas vadītāja, izglītības 
nodaļas vadītāja, partijas komitejas nodaļas vadītājs, iekšlietu daļas 
priekšnieks, kā arī pilsētas rūpniecības uzņēmumu vadītāji, koru diriģenti 
un deju kolektīvu vadītāji.7

orgkomiteja risināja un lēma ar vietējiem dziesmu svētkiem saistītos 
organizatoriskos, saimnieciskos un mākslinieciskos jautājumus. tāpēc 
nevar neatzīmēt valsts un vietējo institūciju tik svarīgo materiālo atbalstu, 
piemēram, tērpu iegādei, transporta izdevumiem, dalībnieku ēdināšanai 
svētku laikā, dzīvesvietas nodrošināšanai u.c. tā kuldīgas rajona 1970. gada 
dziesmu svētku orgkomitejas darba plānā bija iekļauti punkti par ēdoles, 
snēpeles un vilgāles vīru koru veidošanu, rajona deju kolektīvu skates 
organizēšanu, kā arī jautājums par koru un deju kolektīvu nodrošināšanu 
ar tautastērpiem un kuldīgas kultūras un atpūtas parka estrādes 
remontēšanu.8 1958. gada 22. decembrī Liepājas pilsētas kultūras nodaļas 
vadītāja L. balode saņēmusi vēstuli no Latvijas psr kultūras ministrijas 
ar ieteikumu apzināt un aprēķināt nepieciešamā auduma daudzumu 
tautastērpu šūšanai, jo “Latvijas psr kultūras ministrija centralizēti veic 
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1. att. Liepājas pilsētas 
1960. gada dziesmu 
svētku koncertu afiša. 
Liepājas ZVA, 293. f., 
1. apr., 97.a l., 61. lp.

2. att. kuldīgas 
rajona 
1970. gada 
dziesmu un 
deju svētku 
organizācijas 
komitejas 
ielūgums. 
Liepājas ZVA, 
510. f., 1. apr., 
181. l., 9. lp.
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1960. gada padomju Latvijas dziesmu svētku kolektīviem tautastērpu 
audumu izgatavošanu republikas tekstilfabrikā”9. tautastērps vienmēr 
apvienojis sevī vairākas funkcijas – pirmām kārtām vizuāli estētisko, tas 
bijis arī piederības apliecinājums noteiktam novadam vai kolektīvam. 
tā 293. fonda dokumentos ir atrodami Liepājas piena–sviesta ražošanas 
kombināta kora,10 Liepājas dzelzceļnieku nama,11 Liepājas 4.vidusskolas,12 
Liepājas kuģu remonta rūpnīcas,13 komunālās saimniecības arodbiedrības 
Liepājas grupas komitejas,14 medicīnas darbinieku arodbiedrības Liepājas 
rajona komitejas15 iesniegumi ar aprēķinātajām audumu metrāžām koru un 
deju kolektīvu tautastērpu šūšanai.

katra rajona, pilsētas vai novada dziesmu svētkus varēja uzskatīt par 
individuālu organizatorisku un māksliniecisku kopumu ar atsevišķām tā 
sastāvdaļām – sacensībām, svētku gājienu, kopkoncertu u.c. 

koru un deju kolektīvu skašu, koru karu jeb sacensību mērķis bija ne 
tikai noteikt labākos, bet arī “aktivizēt mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, 
it īpaši, koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru darbību. Panākt jaunu koru, deju 
kolektīvu un pūtēju orķestru dibināšanu [..]”.16 Liepājas pilsētā notika aktīva 
māksliniecisko kolektīvu dibināšana dažādos uzņēmumos. Liepājas pilsētas 
1959. gada dziesmu dienu komisija 1958. gada 13. oktobra sanāksmē 
nolēma: “Lai aktivizētu koru un deju kolektīvu darbību, panāktu jaunu kolektīvu 
dibināšanos, atsevišķus komisijas locekļus nolemj nozīmēt pie lielākajām rūpnīcām 
un uzņēmumiem, kas rūpēsies uz vietām par jaunu kolektīvu noorganizēšanu 
[..]”.17 tādējādi dziesmu svētku kustība pārņēma visplašākās tautas masas.

1959. gada 4. jūnijā Liepājas koru un deju kolektīvu skatē piedalījās 
uzņēmumu, rūpnīcu, skolu u.c. kolektīvi. no skolu koriem visplašāk bija 
pārstāvētas Liepājas pilsētas 1., 5. un 6. vidusskola, kas piedalījās jaukto, 
sieviešu un skolu koru grupā. no Liepājas uzņēmumu koriem jāatzīmē 
kokapstrādes kombināta “baltija”, piena kombināta, z/a “boļševiks”, 
Cukurfabrikas kori, kā arī kultūras nama vīru koris “dziedonis”, kas var 
lepoties ar ilggadēju pastāvēšanas vēsturi un augstu māksliniecisko līmeni.18 
savukārt Liepājas pilsētas tautisko deju kolektīvu skatē piedalījās dejotāji 
no rūpnīcas “sarkanais metalurgs”, 27. tipogrāfijas, pedagoģiskā institūta, 
dzelzceļnieku kluba u.c.19

dziesmu svētku skatēs bija noteikta kārtība. katrs koris izpildīja divas 
dziesmas – vienu, ko noteica žūrijas komisija visiem koriem kā obligātu 
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3. att. padomju Latvijas 25. gadadienai 
veltīto Liepājas pilsētas dziesmu un deju 
svētku dalībnieka karte. 
Liepājas ZVA, 293. f., 1. apr., 131. l., 166. lp.

4. att. kuldīgas zonas 1972. gada 
deju svētku informatīvs izdevums. 
Liepājas ZVA, 510. f., 1. apr., 184. l., 41. lp.
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attiecīgajā grupā, otru koris dziedāja pēc savas izvēles. katrs deju kolektīvs 
skatē izpildīja trīs dejas. vienu, ko noteica žūrijas komisija kā obligātu 
visiem deju kolektīviem, otru izlozēja no obligātā repertuāra, trešo kolektīvs 
izvēlējās no republikāniskajām sacensībām paredzētajām deviņām dejām. 
skatē kolektīvi uzstājās izlozes kārtībā.20

padomju periodā Liepājas pilsētas un rajona dziesmu svētku repertuārā 
obligāti iekļāva varu slavinošas un patriotiskas dziesmas, apjūsmojot dzīvi 
padomju zemē. tika dziedātas padomju dziesmas par plašo dzimteni, tautu 
draudzību, dižo Ļeņinu utt.21 nereti repertuāru papildināja arī cittautu 
tautasdziesmas un tautasdejas. taču jāatzīmē arī okupācijas laikā dziesmu 
svētkos dziedātās latviešu komponistu dziesmas kā jāzepa vītola “gaismas 
pils”, pētera barisona “dziesmai šodien liela diena”, kā arī tautas-
dziesmas – “pūt, vējiņi!” andreja jurjāna apdarē, “stāvēju dziedāju” jūlija 
rozīša apdarē, “tek saulīte!” jāņa Cimzes apdarē u.c.22 

viens no vizuāli krāšņākajiem un skatītāju apjūsmotākajiem dziesmu un 
deju svētku pasākumiem, nenoliedzami, bija svētku dalībnieku gājiens cauri 
pilsētas ielām. tas saviļņoja gan pašus gājiena dalībniekus, gan ielu malās 
stāvošos skatītājus. gājienam bijusi noteikta kārtība un iepriekš izstrādāts 
scenārijs23 un shēma24 (5. att.). gājiena priekšgalā tika nesti uzraksti ar 
rajonu un pilsētu nosaukumiem, karogi – padomju savienības karogs, 
Latvijas psr karogs un dziesmu svētku karogs. tiem sekoja pilsētas vadības 
pārstāvji un dziesmu svētku orgkomiteja, virsdiriģenti un virsvadītāji. aiz 
viņiem gāja atsevišķi kori un deju kolektīvi ar to vadītājiem, paši dziesmu 
svētku dalībnieki. svētku gājienā piedalījās arī uzaicinātie vieskolektīvi no 
draudzīgajām kaimiņu republikām un pūtēju orķestri. gājienu tradicionāli 
pavadīja koru dziesmas, orķestra muzicēšana un dejotāju raitie soļi.25 

Liepājas pilsētas 1955. gada dziesmu svētku komisijas 1955. gada 
8. februāra sēdē nolēma, ka jāizgatavo četri ceļojošie karogi rajonam un 
pilsētai – labākajiem jauktajiem koriem un deju kolektīviem, katru karogu 
1000 rubļu vērtībā, kā arī par ieskaņas koncertos gūtajiem ienākumiem 
jāizgatavo standarta dziesmu svētku karogs gājienam. karoga metu uzdeva 
izveidot vidukam.26

obligāts pienākums padomju laika gājiena dalībniekiem bija ziedu 
nolikšana pie Ļeņina pieminekļa. padomju Latvijas dziesmu svētku, veltītu 
psrs nodibināšanas 50. gadadienai un latviešu dziesmu svētku simtgadei, 
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5. att. Liepājas pilsētas 1965. gada dziesmu un deju svētku gājiena 
shēma. Liepājas ZVA, 293. f., 1. apr., 131. l., 79. lp.

kas notika 1973. gada 9. un 10. jūnijā Liepājā, koncerta scenārijā bija rakstīts: 
“9. jūnijā Raiņa parkā sapulcējas dalībnieki, sakārtojas gājienam kolonnā pa koru 
grupām [..]. Ik pēc zināma intervāla nostājas pūtēju orķestri. Svētku dalībnieku 
kopskaits aptuveni ir 2500 cilvēku. Kolektīvu kārtību kolonnā nosaka virsdiriģenti. 
Sākas gājiens pa Brīvības ielu garām Aizstāvju piemineklim. Pie tā demonstranti 
gausina soli, bet pārstāvji no katra kolektīva nes ziedus un noliek pie pieminekļa. 
Pūtēji atskaņo svinīgu mūziku. [..] kolonna sasniedz Ļeņina pieminekli un sastājas 
priekšnesumam. Visi kori pūtēju orķestra pavadījumā dzied V. Kaminska “Himnu 
Dzimtenei”. Pēc priekšnesuma gājiena kolonna iztaisnojas un garām “Kurzemei” 
pa K. Marksa, Padomju prospektu, Uzvaras un Komjaunatnes ielām dodas uz 
“Daugavas” stadionu.”27
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grandiozie koru kopkoncerti kā noslēguma un sava veida atskaites 
pasākumi rosināja svētku un pabeigtības sajūtu. tad nu kolektīvi atrādīja 
tik ilgi gatavotos un iestudētos priekšnesumus. “Tribīnēs – estrādē sakārtojas 
pieaugušo jauktie kori un visu grupu skolēnu kori, pūtēji visu laiku atskaņo maršu 
[..] no abiem skatītāju tribīņu stūriem skrien dejotāji ar zaļumu vijām un uz karogu 
pamatnes speciāli sagatavotas vietas izveido “PSRS – 50” un “Dziesmai 100” [..]. 
Pie mikrofoniem izpildu komitejas priekšsēdētāji atklāj svētkus un saka uzrunu abās 
valodās. Sākas svētku koncerts [..]. Izskanot pēdējai koncerta dziesmai, kultūras 
nodaļas pārstāvji izsaka pateicības vārdus un sāk apbalvošanu [..],” tā rakstīts 
1973. gada Liepājas pilsētas dziesmu svētku scenārijā.28

republikas dziesmu un deju svētku komisija, pamatojoties uz žūrijas 
komisijas ieteikumu, piešķīra labākajiem korim un deju kolektīviem ceļojošo 
karogu, pūtēju orķestrim – vimpeli, goda rakstus un citas balvas. pirmo triju 
vietu ieguvējiem koriem un deju kolektīviem, ja viņu mākslinieciski idejiskais 
līmenis atbilda “nolikumā par tautas kolektīviem” izvirzītajām prasībām, 
žūrijas komisija ieteica piešķirt tautas kolektīva goda nosaukumu.29

1965. gada padomju Latvijas 25. gadadienai veltīto Liepājas pilsētas 
dziesmu un deju svētku orgkomiteja ar ceļojošo karogu un goda rakstu 
par iegūto 1. vietu apbalvoja tosmares ciemata jaukto kori “kursa”. otro 
vietu un goda rakstu ieguva kokapstrādes kombināta “baltija” jauktais 
koris. Ceļojošo deju svētku karogu un goda rakstu par izcīnīto 1. vietu 
saņēma sadzīves un komunālo darbinieku deju kolektīvs, goda rakstu un 
balvu – 1. vietas ieguvējs Liepājas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris.30 
bez oficiālajām godalgām tika pasniegtas arī citas balvas – pazīstamu 
mākslinieku gleznas, albumi, svečturi, vāzes, sedziņas u.c.31

Līdztekus dziesmu un deju svētku tradicionālajām norisēm – koncertiem, 
skatēm, gājienam – svētku ietvaros tika organizētas arī Lietišķās un tēlotājas 
mākslas izstādes. Līdzīgi koru un deju kolektīvu sagatavošanās procesam 
arī mākslas izstādes rīkoja pakāpeniski, sākotnēji pilsētas un rajona, vēlāk 
visas republikas mērogā. tā Lpsr kultūras ministrijas kolēģijas izstrādātajā 
nolikumā par lietišķās mākslas izstādēm republikas ciemos, rajonos, pilsētās 
un republikānisko izstādi rīgā 1. punktā rakstīts: “Lietišķās mākslas izstāžu 
mērķis ir republikas ciemos, rajonos un pilsētās plaši popularizēt gaumīgus lietišķās 
mākslas izstrādājumus, sekmēt lietišķās mākslas pulciņu darbu, uzlabot to idejiski 
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māksliniecisko līmeni, rosināt jaunu pulciņu rašanos, kā arī atlasīt labākos lietišķās 
mākslas izstrādājumus republikāniskai izstādei Rīgā.”32

Liepājas pilsētas 1955. gada dziesmu svētku komisijas 1955. gada 17. maija 
sēdē ziņots, ka Lietišķās un tēlotājas mākslas izstādei Liepājā gatavojas 26 
mākslinieki, kuri izstādīs 40 darbus un 30 pašdarbnieki ar 75 darbiem. par 
tiem eksponātiem, kādus varēs sūtīt uz lietišķās un tēlotājas mākslas izstādi 
rīgā, lēma komisijas deleģēts pārstāvis. dziesmu svētku komisija nolēma 
uzdot jānim sudmalim sagatavot telpas lietišķās un tēlotājas mākslas 
izstādei dziesmu svētku laikā Liepājas pilsētā – Liepājas novada pētīšanas 
muzejā.33 savukārt kuldīgas rajona dziesmu un deju svētku orgkomitejas 
1972. gada 10. novembra sēdē nolēma rajona lietišķās mākslas izstādi, 
veltītu psrs nodibināšanas 50. gadadienai un dziesmu svētku simtgadei, 
organizēt 1973. gada aprīlī kuldīgas pilsētas koncertzālē, sēdē apstiprinot 
arī izstādes žūrijas komisiju.34

dziesmu un deju svētku gatavošanās ciklā neiztika arī bez to 
propagandas un reklāmas. Liepājas pilsētas 1955. gada dziesmu svētku 
komisijas 1955. gada 17. maija sēdē sprieda par plakātu, afišu, ielūgumu, 
programmu un ieejas karšu vizuālo izskatu. tā dziesmu un deju svētku 
afišas nolemj izgatavot ar ilustrācijām, ielūgumu un programmu virspuses 
iespiest pēc vienāda zīmējuma, biļetes izgatavot katru cenu grupu citādā 
krāsā, dalībnieku kartes noplēšamas trīs stūros u.c.35 

Liepājas pilsētas 1960. gada dziesmu svētku reklāmas materiāli tika 
iespiesti Liepājas 27. tipogrāfijā. dziesmu svētku komisija lūdza tipogrāfiju 
izgatavot 200 svētku afišas latviešu valodā un 200 krievu valodā, 2000 
dziesmu svētku programmas un 100 dziesmu svētku skates afišas pēc klāt 
pieliktajiem paraugiem.36 

kopumā rajonu un pilsētu dziesmu svētkus nedrīkst nenovērtēt, tie 
bija kā sava veida ģenerālmēģinājums republikas dziesmu svētkiem. ie-
priekšējs vairākpakāpju sagatavošanās process ar dziesmu dienām un 
dziesmu svētkiem rajonos nenoliedzami veicināja māksliniecisko izaugsmi 
un kvalitāti, kā arī uzturēja kopības un vienotības sajūtu.

atsauces un piezīmes
1 Liepājas zonālais valsts arhīvs, fonds “kuldīgas rajona tdp izpildu komitejas kultūras nodaļa”, 

510. f., 1. apr., 183. l., 1. lp.
2 turpat, fonds “Latvijas psr kultūras ministrija. Liepājas pilsētas izpildu komitejas kultūras 

nodaļa”, 293. f., 1. apr., 97.a l., 61. lp.
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Agnese Bikņēviča

einblicke in den ablauf der sänger- und 
tanzfeste in liepāja und kuldīga

der vorliegende beitrag gibt einsicht in die dokumente des zonalen 
staatsarchivs Liepāja, welche über den ablauf und die traditionen der sänger- 
und tanzfeste in der stadt und im kreis Liepāja sowie im kreis kuldīga 
berichten. in einzelnen beständen dieses archivs gibt es informationen 
über die traditionen der sängerfeste in der zeit von 1955 bis 1990. in erster 
Linie geht es in diesen unterlagen um die vorbereitungen der Chöre und 
gesang- und tanzgemeinschaften für die allgemeinen sängerfeste der 
sowjetrepublik Lettland sowie um die veranstaltung und den verlauf 
der örtlichen sängerfeste. besonders reiche informationen darüber finden 
sich in den unterlagen der kulturabteilungen des exekutivkomitees des 
arbeiterdeputiertenrates der stadt Liepāja und der stadt kuldīga.

in sowjetlettland waren für alle mit der veranstaltung und den ablauf 
der sängerfeste verbundenen Fragen die regierung der Lettischen ssr 
zuständig, diese Feste wurden stets einer strengen ideologischen kontrolle 
unterworfen, welches jedoch kein Hindernis für eine erfolgreiche ent-
wicklung der tradition des lettischen Chorgesangs war. die sängerfeste 
haben dafür beigetragen, dass die lettische Chorkunst ein hohes 
künstlerisches niveau erreicht hat. Für das Lettische volk galt die tradition 
der sängerfeste auch als eine geistige erneuerung nach den schweren 
kriegsjahren und repressionen. 

in der sowjetischen zeit wurde die tradition eines mehrstufigen 
vorbereitungszyklus vor dem allgemeinen sängerfest in riga entwickelt 
und weitergegeben: es wurden zuerst sängertage in einzelnen rayons, 
danach rayonsängerfeste und Chorwettbewerbe veranstaltet und 
dadurch die entwicklung der Chorkultur gefördert, indem nur die besten 
gesangvereine am allgemeinen sängerfest in riga teilnehmen durften.

in  den rayons wurden komitees für die veranstaltung der sängerfeste 
gegründet, die in der regel vom vorsitzenden des rayonexekutivkomitees 
oder von seinem stellvertreter geleitet wurden. diese komitees 
beschäftigten sich mit wirtschaftlichen und künstlerischen Fragen, die mit 
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den veranstaltungen der sängerfeste in den von ihnen geleiteten rayons 
verbunden waren. von großer bedeutung war die finanzielle unterstützung, 
die staatliche und örtliche institutionen diesen komitees zur verfügung 
stellten, beispielsweise bei der anschaffung von volkstrachten, für den 
transport, für die verpflegung und unterkunft der teilnehmer während 
des sängerfestes u. a. die sängerfeste eines rayons, einer stadt oder 
gebietes galten als einzelne einheiten sowohl im organisatorischen als auch 
im künstlerischen sinne mit ihren einzelnen bestandteilen – Wettbewerben, 
festlichen zügen, gesamtkonzerten usw.

die sängerfestwettbewerbe hatten eine feste ordnung. jeder Chor sollte 
zwei Lieder singen: das eine Lied war von der jury als obligatorisch für alle 
Chöre der betreffenden gruppe bestimmt worden, das andere Lied konnte 
der Chor frei wählen. eine ähnliche ordnung gab es bei den schauen der 
tanzgemeinschaften.

in der sowjetischen zeit sollten in die repertoires der sängerfeste in 
Liepāja und in den rayons Liepāja und kuldīga – wie in ganz Lettland – 
Lieder, welche die sowjetische Herrschaft und den sowjetischen patriotismus 
lobten und das Leben in der sowjetunion priesen, aufgenommen 
werden. es wurden Lieder über die große sowjetische Heimat, über die 
völkerfreundschaft und den „großen“ Lenin gesungen. Öfters wurden 
in das repertoire auch Lieder und tänze anderer völker aufgenommen. 
jedoch wurden auch während der sowjetischen okkupation zahlreiche 
Lieder lettischer komponisten  vorgetragen, beispielsweise “Gaismas pils“ 
von jāzeps vītols, “Dziesmi šodien liela diena“ von pēteris barisons, sowie 
neugestaltungen von volksliedern – “Pūt, vējiņi“ von andrejs jurjāns, 
“Stāvēju dziedāju“ von jūlijs rozītis, “Tek, saulīte“ von jānis Cimze u.a.

eine der visuell prächtigsten und von zuschauern am meisten beliebten 
veranstaltungen im rahmen der sänger- und tanzfeste war der zug 
der teilnehmer dieser Feste durch die straßen der stadt. es war ein tief 
ergreifendes erlebnis nicht nur für die teilnehmer des festlichen zuges, 
sondern auch für die zuschauer. diese züge hatten eine bestimmte 
ordnung und erfolgten nach einem vorher erarbeiteten schema. an der 
spitze des zuges wurden plakate mit den namen des betreffenden rayons 
und der stadt sowie Fahnen – die Fahne der sowjetunion, die Fahne der 
Lettischen ssr und schließlich auch die Fahne des sängerfestes getragen. 
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dann kamen die vertreter der stadtverwaltung und das komitee für die 
veranstaltung des sängerfestes, Hauptdirigenten und -veranstalter. ihnen 
folgten die einzelnen Chöre und tanzgemeinschaften mit ihren Leitern. der 
festliche zug wurde traditionell von Chorgesängen und orchestermusik 
begleitet. auch die tänzer zeigten ihre kunst. in der sowjetischen zeit war 
es eine pflicht der am sängerfest beteiligten, blumen am Lenindenkmal 
der betreffenden ortschaft niederzulegen. den abschluss des sängerfestes 
bildeten großartig veranstaltete gesamtkonzerte der Chöre.

Schlüsselwörter: sänger- und tanzfeste, sowjetische zeit, Chöre und 
tanzgemeinschaften.
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