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latviešu pretalkohola kustība 
1934.–1940. gadā: bezalkohola biedrības 

“ziemeļblāzma” piemērs* 
raksts sniedz ieskatu latviešu pretalkohola kustībā k. ulmaņa autoritārā režīma laikā, 
aplūkojot konkrētas biedrības – bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” – darbības piemēru. 
bezalkohola biedrība “Ziemeļblāzma” 20. gadsimta sākumā rīgas ziemeļu nomalē vecmīlgrāvī 
tika izveidota kā reakcija uz rūpniecības rajoniem raksturīgo žūpības problēmu. biedrības 
izveides iniciators kokrūpnieks un mecenāts augusts Dombrovskis (1845–1927) būtiski sekmēja 
biedrības darbības attīstību, nodrošinot to ar finansiālu un materiālu palīdzību. trīsdesmit gadu 
pēc biedrības izveides latvijas republikas jaunās valsts ideoloģijas apstākļos – laikā no 1934. 
līdz 1940. gadam – bezalkohola biedrība “Ziemeļblāzma” pretalkohola propagandu izplatīja, 
koncentrējoties uz tādām kultūras aktivitātēm vecmīlgrāvī kā teātris, koris, kino, priekšlasījumi 
un saviesīgu pasākumu organizēšana. izvēlētie darbības virzieni un aktivitātes bezalkohola 
biedrību “Ziemeļblāzma” izveidoja par lokāla rakstura kultūras centru. 
Atslēgvārdi: žūpība, pretalkohola propaganda, k. ulmaņa autoritārais režīms, vecmīlgrāvis, 
bezalkohola biedrība “Ziemeļblāzma”, augusts Dombrovskis.

Žūpība jeb pārmērīga alkohola lietošana kā sociāla rakstura problēma 
sabiedrībā ir kompleksa pēc savas būtības. tās risināšana ir sociālu prakšu 
kopums, kas balstās medicīnā, psiholoģijā, personiskajā labklājībā, izglītībā 
un alkoholisko dzērienu lietošanas tradīcijās konkrētā sabiedrībā. 

Žūpības problēmu latviešu vidū jau 18. gadsimta beigās uzsvēra rakstnieks 
un publicists Garlībs helvigs Merķelis (1769–1850) 1796. gadā vācu valodā 
publicētajā darbā “Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende des philosophischen 

*  raksta pamatā bakalaura darbs “bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” darbība (1904–1944)”, 
kas aizstāvēts 2012. gada 21.  maijā lu vēstures un filozofijas fakultātē. Zinātniskā vadītāja – 
lektore Dr. hist. kristīne ante.
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Jahrhunderts” (“latvieši, sevišķi vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās”), 
kā galveno cēloni žūpībai norādīdams latviešu smagos sociālos un tiesiskos 
apstākļus.

krievijas impērijas vidzemes un kurzemes guberņā pirmās ziņas par 
pretalkohola kustību asv latviešu valodā parādījās 19. gadsimta 30. gadu 
sākumā  – 1830. gada 6. februāra “latvijas avīzes” numurā1 un 1832. gada 
5. februāra “tas latviešu Ļaužu Drauga pirmais Gads” numurā.2 Tas notika 
vienā laikā ar pretkrogu ideju popularizēšanas aizsākumiem 1830. gadā,3 
pateicoties luterāņu mācītāja J. F. lundberga (1782–1858) un G. Merķeļa 
darbībai. latviešus ar pretalkohola idejām iepazīstināja vācu luterāņu 
mācītāji.

pretalkohola kustības dzimšanu Ziemeļamerikā un rietumeiropā 19. gad-
simtā veicināja divas idejiskas kustības – evaņģēliskā kustība4 un utilitārisma 
idejas, kas iestājās par cilvēka kā personas paškontroli un pašaizliedzību.5 
evaņģēliskā kustība, kā iespaidā notika jaunu draudžu veidošanās ārpus 
protestantu un katoļu baznīcas, balstījās uz t. s. kristīgo atmodu, pretalkohola 
nostājā atsaucoties uz svētajiem rakstiem par alkohola lietošanas grēcīgumu. 
utilitārisma idejās alkohola lietošanas sakarā izkristalizējās jautājums 
par dzeršanas kā darbības ieguvumiem un ietekmi uz labumu sabiedrībā 
kopumā. sabiedrības indivīdam tika aktualizēts pragmatisks jautājums par 
alkohola lietošanas ietekmi uz tā personisko labklājību. utilitārisma teorijā 
par konkrētu rīcību spriež pēc tās sekām un baudas daudzuma, ko ikviens 
gūst no šīm sekām, un mērķis ir iespējami lielāka laime iespējami lielākam 
cilvēku skaitam.6 balstoties uz abu kustību pamatidejām, kā arī ņemot vērā 
konkrētus apstākļus konkrētā sabiedrībā, izveidojās organizācijas, kam 
saistošas bija pretalkohola idejas. piemēram, asv 19. gadsimta otrajā pusē 
izveidojās vairākas šāda tipa organizācijas, kas laika gaitā savu darbību 
izvērsa starptautiskajā mērogā. tādas bija 1852. gadā izveidotā starptautiskā 
labtempliešu organizācija (International Organization of Good Templairs) un 
1873. gadā izveidotā kristīgo sieviešu atturības savienība (Woman’s Christian 
Temperance Union). savas nodaļas abas organizācijas 20. gadsimta pirmajā 
pusē izveidoja arī rīgā  – 1909. gadā labtempliešu organizācija un 1929. gadā 
kristīgo sieviešu atturības savienība ar nosaukumu “baltā lenta”.

sabiedrības atsaucībai pretalkohola idejām ir bijuši dažādi cēloņi, ko 
nosaka konkrētas norises attiecīgajā sabiedrībā un teritorijā. tā, piemēram, 
kanādā 19. gadsimta vidū atsaucība pretalkohola idejām līdsas, Grenvilas un 
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lanarkas apgabalos valsts dienvidos bija kā aizsardzības instinkts – etniskas, 
reliģiskas un politiskas bailes un naidīgums – uz īru apjomīgo emigrācijas 
vilni šajos apgabalos.7 

latviešu vidū atsevišķos periodos populāras kļuva sātības jeb alkohola 
mērenas lietošanas idejas, kurās latvieši saskatīja iespēju kaitēt vācbaltiešu 
muižniecībai, izrādot neapmierinātību par savu sociālo stāvokli. spirta 
ražošana bija galvenais muižas saimniecības ienākumu devējs (pat līdz 90% 
visu ienākumu), kas 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā sekmēja 
muižniecības turības pieaugšanu.8 

līdz pat 19. gadsimta beigām latviešu inteliģence par žūpošanas prob-
lēmas risinājumu latviešu vidū uzskatīja dzeršanu veicinošo nosacījumu – 
zems kultūras līmenis, grūti dzīves apstākļi un pavedināšana kolektīvai 
dzeršanai – maiņu.9 pastāvēja uzskats, ka reibinošiem dzērieniem ir savi 
labumi, ja tos “bauda ar sātu un gausu – cilvēks kļūst mīlīgi brālīgs un jautrs, 
un tādi brītiņi cilvēkiem pat būtu vēlami”10. Žūpību izraisošie apstākļi tika 
meklēti vācu muižniecības un pilsētu gadījumā cittautiešu (vācu, krievu u.c.) 
rūpnieku netaisnīgā saimniekošanā, kur galvenais darbaspēks bija latvieši. 
respektīvi, cittautieši tika uzskatīti par atbildīgiem latviešu nodzirdīšanā, 
ko radīja kārtu noteiktās privilēģijas un saimnieciskais izdevīgums ražot 
alkoholu. par žūpību kā cēloni, nevis sekām sociālām problēmām pirmais  
19. gadsimta 90. gados rakstīja skolotājs G. Freibergs–brīvkalnieks.11 atsaucība 
pretalkohola idejām bija vēl viena iespēja latviešiem paust neapmierinātību 
ar savu stāvokli un censties to uzlabot. 

19. gadsimta beigās sāka veidoties pirmās latviešu pretalkohola biedrības, 
pirmā biedrība “auseklis” rīgā iļģuciemā izveidota 1891. gada 17. maijā,12 un 
to skaits vidzemes, izņemot guberņas igaunijas daļu, un kurzemes guberņā 
līdz 1914. gadam izauga līdz 52 biedrībām.13 biedrību veidošanās bija reakcija 
uz konkrētiem notikumiem. tā, piemēram, biedrība “auseklis” izveidojās 
kā reakcija uz “šausmīgo dzeršanas postu, it īpaši starp jauniešiem, kurš 
valdīja daudzajos Daugavgrīvas ielas krogos un alus bodītēs”14. savukārt  
27 pretalkohola biedrības no 52 savu darbību uzsāka laikā no 1908. līdz  
1911. gadam, un tā bija atbildes reakcija valsts spirta monopola 1907. gadā 
pilsētām piešķirtajām tiesībām atvērt krogus.15 
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bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” 
pirmais darbības posms, 1904.–1914. gads

rakstā aplūkotās bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” (turpmāk 
bb “Ziemeļblāzma”) izveidē 20. gadsimta sākumā rīgas ziemeļu nomalē 
vecmīlgrāvī noteicošie bija utilitāri un pragmatiski apsvērumi – uzlabot 
kopējos un individuālos sociālos apstākļus vecmīlgrāvja iedzīvotāju vidū. 

Izveide. līdz ar rīgas pilsētas rūpniecisko attīstību 19. gadsimta otrajā 
pusē pilsētas rūpnieciskās teritorijas ģeogrāfiski paplašinājās, iekļaujot arī 
Jaunmīlgrāvi un vecmīlgrāvi. 20. gadsimta sākumā vecmīlgrāvis jau bija 
viens no rīgas ziemeļu nomales rūpniecības rajoniem. 20. gadsimta sākumā 
vecmīlgrāvī pamatā dzīvoja mazturīga sociāla slāņa pārstāvji. vietējie 
iedzīvotāji pēc savas nodarbošanās dalījās divās galvenajās grupās: 1) vietējo 
rūpnīcu un fabriku  – Mīlgrāvja superfosfāta, Mīlgrāvja kuģubūves, augusta 
Dombrovska un andreja Dombrovska kokzāģētavu – strādnieki un viņu 
ģimenes; 2) zvejnieku dzimtas.

Žūpība bija 20. gadsimta sākuma rīgas rūpnīcu, fabriku un darbnīcu 
strādnieku raksturīga problēma. strādnieku dzīves apstākli bija grūti, 
darbs – fiziski smags, darba stundas – garas, bet pašu strādnieku kultūras 
līmenis bija zems. ievērojama daļa strādnieku darba meklējumos uz 
pilsētu bija pārcēlusies no lauku teritorijām. pilsēta viņiem bija jauna vide, 
kas noteica cita dzīvesveida ritmu. Jaunajos apstākļos strādniekiem no darba 
brīvā laika kvalitatīvas aizpildīšanas iespējas bija minimālas. brīvo laiku nereti 
aizpildīja alkohola lietošana. ar šo netikumu sirgstošie strādnieki nevarēja 
būt nedz uzticami darbinieki, nedz atbildīgi ģimenes apgādnieki. to labi 
apzinājās kokrūpnieks un mecenāts augusts Dombrovskis (1845–1927), kurš 
ar savām sociāli ekonomiskām aktivitātēm centās novērst žūpības postu.16 
1903. gada 30. martā a. Dombrovskis ierosināja vecmīlgrāvī esošo, 1902. gadā 
dibināto Mīlgrāvja saviesīgo biedrību pārdēvēt par atturības biedrību. tas 
liecina, ka kokzāģētavas strādnieku vidū raksturīgs brīvā laika pavadīšanas 
veids bija kļuvis alkohola lietošanas jeb žūpības ieradums. a. Dombrovska 
priekšlikums  ar 41 balsi par un četrām balsīm pret17 tika pieņemts.

1904. gada 15. maijā tika apstiprināti Mīlgrāvja bezalkohola biedrības 
“Ziemeļblāzma” statūti.18 šo datumu var uzskatīt par biedrības oficiālo 
dzimšanas dienu. biedrības mērķis bija: “strādāt pret visādu reibinošu 
dzērienu lietošanu: caur biedrības biedru labu priekšzīmi; attīstot un 
izplatot veselīgus ieskatus par atturīgas un darbīgas dzīves labumu [..]; izdot 
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grāmatas, kas veicina biedrības mērķus; paziņot pienācīgai valdības iestādei 
par atrastajām nekārtībām pie reibinošu dzērienu pārdevējiem [..]; sniedzot 
trūcīgiem biedriem pabalstu ar padomu un apgādājot tiem darbu.”19

Biedri. biedrības pastāvēšanas pirmajā gadā bb “Ziemeļblāzma” bija 
279 biedri.20 salīdzinājumā ar vēl pirms gada esošo Mīlgrāvja saviesīgās 
biedrības biedru skaitu (71 biedrs) jaunā biedrība piesaistīja krietni 
lielāku interesi. biedrībā, visticamāk, iestājās liels skaits a. Dombrovska 
kokzāģētavas strādnieku.21 neapšaubot atsevišķu cilvēku vēlēšanos kļūt 
par atturībniekiem, šādai rīcībai svarīgi varēja būt citi praktiski iemesli. Jau 
1902. gadā a. Dombrovskis kā sociāli atbildīgs uzņēmējs materiāli atbalstīja 
savus kokzāģētavas strādniekus nelielu personisko māju celšanā, dodot 
kokmateriālus par lētākām cenām.22 attiecībās ar saviem strādniekiem  
a. Dombrovskis bija vienkāršs, viņam nebija raksturīga augstprātība. viņš 
nevairījās no savu strādnieku sabiedrības, sniedza tiem roku sveicinoties un 
iesaistījās sarunās, tādā veidā gūstot cieņu savu strādnieku vidū. strādnieki 
apzinājās, ka iestāšanās bb “Ziemeļblāzma”, kuras izveides iniciators un 
atbalstītājs ir viņu darba devējs, varētu tiem sniegt sociālas priekšrocības 
un uzlabot grūtos dzīves apstākļus, kas bija viens no alkoholisma cēloņiem  
20. gadsimta sākumā.23 piemēram, nozīmīga bija bērnu bezmaksas 
audzināšana, izglītošana un arī mazturīgo strādnieku bērnu ēdināšana  
a. Dombrovska izveidotajā fabrikas skolā un bērnudārzā.24 

Infrastruktūra. pateicoties a. Dombrovska finansiālai palīdzībai un aktīvai 
līdzdalībai biedrības darbībā, bb “Ziemeļblāzma” līdz pirmajam pasaules 
karam savā īpašumā ieguva materiālu, kā biedrības namus25 un iekārtotu 
parku, un sociālu infrastruktūru, kā garīgi ekoloģisku vidi26 un iespējas 
vecmīlgrāviešiem attīstīt organizatoriskās prasmes, kas lielā mērā ietekmēja 
biedrības turpmāko darbību visu tās pastāvēšanas laiku līdz otrā pasaules 
kara beigām. bb “Ziemeļblāzma” lepnums bija 1913. gada 1. septembrī 
atklātais un ar a. Dombrovska finansiālu palīdzību celtais biedrības nams,27 
kura izmaksas bija 400 000 rubļu.28 

ap jauno biedrības namu, kas krāšņi izcēlās uz vecmīlgrāvja vienstāva 
un divstāvu koka apbūves fona, tika iekārtots plašs parks ar dārzu. tajā bija 
iestādīti 1096 koki un 600 krūmu, izveidots laukums slidotavai, deju grīda, 
skatuve, paviljons, tējas namiņš un karuselis bērniem.29 Jauno namu ar visu 
inventāru un tam pieguļošo parku a. Dombrovskis nodeva Mīlgrāvja bb 
“Ziemeļblāzma” rīcībā ar noteikumiem, kas biedrībai jāievēro turpmākajā 
cīņā par atturības ideālu ieviešanu un popularizēšanu.30
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Darbības formas. bb “Ziemeļblāzma” izvēlējās laikmetam atbilstošas 
biedrību darbības formas – saviesīgās, kā svētki un mantu loterija, un 
izglītojošās, kā priekšlasījumi, izstādes, dzīves attīstīšana, biedrības teātra un 
kora izveide. Jau no pirmajiem darbības gadiem bb “Ziemeļblāzma” ietekmēja 
attiecīgā laikmeta politiskās un sociālās norises sabiedrībā. tā, piemēram, 
1905. gada revolūcijas gaisotnē biedrības radikālā darbība un noskaņojums 
izpaudās tās sastādītajā un 29. maijā krievijas valdībai iesniegtajā petīcijā ar  
37 punktiem.31 nosūtot šo petīciju, bb “Ziemeļblāzma” izmantoja iespēju 
pirmo reizi paust latviešu tautai aktuālus sociālos un ekonomiskos 
jautājumus. 

pirmā pasaules kara sākumā 1914. gada 1. septembrī bb “Ziemeļblāzma” 
atvēra “karā iesaukto rezervistu un zemes sargu bērnu patversmi”, kurā 
biedrības dāmu komiteja 34 biedreņu sastāvā uzturēja “caurmērā 130 bērnus”32. 
patversme bija viena no vairākām līdzīgām iestādēm rīgā, ko izveidoja pēc 
biedreņu komiteju organizāciju iniciatīvas rīgas latviešu biedrībā 4. augustā, 
nosakot bez apgādes palikušo bērnu patversmes izveidošanu un “lēta ķēķa 
ierīkošanu iesaukto piederīgiem”33. vācu okupācijas laikā biedrības darbība 
tika pārtraukta, to atjaunoja 1918. gada 10. novembrī.

latviešu pretalkohola kustība, 1918.–1934. gads

latviešu pretalkohola kustībā līdz ar latvijas republikas izveidi aizsākās 
jauns darbības posms. valsti aptverošs latviešu pretalkohola kustības 
darbs sākās drīz pēc brīvības cīņu noslēguma. starpkaru periodā latviešu 
pretalkohola organizāciju darbību noteica 1924. gada 24. decembrī pieņemtais 
Žūpības apkarošanas likums. pretalkohola propagandas darbu izvērsa divos 
galvenajos virzienos: 1) tieša pretalkohola propaganda – izstādes, priekšlasījumi 
par alkohola kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību un sociālajiem apstākļiem, 
veselīgu uzturu u.c.; 2) kulturāli izglītojošu pasākumu organizēšana ar mērķi 
norādīt pasākumu apmeklētājam par brīvā laika izklaides iespējām bez 
alkohola lietošanas. abi virzieni mijiedarbojās un izpaudās latvijas lielāko 
pretalkohola organizāciju  – latvijas pretalkohola biedrības un Centrālās 
pretalkohola savienības – rīkotajās pretalkohola dienās dažādās vietās 
latvijas teritorijā. tas bija savam laikmetam atraktīvs, sabiedrības interesi 
piesaistošs pasākumu kopums,34 ko var saukt par intensīvu propagandu. 
šīs organizācijas popularizēja pretalkohola idejas, kā rezultātā, pateicoties 
izsūtītajiem propagandas lektoriem provincē, tika izveidotas daudzas latvijas 



185latviešu pretalkohola kustība 

pretalkohola biedrības un bērnu un jauniešu pretalkohola biedrības Cerību 
pulciņa nodaļas. kopumā līdz 1940. gadam latvijas pretalkohola biedrības 
kopējais nodibinātais nodaļu skaits bija 201, bet Cerību pulciņu – 262.35 tiesa, 
jaunizveidoto pretalkohola organizāciju darbība nereti bija mazaktīva.36

naudas līdzekļu trūkums bija viens no galvenajiem traucēkļiem atturības 
kustības darbībā. atturības kustības dalībnieki pilnīgi pamatoti uzskatīja, 
ka viņu darbību morāli un finansiāli jāatbalsta valsts iestādēm. realitātē 
valsts un sabiedrības attieksme bija atšķirīga. alkohola lietošanas kaitīgums 
sabiedrībā pamatā nebija svešs, tomēr dzīvesveids bez alkohola lietošanas 
nozīmētu personiskās dzīves ieradumu radikālu maiņu. turklāt sabiedrībā 
pastāvēja “izglītotos ļaudīs ieaudzis uzskats, ka viņi drīkst dzert, bet nedrīkst 
dzert tikai neizglītoti ļaudis”37. alkohola ražotne bija stabilu ienākumu 
avots gan pašvaldību, gan valsts līmenī. valsts un pašvaldības pret latviešu 
pretalkohola kustību starpkaru periodā ieņēma līdzīgu pozīciju kā agrāk 
esošā muižniecība pret latviešu sātības centieniem 19. gadsimtā. kaut vairs 
nenotika cīņa pret kādas kārtas noteiktām privilēģijām,38 sabiedrības un 
valsts attieksme pret žūpības problēmu kopumā nemainījās. 

Ņemot vērā valsts grūto ekonomisko stāvokli 20. gadsimta 20. gadu otrajā 
pusē un 30. gadu sākumā, alkohola tirdzniecības nozare deva iespējas gūt 
ieņēmumus, atturības idejas atstājot otrajā plānā. 1932. gada uzsaukumā 
pilsoņiem lielākās pretalkohola organizācijas valsts attieksmi pret žūpības 
problēmas risināšanu raksturoja kā “viselementārāko tautas vajadzību 
izpratnes trūkumu” un konstatēja, ka “tāda noliedzoša izturēšanās pret 
atturības centieniem nepastāvēja pat bijušās cariskās krievijas laikā”.39 tomēr 
nevarētu apgalvot, ka valsts attieksme pret šīm pretalkohola idejām bija pilnībā 
vienaldzīga. līdz 1932. gadam pastāvēja Žūpības likuma ietvaros paredzētais 
Žūpības apkarošanas fonds, kas, neraugoties uz līdzekļu trūkumu, iespēju 
robežās palīdzēja sekmēt pretalkohola biedrību darbošanos, un daudzviet 
tika realizēta kaut minimāla pretalkohola ideju propaganda, kas ietekmēja 
un mainīja atsevišķu cilvēku dzīvesveidu. 

pārmaiņas latviešu pretalkohola kustībā, 1934.–1940. gads

 pateicoties valsts prezidenta kārļa ulmaņa publiski paustai nostājai 
par alkohola kaitīgumu sabiedrībai,40 valsts jaunā ideoloģija iezīmēja 
svaigas cerības pretalkohola kustības darbībai. līdera lomu pretalkohola 
propagandas izplatīšanā – izglītojošu priekšlasījumu, pretalkohola dienu 



186 Guntis vāveris

un izstāžu rīkošanā – starpkaru periodā latvijā bija uzņēmusies latvijas 
pretalkohola biedrība. Jaunās ideoloģijas apstākļos latvijas pretalkohola 
biedrība kā lielākā šāda veida biedrība pēc statūta labojumiem bija paredzēta 
kā galvenā atturības propagandas darba īstenotāja valstī,41 apvienojot 
ne tikai biedrības nodaļas, bet arī citas atturības biedrības,42 kas iestātos 
latvijas pretalkohola biedrībā kā juridiskas personas. 1935. gadā latvijas 
pretalkohola biedrība izstājās no Centrālās pretalkohola savienības, un tajā 
kā juridiski biedri iestājās visas tā brīža Centrālās pretalkohola savienības 
locekles, izņemot sieviešu atturības biedrību “baltā lenta”, starptautiskās 
labtempliešu organizācijas pārstāvniecību latvijā un bb “Ziemeļblāzma”. 
Centrālā pretalkohola savienība līdz ar to vairs nebija nepieciešama, un to 
likvidēja 1936. gada 30. maijā.43 līdz 1939. gadam vairākums pretalkohola 
rakstura organizāciju latvijā vai nu pārtrauca savu darbību, vai arī iestājās 
latvijas pretalkohola biedrībā kā juridiski biedri. 

1939. gadā pēc 10 gadu pārtraukuma notika latvijas pretalkohola  
5. kongress. kongresa pieņemtajā rezolūcijā galvenā uzmanība bija pievērsta 
jautājumiem par jaunatnes audzināšanu atturības garā un sabiedrisko 
organizāciju uzdevumiem pretalkohola kustībā.44 pretalkohola kustības 
uzdevums bija līdzdarboties tādu valsts pilsoņu veidošanā, kuru “gribu un 
spēku nav lauzuši alkohola postošie kārdinājumi”45.

bb “Ziemeļblāzma” aktivitātes līdz 1934. gadam

bb “Ziemeļblāzma” bija to dažu bijušo Centrālās pretalkohola savienības 
locekļu vidū, kas nekļuva par latvijas pretalkohola biedrības juridisku biedru. 
kamēr pastāvēja Centrālā pretalkohola savienība, bb “Ziemeļblāzma” kā 
tās locekle no 1929. gada 10. oktobra46 aktīvi iesaistījās latviešu pretalkohola 
propagandas darbā. iespēju robežās savienības valdes sēdes apmeklēja 
Marta rinka (1880–1952), bb “Ziemeļblāzma” priekšniece no 1926. līdz 
1944. gadam, piedaloties 34 no 72 Centrālās pretalkohola savienības 
valdes sēdēm.47 bb “Ziemeļblāzma” deva ierosinājumus pretalkohola ideju 
izplatībai jaunos virzienos. piemēram, 1931. gada 9. aprīlī M. rinka ierosināja 
noskaidrot pretalkohola filmu izrādīšanas iespējas rīgas kinoteātros, kas bez 
propagandas kalpotu arī kā ienākumu avots savienībai.48 

“izglītības Ministrijas Mēnešraksts” 1930. gada vasarā bb “Ziemeļblāzma” 
raksturoja kā aktīvāko atturības biedrību rīgā.49 lielā mērā nopelni šādam 
raksturojumam bija biedrības teātra darbībai, kam latviešu pretalkohola 
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propagandas vispārējā darbā bija būtiska lomu. šāds teātris “iedarbojas ne uz 
prātu, bet gan uz jūtām un sagatavo auglīgu zemi atturības lektora vārdiem”50. 
bb “Ziemeļblāzma” teātris režisora Frīdriha Dombrovska–Dumbrāja (1888–
1942) vadībā uzmanību pievērsa pretalkohola lugu uzvešanai,51 kuras izrādīja 
pretalkohola dienās un kas izpelnījās plašu interesi. tā, piemēram, 1929. gada 
28. un 29. aprīlī pretalkohola dienās esplanādē un Grīziņkalnā tika izrādīta 
iespaidīga šāda tipa luga “velna dzēriens” (autors franču dramaturgs  
M. potešē), ko noskatījies vairāk nekā 10 000 personu, un “daudzi redzētā 
iespaidā esot raudājuši”52.

pārmaiņas bb “Ziemeļblāzma” darbībā, 1934.–1940. gads

1934. gada 15. maija k. ulmaņa apvērsums ieviesa laikmetam zīmīgas 
pārmaiņas bb “Ziemeļblāzma” darbībā, kas noteica biedrības darbības 
raksturu līdz padomju okupācijai 1940. gada 17. jūnijā. kamēr nebija 
likvidēta Centrālā pretalkohola savienība, biedrība joprojām bija aktīva 
tās locekle. 1935. gada 20. un 21. janvārī notika kārtējās pretalkohola 
dienas, kurās biedrība piedalījās ar savu teātra trupu. par sagatavotajiem 
dramatiskajiem priekšnesumiem Centrālā pretalkohola savienība finansiāli 
atbalstīja biedrību ar 100 latiem.53 līdz ar Centrālās pretalkohola savienības 
likvidēšanu 1936. gada maijā tika pārtraukta bb “Ziemeļblāzma” līdzdalība 
latvijas pretalkohola organizāciju kopējā pretalkohola ideju propagandas 
darbā. iemesls tam bija latvijas pretalkohola biedrības dīvainā nostāja pret 
bb “Ziemeļblāzma”, labtempliešu organizāciju un “balto lentu”, ka tās 
“domātas citiem mērķiem, konkrēti Ziemeļblāzma domāta a. Dombrovska 
testamenta izpildīšanai”54. Minēto trīs biedrību darbība tika apzīmēta kā 
“stipri šaura rakstura ar īpatnējiem blakus mērķiem un blakus darbības 
apstākļiem”55. labtempliešu organizācija kā slēgta tipa organizācija ar 
reliģisku ievirzi vēl varēja zināmā mērā atbilst latvijas pretalkohola biedrības 
paustajam vērtējumam, bet dīvains tas bija attiecībā pret aktīvo sieviešu 
atturības biedrību “baltā lenta” un bb “Ziemeļblāzma”, kas, pateicoties 
savai infrastruktūrai, pretalkohola propagandu spēja izvērst dažādos veidos. 
sekmējot pretalkohola biedrību apvienošanos, sabiedrisko lietu ministrijas 
preses un biedrību nodaļu departaments uzskatīja, ka minēto trīs biedrību 
darbības saskaņošana ar latvijas pretalkohola biedrību būtu iespējama 
tikai tad, ja “pārējās mazās biedrības nodibinātu tiešus sakarus ar latvijas 
pretalkohola biedrību, iestājoties tajā kā juridiskas personas par biedriem”56. 
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1938. gada 10. jūnijā tika pārreģistrēti57 bb “Ziemeļblāzma” statūti, kuros 
galvenā būtiskākā pārmaiņa bija biedrības darbības rajona paplašināšana, 
aptverot visu latviju. iespējams, tāda veidā biedrība reaģēja uz valsts iestāžu 
minētajām replikām par biedrības šauro darbības raksturu.58 

iespēju robežās bb “Ziemeļblāzma” turpināja savu sadarbību ar 
latvijas pretalkohola biedrību. no 1934. līdz 1937. gadam bija sarīkoti četri 
priekšlasījumi59 par alkohola lietošanas kaitīgo ietekmi. nākamie pasākumi 
norisinājās vien 1940. gada 19. un 20. maijā vecmīlgrāvī, kad biedrības 
telpās notika pretalkohola izstāde,60 jo bb “Ziemeļblāzma” darbības pārskati 
neliecina, ka 1938. un 1939. gadā būtu rīkoti priekšlasījumi par alkohola 
lietošanas kaitīgumu. tāpat biedrības darbības pārskatā par 1939. gadu nav 
minēts, ka biedrība būtu savu pārstāvi izvirzījusi dalībai latvijas pretalkohola 
5. kongresā. tomēr nevar apgalvot, ka biedrības darbība atturības propagandas 
pasākumos būtu gājusi mazumā. iespēju robežās bb “Ziemeļblāzma” darbību 
izvērsa lokāli, ar saviesīgi kulturāliem pasākumiem – teātra izrādēm, 
koncertiem, dejām, dārza svētkiem, kuros bija aizliegta alkohola lietošana. 

Finanšu iespējas. saviesīgi kulturālo pasākumu rīkošanai bija arī cita 
nepieciešamība. Finansiālas iespējas biedrībai rīkot priekšlasījumus – maksāt 
honorāru lektoriem, kā arī nodrošināt šo priekšlasījumu apmeklēšanu 
par brīvu –, visticamāk, bija stipri ierobežotas, un šajā gadījumā palīdzēt 
nespēja arī a. Dombrovska kuratorija.61 biedrības darbību turpināja atbalstīt 
kultūras fonds un dažādu organizāciju ziedojumi, bet pamatā biedrība 
savu budžetu centās nodrošināt saviem spēkiem. Jau vairākkārt minētā 
biedrības priekšrocība attiecībā pret citām pretalkohola biedrībām – plašā 
infrastruktūra, nams un parks –, kā raksta pati biedrība, “prasa remontus 
un kopšanu, kuri, ievērojot lielos nama un dārza apmērus, nav sedzami 
ar izrīkojumu atlikumu summām”62. saviesīgi kulturāli pasākumi varēja 
nodrošināt biedrībai lielākus ienākumus sava nama un parka uzturēšanai, kā 
arī līdzekļus turpmākai kultūras darbībai, tomēr ar tiem nebija pietiekami.

biedrība vairākkārt lūdza iekšlietu un vēlāk sabiedrisko lietu ministrijai 
atļauju sarīkot mantu izlozes – 1937. gadā 10 000 ls apmērā63 un 1938. gadā 
3000 ls apmērā,64 lai ienākošos līdzekļus varētu izlietot nama un parka 
remontdarbiem. 



189latviešu pretalkohola kustība 

Biedru skaits. bb “Ziemeļblāzma” biedru skaits no 1935. līdz 1939. gadam 
pakāpeniski samazinājās pretēji biedru skaita pieaugumam 20.–30. gadu mijā – 
1928. gadā 375 biedri,65 1932. gadā 764 biedri.66 

   
Tabula

bb “Ziemeļblāzma” biedru skaits un iedalījums līdz 1940. gadam

Mangaļu pagastā 1935. gadā bija 1636 iedzīvotāji,67 kas norāda, ka bb 
“Ziemeļblāzma” biedru vidū bija personas no tuvākajām apdzīvotajām vietām, 
piemēram, no sarkandaugavas, bolderājas u.c., ārpus pagasta teritorijas. 
savos darbības pārskatos iespaidīgo biedru skaitu biedrība nekomentēja. 
visticamāk, papildu motivācija iestāties biedrībā bija iespēja līdzdarboties un 
pašapliecināties, piedaloties biedrības kulturālajās aktivitātēs. biedru skaita 
samazinājums, iespējams, skaidrojams ar bb “Ziemeļblāzma” biedru vidējā 
vecuma palielināšanos. 1938. gadā bb “Ziemeļblāzma” bija izveidots bēru 
fonds, kura mērķis bija “pabalstīt savus biedrus materiāli, izmaksājot bēru 
naudu miršanas gadījumā”68. Fonda izveide biedrības paspārnē norāda ne 
tikai uz biedru sociālajiem apstākļiem, bet, iespējams, arī uz tendenci biedru 
vidējam vecumam pakāpeniski palielināties.

Biedrības iekšējā dzīve. 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē ir rodamas 
plašākas ziņas par bb “Ziemeļblāzma” iekšējo dzīvi un biedru savstarpējām 
pretrunīgajām attiecībām, kas liecina par atsevišķu biedru disciplīnas – alkoho-
lisko dzērienu nelietošanas – pārkāpumiem. atturības idejas pretalkohola 
biedrībā apvienoja cilvēkus ar atšķirīgiem politiskiem uzskatiem. ir zināms, ka 
biedrības valdē vienlaikus darbojās personas, kas pieslējās sociāldemokrātu, 
komunisma un “pērkoņkrusta” organizācijas idejām.69 tāpat biedru vidū 
bija personas, piemēram, augusts puriņš, kuras pēc k. ulmaņa 1934. gada 
15. maija apvērsuma kādu laiku bija ieslodzītas liepājas koncentrācijas 
nometnē.70 Dažāda politiskā pārliecība biedru vidū nebūtu šķērslis, ja vien 
viņi turpina piekopt atturīgu dzīvesveidu. kāds konkrēts notikums bb 
“Ziemeļblāzma” iekšējā dzīvē 1935. gada nogalē raksturo viņu attieksmi 
pret disciplīnas ievērošanu, biedru savstarpējām attiecībām un vienprātības 
trūkumu dažādu aktivitāšu piekopšanā. 

Gads  1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940.

biedru skaits  780  797  759  753  738  733  650
Goda biedri    4   6   6   6   6   6   6
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1935. gada 11. aprīlī k. ulmaņa autoritārā režīma iespaidā bb “Ziemeļ-
blāzma” izveidoja 678. Ziemeļblāzmas mazpulku.71 1935. gada 29. sep-
tembrī 678. Ziemeļblāzmas mazpulka svētkos72 biedrības kārtības komisijas 
priekšnieks Jānis reiss mazpulku nosauca par “zaļajiem parazītiem”73. 
pēc mazpulka vadītāja alfrēda epalta iesnieguma 1936. gada februārī un 
iekšlietu ministrijas politiskās pārvaldes norādījumiem bb “Ziemeļblāzma” 
atcēla J. reisu no biedrības valdes locekļa amata.74 a. epalts savā iesniegumā 
norādīja, ka kārtības komisijas locekļi “katram nacionālam pasākumam, 
kā dibinot mazpulku, rīkojot svētkus par godu 15. maijam utt., izrāda lielu 
pretestību, kā arī visādi šantažē nacionāli domājošus valdes locekļus, [..] 
rada grūtības bb Ziemeļblāzma valdei strādāt nacionāli valstiskā garā”75. 
lietā nopratināto personu liecībās atklājās, ka bb “Ziemeļblāzma” valdes 
locekļi lēmumu pieņemšanā esot dalījušies grupās, balstoties uz saviem 
politiskajiem uzskatiem. sporta komitejas loceklis valeriāns Dmitrijevs savā 
liecībā norādīja, ka “tad, kad mēs, sportisti, kaut ko no “Ziemeļblāzmas” 
lūdzam, tad viņi visi (kārtībnieki) ir pret [..] un kā bijušie sociāldemokrātu 
partijas biedri mums, aizsargu sportistiem, liek šķēršļus”76. kā redzams, 
biedru dažādie politiskie uzskati biedrības darbībā varēja radīt problēmas. 

par disciplīnas pārkāpumiem biedru vidū norāda J. reisa izteiktā 
apvainojuma biedrības mazpulka svētkos tuvāka izmeklēšana, noskaidrojot, 
ka sūdzības iesniedzējs a. epalts 1935. gada 5. oktobra biedrības sporta 
svētkos77 esot “atļāvis ienest un arī pats tur esot lietojis alkoholu, ko esot 
ievērojuši minētie kārtībnieki un ziņojuši valdei, lai tā ierosina pilnas biedru 
sapulces sasaukšanu un epalta izslēgšanu no biedrības”78. A. Epalts savu 
iesniegumu nodeva valsts iestādēm 1935. gada 18. oktobrī pēc tam, kad viņš 
“ar kārtībniekiem esot mēģinājis saprasties izlīgšanas ceļā, neziņojot biedrības 
valdei, bet tas tomēr neesot noticis”79. līdz ar to iesniegumu var raksturot 
kā personisku atriebību kārtības komisijas locekļiem. 1936. gada darbības 
pārskatā a. epalts vairs nav nedz biedrības loceklis, nedz 678. Ziemeļblāzmas 
mazpulka vadītājs.80 acīmredzot, balstoties uz kārtības komisijas ziņojumu par 
a. epalta biedrības statūtu pārkāpšanu, viņu ar valdes kopsapulces lēmumu 
izslēdza no biedrības. Citas netiešas norādes par disciplīnas pārkāpumiem 
1939. gadā81 sniedz bijušā bb “Ziemeļblāzma” orķestra dalībnieka J. Dūmiņa 
atmiņas: “kad lielajā zālē uz balli pulcējās orķestris, kopā ar mums bija arī 
Marta rinkas kundze. pēc kādas dejas rinkas kundze pienāca pie galda 
veldzēt slāpes un paņēma tējas glāzi. bet mēs kā triekti piedāvājām citu glāzi, 
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jo viņas izvēlētajā dzērienā bija iepilināts alkohols.”82 kā redzams, disciplīnas 
pārkāpumi nebija vienas personas izlēciens. alkohola lietošana atsevišķu 
biedru vidū – nav zināms, cik izplatīti, – bija kļuvusi par ierastu parādību.

bb “Ziemeļblāzma” darbības formas, 1934.–1940. gads

bb “Ziemeļblāzma” saviesīgo pasākumu uzdevums bija vietējiem 
iedzīvotājiem un pasākumu viesiem parādīt, ka brīvo laiku ir iespējams 
pavadīt saturīgi un patīkami arī bez alkohola lietošanas. balstoties uz 
šo pārliecību, kā arī nepieciešamību gūt ienākumus biedrības darbības 
turpināšanai, bb „Ziemeļblāzma” ietvaros izveidotās komitejas organizēja 
savas aktivitātes.

Biedreņu komiteja. laika posmā no 1934. līdz 1940. gadam bb 
“Ziemeļblāzma” biedreņu komiteja turpināja iepriekšējos gados iesāktos 
darbības virzienus. sociālo jautājumu risināšanā komiteja ar savu pārstāvi 
piedalījās rīgas pilsētas sabiedriskās palīdzības komitejā, pārraugot tās 
izveidoto virtuvi biedrības telpās, piedaloties līdzekļu vākšanā un mantu 
izdalīšanas komisijā, kā arī ik gadus darbojoties bērnu svētku rīkošanā.83 

komitejas ziņā bija biedrības bufete dažādu svētku norises gaitā. vietējām 
sievietēm komiteja turpināja rīkot praktiskus un saimnieciskus kursus, kā 
adīšanas, tautastērpu gatavošanas, mājas uzkopšanas, augļu pārstrādāšanas 
kursus.84 Jauni darbības virzieni komitejas ietvaros neparādījās. iespējams, ka 
jaunu darbības vēsmu trūkumu ietekmēja apskatāmajā laika posmā tikpat kā 
nemainīgais komitejas biedreņu sastāvs, kas svārstījās no 19 līdz 22 biedrenēm 
dažādā vecumā.85 vismaz astoņas sievietes biedreņu komitejā darbojās vēl 
kopš pirmā pasaules kara,86 kas norāda uz komitejas daudzu gadu pieredzi 
biedrības darbībā, bet arī uz jaunākas paaudzes trūkumu komitejas sastāvā, 
kam šo vērtīgo pieredzi nodot tālāk.

Teātris. pēc k. ulmaņa autoritārā apvērsuma 1934. gada 15. maijā strauji 
samazinājās “Ziemeļblāzmas teātra” izrāžu skaits. 1934. gadā bija izrādītas 
24 izrādes,87 bet 1936. gadā – vairs tikai 11,88 1939. gadā – vien sešas izrādes.89 
teātra izrāžu skaita samazinājums sekmēja teātra apmeklētāju vidējā skaita 
pieaugumu un deva peļņu no teātra darbības – 1934. gadā vidēji 449 skatītāji, 
zaudējumi 719,50 ls apmērā;90 1939. gadā vidēji 731,3 skatītāji, nopelnīti 
797,26 lati.91 biedrības plānotais budžets 1935. un 1936. gadam teātrim 
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paredzēja lielākus izdevumus nekā ienākumus: 1935. gadā 10 000 ls pret  
5000 ls,92 1936. gadā 9000 ls pret 5000 ls,93 bet 1937. gadā biedrība savā 
budžetā jau plānoja ieņēmumus 2600 ls, bet izdevumus – 1900 ls apmērā.94 
teātra izrāžu skaita samazinājums un jauns, iespējams, vietējai publikai 
saistošāks repertuārs, atsakoties no režisora F. Dombrovska–Dumbrāja 
koncepcijas par dziļa satura lugu uzvešanu, tā vietā vairāk pievēršoties 
latviešu senatnes tematikai, veicināja vietējo iedzīvotāju lielāku interesi par 
teātri. pēc 1934. gada teātra repertuārā ienāca jaunā režīma diktētas prasības, 
uz ko zināmā mērā norāda atsevišķu uzvesto lugu nosaukumi, kā “Mūsu 
senči”, “baltzaļā karoga spēks”, ”senlatvju kāzu godības”, “priekšzīmīga 
saimniecība” un bērnu luga “Mazie vistkopji”.95 Dažu lugu uzvešanai bija 
nepieciešams iekšlietu ministrijas preses un biedrību departamenta akcepts, 
piemēram, 1935. gada martā uzvedot k. kraujiņa lugu “katrs savā vietā”.96 
20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē biedrības teātrī praktiski bija pārtraukta 
ārzemju autoru, arī klasiķu lugu uzvešana.

Koris. bb “Ziemeļblāzma” koris no 1934. līdz 1940. gadam vidēji gadā 
uzstājās deviņos sarīkojumos, un dažādos gados kora dalībnieku skaits 
svārstījās no 38 līdz 44 dalībniekiem.97 bez uzstāšanās bb “Ziemeļblāzma” 
rīkotajos pasākumos – koncertos, dārza svētkos u.c. koris iespēju robežās 
reizi gadā devās uzstāties ārpus vecmīlgrāvja – 1936. gadā uz inčukalnu, 
1937. gadā uz koknesi, bet par lielākajiem kora panākumiem jāuzskata tā 
līdzdalība iX vispārējos latviešu Dziesmu svētkos 1938. gada 18. un 19. jūnijā98 
un uzstāšanās rīgas radiofonā 1939. gada 10. decembrī.99 1939. gada 30. aprīlī 
tika izveidots biedrības simfoniskais orķestris, kura mērķis bija “apvienot 
visus vietējos un apkārtnes mūziķus vienā saimē, lai ar kopēju darbu paceltu 
mūzikas dzīvi Mīlgrāvī”100. tajā darbojās dažādi mūziķi – tādi, kas beiguši 
konservatoriju, tādi, kuri vēl studē konservatorijā, kā arī tādi, kuri prasmes 
apguvuši pašmācības ceļā.101 simfoniskā orķestra izveide deva iespēju tur-
pināt nodarboties ar mūziku kā vaļasprieku vietējiem iedzīvotājiem, tādā 
veidā saglabājot un turpinot attīstīt prasmes. orķestris bija arī vieta, kur 
muzicēt mūziķiem, ja viņi nespēja iekļūt kāda lielāka un prestižāka orķestra 
sastāvā.

Kino. 1930. gada 31. martā tika izsniegta atļauja biedrības kinoteātra 
darbībai, kas arī saucās “Ziemeļblāzma”.102 1934. gadā biedrība kinoteātra 
vajadzībām iegādājās a/s “Phillips” gaismas un skaņu iekārtu kinofilmu 
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un mūzikas raidīšanai,103 kas gan drīz pēc tam gāja bojā ugunsgrēkā. pēc  
1935. gada 3. marta ugunsgrēka tika veikti kino tehnikas remontdarbi 
un jaunas tehnikas iegāde bojā gājušās vietā.104 ugunsgrēks nekavēja  
1935. gadā biedrības kinoteātrī izrādīt 34 seansus, kas ir lielākais gadā 
rādīto seansu skaits laikā no 1934. līdz 1939. gadam (vidēji 31 seanss105). no  
1937. gada, seansu skaitam paliekot nemainīgam, par 28% palielinājās 
kinoteātra apmeklētāju skaits no 8893 līdz 12 587 apmeklētājiem.106  
1938. gadā bija vislielākais biedrības kinoteātra apmeklētāju skaits – 33 seansus 
noskatījās 12 644 apmeklētāji.107 kino apmeklētāju skaits nedaudz samazinājās 
1939. gadā, kad biedrības nama remontdarbu dēļ bija izrādīti vien 22 seansi. 
kinoteātris rādīja gan mēmo, gan skaņas kino, bet par tā repertuāru tiešu 
ziņu tikpat kā nav. vien zināms, ka 1938. gada 19. un 20. martā kinoteātrī 
rādītas filmas “kapteiņa Granta bērni” un “nemirstīgie klaidoņi” un no 
seansiem ieņemti 237,15 ls (izdoti sagatavošanai 177,36 ls).108 no latviešu 
filmām, visticamāk, kino izrādīja režisora aleksandra rusteiķa aktierfilmas 
“Daugava”, “Dzimtene”, “aizsprosts” un dažādas dokumentālās filmas. pilnīgi 
droši, ka kino repertuāra izvēle tika veidota, ņemot vērā bb “Ziemeļblāzma” 
darbības mērķi, nekompromitējot pretalkohola propagandu. visticamāk, ka 
biedrības kinoteātrī tika izrādītas tās pašas pretalkohola propagandas filmas, 
kas bija latvijas pretalkohola biedrības rīcībā, piemēram, “alkohols – cilvēces 
ienaidnieks” un “alkohols, dzimumdzīve un noziegums”.

Priekšlasījumi. izglītojoša rakstura priekšlasījumu rīkošana 20. gadsimta 
30. gadu otrajā pusē biedrības izpildījumā kļuva retāka parādība. tas, 
iespējams, skaidrojams ar biedrības darbības izvēršanu jaunos virzienos, 
kuru aktivitātes un mērķis kaut kādā mērā mazināja nepieciešamību pēc 
priekšlasījumiem par veselīgu dzīvesveidu un saimniecības jautājumiem. 
tomēr, visticamāk, nedz bb “Ziemeļblāzma” priekšniecība, nedz potenciālie 
referenti neizrādīja pietiekamu iniciatīvu priekšlasījumu rīkošanai, turklāt 
k. ulmaņa režīma laikā nebija vairs iespējams referēt par tēmām, kas 
varētu režīmam kaitīgi mulsināt tautu. laikā no 1934. līdz 1939. gadam 
biedrība sarīkoja 15 izglītojošu priekšlasījumu par medicīnas, psiholoģijas, 
saimniecības un higiēnas, sociālām un ģeogrāfijas tēmām.109 biedrības 
izmaksas priekšlasījumu rīkošanai bija niecīgas: 1934. gadā 100,98 ls,  
1935. gadā 29 ls, 1936. gadā 48,10 ls, 1937. gadā 81,86 ls, 1938. gadā  
175,02 ls, 1939. gadā 128,94 lati.110 līdz pat 1939. gadam priekšlasījumi 
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nesa biedrībai finansiālus zaudējumus, bet 1939. gadā – neredzētus 
ieņēmumus – 1230 latu.111 visticamāk, ieņēmumi bija gūti no lekcijām 24.–26. 
aprīlī spodrības nedēļas ietvaros par mājas izkopšanu un izdaiļošanu, kā arī  
7. maijā Ģimenes dienā nolasītā referāta, pēc kura notika uzvedums “bārenīte 
un arājdēls”.112

Saviesīgie pasākumi. 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē paplašinājās 
biedrības saviesīgā dzīve vasaras laikā. no maija beigām un nereti līdz 
septembra vidum galvenās saviesīgās izklaides notika biedrības parkā uz 
brīvdabas skatuves. regulāri, ar vienas vai divu nedēļu intervālu parkā notika 
dārza svētki ar kora dziesmām, skaņuplašu atskaņojumiem, iluminācijām 
un dejām.113 laika gaitā no 1934. līdz 1939. gadam vasarās biedrība sarīkoja 
vidēji 13 pasākumu, un to apmeklētāju skaits pakāpeniski pieauga.  
1936. gadā vienu rīkotu pasākumu bb “Ziemeļblāzma” parkā vidēji 
apmeklēja 477 cilvēki,114 bet 1939. gadā – 646 cilvēki.115 Dejas, dārza svētki 
un bērnu svētki bija iecienītas izklaides formas, jo tās bija vecmīlgrāviešiem 
viegli uztveramas un izklaidējošas.

Jauna parādība biedrības saviesīgajā dzīvē bija 15. maija kā valsts svētku 
svinēšana, kuru ietvaros biedrība rīkoja svinīgu svētku aktu. turpinājās 
biedrības tradīcija katru gadu 13. novembrī rīkot a. Dombrovska piemiņas 
pasākumu. no tiem viskrāšņākais piemiņas pasākums notika 1934. gadā, 
kad biedrības parkā atklāja pēc mākslinieka Ž. smiltnieka un tēlnieku  
v. treija un G. šķiltera dizaina veidotu a. Dombrovska pieminekli. pasākumā 
piedalījās izglītības ministrs l. adamovičs un citas valsts amatpersonas,  
latviešu inteliģences, kultūras un pretalkohola biedrību pārstāvji un liels 
pulks vecmīlgrāviešu.

Bibliotēka. likvidējot Centrālo pretalkohola savienību, bb “Ziemeļ-
blāzma” savā īpašumā ieguva daļu savienības rīcībā esošā pretalkohola 
literatūras krājuma. samaksājot 30 ls, biedrība ieguva 700 eksemplāru 
pretalkohola satura literatūras – 500 eksemplāru h. Dorbes krājuma “pie 
ugunskura” un 200 eksemplāru izdevuma “viesības bez alkoholiskiem 
dzērieniem”, kā arī piecus žurnāla “Jaunā balss” komplektus. kā dāvinājumu 
no Centrālās pretalkohola savienības biedrība saņēma pretalkohola  
4. kongresa rezolūciju (15 eksemplāru), “viesības bez alkoholiskiem 
dzērieniem” (100 eksemplāru), “alkohola galvenais ļaunums” (5 eksemplāri), 
studentu 1. rakstus (20 eksemplāru), “Jaunā balss” (20 komplektu) un 
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propagandas kartiņas (200 eksemplāru).116 tādējādi biedrības bibliotēka 
ieguva papildu eksemplārus, kas nodrošināja lasītājiem plašāku pieejamību 
pretalkohola satura literatūrai. bb “Ziemeļblāzma” bibliotēkas sējumu 
skaits 1935. gadā bija palielinājies no 1706 sējumiem, līdz 1747 sējumiem, 
pieaugumam veidojoties ar kultūras fonda pabalstu.117 turpmākais sējumu 
skaits bb “Ziemeļblāzma” bibliotēkā līdz 1939. gadam palika 1735 sējumi.118 
tomēr k. ulmaņa autoritārais režīms noteica bibliotēkās visā valstī atsevišķu 
sējumu “izņemšanu no apgrozības, kurus režīms uzskatīja par nepiemērotu 
tautai”119, sevišķi to izjuta biedrības teātra bibliotēka, kuras sējumu skaits 
katru gadu pakāpeniski samazinājās no 1316 sējumiem 1935. gadā120 līdz 
1150 sējumiem 1938. gadā.121 1939. gadā nama remontdarbu dēļ bibliotēka 
nestrādāja, bet 1940. gada 1. janvārī bibliotēkā, klāt pievienojot teātra 
bibliotēku, bija 1572 sējumi – 882 daiļliteratūras, 315 zinātnisku darbu, 
150 jaunības un 130 bērnu grāmatu vienību,122 tādā veidā pēc bibliotēkas 
darbības atsākšanas sējumu skaits tajā bija gandrīz divreiz mazāks (par  
1313 sējumiem) nekā 1938. gadā, bet salīdzinājumā ar 1935. gadu – par  
1491 sējumu mazāks. vien mazu daļu no zuduma veidoja nolietoto grāmatu 
izņemšana no bibliotēkas krājuma. kaut arī bb “Ziemeļblāzma” darbības 
pārskatos nav minēts bibliotēkas lasītāju skaits, visticamāk, ka, samazinoties 
sējumu skaitam, varēja samazināties arī lasītāju skaits.

Mazpulks. 678. Ziemeļblāzmas mazpulkā darbojās bērni vecumā 
no sešiem līdz 16 gadiem, sadalīti dažādās saimēs ar nacionāliem 
nosaukumiem – virsaišu dzimta (Jumis, nameitis, imanta, viesturs, 
kalpaks), Ziemeļnieces (roga, Druva, Gundega, vizbulīte, vārpa), burtnieki 
(ozols, labieši, arājiņi, lāčplēsis) un Dainas (saulīte, saulgrieze, liepa, 
Daugaviete).123 Mazpulka izveidi atbalstīja bb “Ziemeļblāzma” priekšniece 
M. rinka, no 1939. gada janvāra124 678. Ziemeļblāzmas mazpulka goda biedre, 
jo tā piekoptās aktivitātes vairākās īpašās sekcijās, kā mājturības, biškopības, 
rokdarbu, sporta, vingrošanas, dziedāšanas un mazo biedru sekcijā, līdzīgi 
kā 20. gadsimta sākumā bērnudārza pedagoģiskā darbība M. rinkas vadībā, 
ietvēra bērnu saimniecisko prasmju, fizisko spēju un atbildības izkopšanu. 
678. Ziemeļblāzmas mazpulka izveidotās saimes nodarbojās ar dārzkopības 
un mājsaimniecības prasmju izkopšanu, kā arī sportiskām aktivitātēm, 
balstoties uz jauno valsts ideoloģiju jau no bērnības apgūt praktiskas iemaņas, 
kas nepieciešamas katram kārtīgam latvijas pilsonim. 
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Mazpulks savā darbībā aizstāja 1928. gadā izveidoto a. Dombrovska 
pamatskolas Cerības pulciņu, jo 678. Ziemeļblāzmas mazpulka darbība 
bija plašāka nekā Cerības pulciņa darbība, par ko liecina lielākas aktivitāšu 
izvēles iespējas (pie Cerību pulciņa bija izveidota sporta un dramatiskā 
sekcija125). atšķirībā no a. Dombrovska pamatskolas Cerību pulciņa  
678. Ziemeļblāzmas mazpulka dalībnieku skaits laika gaitā pieauga –  
1935. gadā 54 biedri,126 bet 1940. gadā jau 183 biedri,127 turpretī Cerību pulciņā 
1928. gadā bija 48 biedri, bet 1931. gadā – 40 biedru.128 1940. gada 21. maijā 
Ģimenes dienu un mazpulka piecu gadu jubilejas pasākumā bez saviesīgās 
daļas notika arī “atturības sekcijas dalībnieku solījums nelietot reibinātāju 
dzērienus”129. Mazpulka izveide biedrībā savā ziņā gatavoja tai nākamos 
kadrus, tāpat mazpulka biedri spēja tai palīdzēt biedrības parka sakopšanas 
darbos.130 678. Ziemeļblāzmas mazpulka biedri kopš tā izveides 1935. gadā ik 
gadu piedalījās apkārtējās vides uzkopšanas darbos, gan spodrības nedēļas 
ietvaros savu dzīvesvietu uzpošanā, gan Meža dienās, iekopjot apkārtējo 
vidi un stādot kociņus.131 1937. gada 22. aprīlī 678. Ziemeļblāzmas mazpulks 
piedalījās varoņu birzes stādīšanā, klāt esot valsts un Ministru prezidentam 
k. ulmanim.132 

Sports. sporta sekcija tika izveidota 1934. gada februārī, un tajā bija 40 
biedru.133 sporta attīstību un popularitāti sekmēja latvijas sportistu panākumi 
starptautiskajā arēnā, valsts pozitīvā attieksme un tās atbalstītās aizsargu 
organizācijas sporta aktivitātes. laikā no 1934. līdz 1940. gadam biedrības 
sekcijas dalībnieki nodarbojās ar vieglatlētikas, galda tenisa, basketbola un 
volejbola treniņiem, kā arī organizēja ikgadējus sporta svētkus. līdz 1936. 
gadam populārākais sporta veids sporta sekcijas biedru vidū bija volejbols, 
kas tolaik latvijā vēl bija samērā jauna sporta spēle. tika izveidota bb 
“Ziemeļblāzma” volejbola komanda, kas piedalījās dažādos sporta pasākumos, 
sacenšoties ar veF, sarkandaugavas, bolderājas un Jaunmīlgrāvja komandām.  
1935. gadā bb “Ziemeļblāzma” telpās notika volejbola turnīrs, kurā bez 
biedrības komandas piedalījās sarkandaugavas, bolderājas, Zasulauka, 
torņakalna, Zemitānu, Jaunmīlgrāvja un Zolitūdes sporta biedrību 
komandas.134 īpaši derbiji kā jau divām blakus esošām apdzīvotām vietām – 
astoņas spēles, četras savā, četras pretinieka laukumā135 – volejbolā bie-
drības komandai bija ar Jaunmīlgrāvja komandu. pateicoties latviešu vīriešu 
basketbola izlases uzvarai šveicē 1935. gada eiropas 1. meistarsacīkstēs, 
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basketbols latvijā kļuva ārkārtīgi populārs, kā rezultātā basketbola komanda 
izveidojās arī bb “Ziemeļblāzma”. 1936. gadā biedrības telpās bija sarīkots 
basketbola turnīrs, kurā piedalījās armijas sporta klubs, p. Dzeņa ģimnāzijas, 
M. Millera ģimnāzijas, amatnieku skolas, sarkandaugavas, Jauniešu kristīgās 
savienības (Jks) un Jaunmīlgrāvja komandas,136 bet gadu vēlāk šāda tipa 
turnīrs bija sarīkots pat divas reizes – aprīlī un novembrī.137 

blakus sportošanai tika attīstīta arī sporta infrastruktūra, kur bez pašu 
līdzekļiem būtisku palīdzību deva valsts iestādes un a. Dombrovska 
kuratorija. savā plašajā zālē biedrība bija iekārtojusi telpas basketbolam un 
volejbolam, kas varēja uzņemt ap 2000 skatītāju.138 1935. gadā kultūras fonds 
piešķīra bb “Ziemeļblāzma” 500 ls sporta laukuma izbūvei,139 bet kuratorija 
1937. gadā ziedoja 30 000 ķieģeļu 600 ls vērtībā skrejceļa izveidošanai.140 
sports vecmīlgrāviešu vidū kļuva iecienīts. katru gadu biedrības sporta 
sekcijas rīkotie pasākumi kļuva arvien apjomīgāki, tās rīkotajos sporta 
svētkos piesaistot dažādu sporta un citu biedrību komandas, kā arī latvijā 
populārus sportistus. 1937. gada bb “Ziemeļblāzma” sporta svētkus atklāja 
cīkstonis 1936. gada berlīnes olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs 
pussmagajā svarā edvīns bietags,141 bet 1938. un 1939. gadā – eiropas čempions  
(1938. g.) ātrslidošanā alfons bērziņš.142 plašākas bb “Ziemeļblāzma” sporta 
dzīves aktivitātes notika 1938. gadā, kad biedrība savās telpās sarīkoja 
vairākus basketbola un volejbola turnīrus, gadskārtējos sporta svētkus un no 
1. līdz 6. novembrim basketbola propagandas nedēļu, kā arī pirmoreiz devās 
ar sporta komandu ekskursijās uz bausku, rundāli, Mežotni un Jelgavu.143 
kopš 1939. gada bb “Ziemeļblāzma” sporta sekcija kļuva par rīgas apgabala 
basketbola savienības un latvijas vieglatlētikas savienības locekli.144 
biedrības sporta sekcija kļuva par sporta dzīves organizētāju un veicināju 
vecmīlgrāvī. sacensības starp dažādu biedrību komandām piesaistīja 
vecmīlgrāviešu uzmanību, piemēram, 1938. gadā 12 komandu basketbola 
un volejbola turnīru, kas norisinājās biedrības sporta telpās no 28. marta 
līdz 2. aprīlim, no sākuma apmeklēja 173 personas, bet izšķirošās spēles –  
450 personu.145 pateicoties sporta sekcijas darbībai, aizsākās sporta līdzjutēju 
tradīcija vecmīlgrāvī.

pieaugot tūrisma popularitātei latvijā, bb “Ziemeļblāzma” ietvaros 
1939. gada 18. maijā tika izveidota Tūristu kopa, kurā bija 89 biedri. savā 
vienīgā darbības gada vasaras sezonā tās biedri devās ekskursijās uz 
Cēsīm, Cēsu novadu, talsiem, līgatni un laivu braucienā no pļaviņām uz 
koknesi. Ceļojumu maršrutā bija gan dabas objektu, gan vēstures pieminekļu 
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apskate. piemēram, ekskursijā uz talsiem un talsu novadu biedrības tūristu 
kopa apskatīja “klosterkalnu, talsu ģimnāzijas muzeju, talsu ezeru, talsu 
baznīcu, bēthovena sirdsdrauga amenda kapu, Čumalezeru, Dzintarus, 
sirds ezeru, Milzu kalnu, vīnleju un sapņu ezeru”146. tūrisma kopas izveide 
bb “Ziemeļblāzma” biedriem ļāva doties ceļojumos pa latviju, iepazīt valsti 
un paplašināt savu redzesloku, kā arī kalpoja biedru savstarpējo attiecību 
stiprināšanai un spēja nodrošināt plašākas iespējas biedriem pavadīt 
savu brīvo laiku. visdrīzāk, ka daļa biedru kā individuāli tūristi nebūtu 
apmeklējuši minētās vietas finanšu līdzekļu un tūrisma maršruta plānošanas 
iemaņu trūkuma dēļ.

secinājumi

bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” izveide 1904. gadā bija reakcija 
uz alkohola lietošanas problēmu vecmīlgrāvī. biedru motivācija iestāties 
biedrībā saistījās ar iespējām uzlabot personiskos dzīves apstākļus. līdz 
pirmajam pasaules karam biedrības izvēlētie darbības virzieni un izveidotā 
infrastruktūra noteica tās turpmākās aktivitātes līdz 1940. gada vasarai. 
latvijas republikas laikā biedrības plašās telpas un parks ļāva tai latviešu 
pretalkohola kustības darbībā aizņemt īpašu nišu – atturības teātra un 
kino repertuāra izrādīšanu. līdz ideoloģiskām pārmaiņām valstī bb 
“Ziemeļblāzma” bija aktīva latviešu pretalkohola kustības dalībniece.  

pēc k. ulmaņa autoritatīvā režīma nodibināšanas un pārmaiņām latviešu 
pretalkohola kustības darbībā bb “Ziemeļblāzma” darbība kļuva lokāla, 
kas ietekmēja tās aktivitāšu formu izvēli. nepieciešamība iegūt līdzekļus 
infrastruktūras uzturēšanai, kā arī pretalkohola lektoru trūkuma dēļ bb 
“Ziemeļblāzma” pretalkohola propagandu izplatīja, organizējot saviesīgus 
un kulturālus pasākumus. tādā veidā tika norādīts, ka saturīga brīvā laika 
pavadīšana ir iespējama bez alkohola lietošanas. biedrība sava mērķa izpildei 
izvēlējās tās stāvoklim un resursiem atbilstošāko risinājumu.

laikā no 1934. līdz 1940. gadam bb “Ziemeļblāzma”, attīstot jaunus 
darbības virzienus – sporta komiteja, tūristu kopa un mazpulka izveide –, 
kļuva par vecmīlgrāvja saviesīgās dzīves veidotāju, kas savās aktivitātēs un 
tradīcijās pielāgojās jaunajai valsts ideoloģijai. pateicoties biedrības darbībai, 
vecmīlgrāvī pastāvēja organizēta kultūras dzīve, kādas nebija pirms biedrības 
izveides. biedrības rīcībā esošā infrastruktūra vietējiem iedzīvotājiem 
nodrošināja kvalitatīvas, radošas un veselīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, kas aizstāja tā aizpildīšanu, lietojot alkoholu. 
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atsauces un piezīmes
1 “latviešu avīzes” rakstīja par gausības jeb mērenas alkohola lietošanas kustību asv, kur  

“prātīgi un godīgi cilvēki sabiedrojušies ar to stipro norunu un apņemšanu vairs nekādu 
brandvīnu nedzert”, kā rezultātā “viņi jo turīgi paliek [..] un viņu veselība netiek maitāta”. 

2 sv. Jāņa luterāņu draudzes mācītājs rīgā hermanis trejs (Johannes Hermann Treu; 1749–1849) 
avīzē “tas latviešu Ļaužu Draugs” lasītājus iepazīstināja ar sātības kustības aizsākumiem 
asv Ņujorkā 1828. gadā. viņš rakstīja par dažādu amatu pratējiem – tiesnešiem, ārstiem, 
amatniekiem, karavīriem, zemniekiem, jūrniekiem –, kuri kopā atteikušies “no liekas 
dzeršanas un, cik vien ir katra spēkos, centušies atgriezt arī citus”.

3 pretkrogu ideju latvijas teritorijā ienesa mācītājs Jēkabs Florentīns lundbergs (1782– 1858) un 
Garlībs Merķelis (1769–1850), ar kuru aizgādnību 1830. gadā latviešu valodā tika pārtulkots 
un pārstrādāts šveiciešu rakstnieka h. Cšokes (1771–1848) darbs “Ciems, kur zeltu taisa”, 
kura saturs aicina zemniekus būt tikumiskiem saimniekiem, tostarp atturēties no kroga 
apmeklējumiem. sk.: Ķempelis, G. Pirmie soļi Latvijas pretkrogu kustībā priekš simts gadiem. 
rīga: sabiedrība “latvijas pretkrogu līga”, 1931. 9. lpp.

4 19. gadsimtā asv notika kvalitatīvas pārmaiņas garīgajā dzīvē, ko dēvē par otro lielo atmodu 
jeb atgriešanos pie Jēzus kristus mācības pamatiem, balstoties uz Jaunās Derības četros 
evaņģēlijos pausto vēstījumu. pateicoties evaņģēlistiem, no kuriem ievērojamākie bija Čārlzs 
Gradisons Finnejs (Charles Gradison Finney; 1792–1875) un limans bečers (Lyman Beecher; 1775–
1863), tika noliegta cilvēka grēcīgā daba, un, balstoties uz evaņģēliju, grēks bija raksturots kā 
cilvēka veikta darbība. Cilvēka spēkos ir pārtraukt savu grēcīgo dzīvi, nožēlot grēkus un 
atmest tos, piekopjot tikumīgu, Dievam tīkamu dzīvi. sk.: scott, D. Evangelicalism, Revivalism, 
and the Second Great Awakening. Queens College, City of university of new York.  pieejams: 
http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nineteen/nkeyinfo/nevanrev.htm [skatīts 2012. g. 
17. jūnijā].

5 smith, r. the temperance Movement and Class struggle in victorian england. The Student 
Historical Journal. 1992–1993. vol. 24. loyola university. pieejams: http://www.loyno.edu/
~history/journal/1992-3/smith-r.htm [skatīts 2012. g. 24. maijā].

6 rēpers, v., smite, l. Ievads ideju vēsturē. rīga: Zvaigzne abC, 1997. 105. lpp.
7 neylan, s. Comptes rendus / Book Reviews. par grām.: Warsh, C. k. (ed.) Drink in Canada: 

Historical Essays. Montreal and kingston: McGill-Queen’s university press, 1993. 272 p. 
pieejams: http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/hssh/article/viewFile/16598/15457 [skatīts 
2012. g. 25. maijā].

8 teivens, a. Latvijas lauku krogi un ceļi. rīga: Māksla, 1995. 79. lpp.
9 puriņš, k. sātības veicināšana un sātības biedrības. Baltijas Vēstnesis. 1891. 14. (26.) febr. 1., 2. lpp.

10 Ķempelis, G. Latviešu atturības celmlauzis Georgs Freiberģis-Brīvkalnieks un latviešu prese. rīga: 
lpb, 1929. 5. lpp. 

11 Georgs Freibergs-brīvkalnieks (1854–1904), skolotājs, publicists, pirmais, kurš latviešu 
valodā sāka tulkot pretalkohola satura literatūru. latviešu pretalkohola kustībā ieviesa 
jaunu jēdzienu “atturība”, ar ko saprata pilnīgu atturēšanos no jebkādu alkoholisku dzērienu 
lietošanas.

12 rīgas latviešu sātības (atturības) biedrības zem nosaukuma “auseklis” statūti. Rīgas Latviešu 
sātības (atturības) biedrība “Auseklis”. rīga, 1894. 1. lpp.

13 bezalkohola biedrības Ziemeļblāzma arhīvs (šilde, a. Cīņa ar sadzīves netikumu. rīga, 1941), 
303. lpp.

14 Muņķēns, a. kas mani pamudināja nodibināt “ausekli”. Jaunā Balss. 1939. Maijs. 147. lpp. 
15 pēc 1905. gada pieauga alkohola pārdotavu skaits, piemēram, vidzemes guberņā tas bija 

pieaudzis no 1648 pārdotavām 1905. gadā līdz 2395 pārdotavām 1908. gadā. sk.: bezalkohola 
biedrības Ziemeļblāzma arhīvs (šilde, a. Cīņa ar sadzīves netikumu), 284. lpp. 

16 augustu Dombrovski var dēvēt par sociāli atbildīgu uzņēmēju. viņš ne tikai izveidoja 
kokzāģētavu vecmīlgrāvī 1887. gadā, bet arī aktīvi darbojās vietējo sociālo problēmu risināšanā. 
1900. gada decembrī viņš uzcēla un atvēra fabrikas skolu, kur kokzāģētavas strādnieku 
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bērni mācījās par brīvu. tāpat a. Dombrovskis ierīkoja un finansiāli atbalstīja bērnudārzu, 
ko apmeklēja gan kokzāģētavas strādnieku bērni, gan arī citi vietējie bērni. sk.: kreicbergs, 
J. Augusts Dombrovskis. Biogrāfisks zīmējums. rīga, 1910. 21., 22. lpp. a. Dombrovska sociāli 
ekonomiskās aktivitātēs spilgti iezīmējās utilitārisms – īstenot darbības, kas sniedz labumu 
pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, pēc iespējas vairāk sabiedrības locekļiem.

17 Rīgas Avīzes. 1903. 31. marts (13. apr.). 3. lpp.
18 latvijas nacionālā arhīva latvijas valsts vēstures arhīvs (turpmāk lvva), 3724. f., 1. apr., 

9313. l. (lieta par bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” darbību. statūti, 1904.–1936. gads), 
11. lp.

19 turpat, 12. lp.
20 Grāpis, a. Augusts Dombrovksis. Mūžs un veikums. rīga: inDeXi, 2006. 68. lpp.
21 vidējais strādnieku skaits a. Dombrovska kokzāģētavā 1900.–1902. gadā bija 208 strādnieki, 

bet darbā pieņemto skaits – 460 strādnieku. bērziņš, J. Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais 
portrets, 1900–1914. rīga: lvi, 2009. 215. lpp.

22 akmens, J. augusts Dombrovskis. Grām.: Dauge, a. (red.). Lielās personības, III. rīga, 1937. 
302. lpp.

23 bērziņš, J. Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets. 62. lpp.
24 kreicbergs, J. Augusts Dombrovskis. Biogrāfisks zīmējums. 22. lpp.
25 biedrības pirmais nams ar a. Dombrovska finansiālu atbalstu tika uzcelts 1904. gadā. plašajā 

divstāvu namā bija daudz dažādu telpu saviesīgiem pasākumiem un lielāka zāle nekā rīgas 
latviešu biedrības namā ar 2000 skatītāju vietām. sk.: bērziņš, i. Augusts Dombrovskis un 
Ziemeļblāzma. rīga: DiXi, 1993. 11. lpp. tā celtniecības izmaksas bija ap 100 000 rubļu. sk.:
kreicbergs, J. Augusts Dombrovskis. Biogrāfisks zīmējums. 25. lpp. 1906. gada 21. janvārī grāfa 
a. n. orlova vadītā soda ekspedīcija (tiesa, pats grāfs a. n. orlovs vecmīlgrāvī neieradās) bb 
“Ziemeļblāzma” namu nodedzināja.

26 a. Dombrovska sociāli ekonomisko aktivitāšu vecmīlgrāvī rezultāts – savdabīga ķēde, kurā 
kā posmi saslēdzās cilvēka cienīgs darbs – cilvēka cienīgs darbs, kulturāla vide, aktīvs un 
veselīgs dzīvesveids. sk.: bērziņš, i. Augusts Dombrovskis un Ziemeļblāzma. 18. lpp.

27 biedrības nams bija moderni aprīkots atbilstoši laikmetam – to apkurināja ar tvaika apkures 
sistēmu, namā bija elektrība. pirmajā stāvā bija ēdamtelpas, telpas bufetei, garderobei u.c., bet 
otrajā stāvā bija liela zāle ar skatuvi, kā arī plašas telpas bibliotēkai, kuras vēdināja elektriskie 
ventilatori. sk.: Ziemeļblāzmas nama iesvētīšana vecmīlgrāvī 1. septembrī. Rīgas Avīzes. 1913. 
2. (15.) sept. 3. lpp.

28 akmens, J. augusts Dombrovskis. 305. lpp.
29 kreicbergs, J. Augusts Dombrovskis. Biogrāfisks zīmējums. 13. lpp.
30 lvva, 3860. f., 1. apr., 87. l. (rīgas notāra J. kreicberga projekti par 1925. gadu), 44. lp.
31 šis ir interesants dokuments sava satura dēļ – tikai trīs punkti ir attiecināmi uz bb 

“Ziemeļblāzma” mērķi un aktivitātēm: “2) žūpības apkarošanas dēļ: a) aizliegt reibinošu 
dzērienu pagatavošanu un tirgošanos ar tiem vai b) pārdot šos dzērienus tikai lielos daudzumos 
un pacelt uz tiem cenu vismaz trīskārtīgi samērā ar tagadējo, vai c) atdot tiesību tirgoties ar 
šiem dzērieniem pašvaldības iestādēm; [..] 34) ieviest mācību par alkohola kaitīgumu skolās 
pēc Ziemeļamerikas valšķu un Francijas parauga; [..] 36) uz kroņa rēķina dibināt alkoholiķu 
ārstētavas un patversmes.” sk.: bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzmas” darbība 25 gados. 
Bezalkohola biedrība Ziemeļblāzma. rīga: Mīlgrāvis. 1929. 9. lpp. pārējie petīcijas punkti ietvēra 
latviešu tautai aktuālus agrāros, izglītības un tiesību jautājumus, ko ar apņēmību nākotnē 
risināt bija noteicis imperatora nikolaja ii manifests 1904. gada 12. decembrī. sk.:visaugstākais 
uzkazs valdošam senatam par nodomātiem pārlabojumiem valsts kārtībā. Rīgas Avīzes. 1904. 
14. (27.) dec. 1. lpp.

32  rīgas 31. vidusskolas muzejs, nr. r31v514 (Mīlgrāvja bezalkohola biedrības ”Ziemeļblāzma” 
karā iesaukto rezervistu un zemes sargu patversme. rīga, 1915), 1. lpp. 

33 Jaunā Dienas Lapa. 1914. 5. aug. 3. lpp.
34 propagandas darbam pretalkohola dienās tika izmantots arī kino, piemēram, 1935. gada 

pretalkohola dienās 24. un 25. februārī tika izrādīta filma “alkohols – cilvēces ienaidnieks” 
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divās daļās (pretalkohola dienu sarīkojumu programmas. atturības biedrību lūgumi nosūtīt 
pretalkohola literatūru un uzskates līdzekļus. 1935. gads – lvva, 3019. f., 1. apr., 8. l. 47. lp.). 
tāpat pretalkohola dienās Centrālā pretalkohola savienība centās panākt atļauju propagandas 
darbam lietot radiofonu (apkārtraksti atturības un kultūras biedrībām par pretalkohola 
dienu sarīkošanu, 1931.–1932. gads – lvva, 3019. f., 1. apr., 6. l., 25. lp.).

35 lvva, 3724. f., 1. apr., 7351. l. (latvijas pretalkohola biedrība), 1.–703. lp.
36 līdz 20. gadsimta 30. gadu beigām likvidējās 117 nodaļu (58%) no kopumā 201 nodaļas. 

nodaļu darbības problēmas bija biedru zemā aktivitāte, biedru iniciatoru dzīvesvietas maiņa, 
vietējo atturības entuziastu nāve un sadarbības trūkums ar vietējo pašvaldību iestādēm. 
latvijas pretalkohola biedrības centrālās valdes sadarbība ar nodaļām bija vāji organizēta. 
Jaundibinātajām nodaļām trūka pieredzes un finanšu līdzekļu, tādēļ to darbība vērtējama kā 
pasīva, piemēram, Dzirciema nodaļa, kuras biedri bija vai nu miruši, vai izstājušies, nodaļas 
inventārs, kas iegādāts par Žūpības apkarošanas fonda līdzekļiem, neatrodas pie biedriem. 
sk.: lvva, 3724. f., 1. apr., 7351. l., 491., 703. lp. 1930. gadā biedrības centrālajai valdei nodaļu 
darbības anketas iesniedza 83 no 188 nodaļām, bet 90 nodaļu neabonēja galveno atturības 
kustības informācijas vēstnesi presē “Jauno balsi”, turklāt lielākā daļa nodaļu “Jauno balsi” 
abonēja ne vairāk kā trīs numurus vienai nodaļai.  (Centrālās valdes ziņojums par atturības 
dalībnieku konferenci – sk.: lvva, 2397. f., 1. apr., 40. l. 16., 17. lp.).

37 Dāvis, J. Atturības kustība Latvijā. rīga. 1926. 6. lpp.
38 krievijas cars pēteris i (1682.–1725. g.) pēc Ziemeļu kara apstiprināja vācu muižniekiem agrāk 

piešķirtās tiesības kā vienīgajiem darīt un kroģēt alu un piešķīra jaunas privilēģijas  degvīna 
dedzināšanai. sk.: bezalkohola biedrības Ziemeļblāzma arhīvs (šilde, a. Cīņa ar sadzīves 
netikumu), 50. lpp.

39 lvva, 3019. f., 1. apr., 6. l., 8. lp.
40 turpat, 10. l. (lūgumi rīgas prefektūras ārējai nodaļai atļaut noturēt valdes sēdes un delegātu 

sapulces, 1936. gads), 24. lp.
41 turpat, 3724. f., 1. apr., 7351. l., 607. lp.
42 atturības biedrība “vecsaulstarieši”, latvijas skolotāju atturības biedrība, latvijas 

pretalkohola un pretnikotīna biedrība, pretalkohola biedrības “spēks” un “klints”, latvijas 
pareizticīgo atturības biedrība un latvijas universitātes studējošo atturības biedrība.

43 lvva, 3019. f., 1. apr., 3. l. (likvidācijas valdes sēžu protokoli, 1936. gada 21. janvāris – 7. maijs), 
3. lp.

44 latvijas v pretalkohola kongresa atzinumi. Jaunā Balss. 1939. nr. 6/7. 189.–191. lpp.
45 tautas labklājības ministra J. volonta runa. turpat, 169. lpp.
46 lvva, 3019. f., 1. apr., 11. l. (kases grāmatas, 1925. gada 30. maijs – 1930. gada 31. oktobris), 

15. lp.
47 Dati apkopoti, izmantojot lvva, 3019. f., 1. apr., 2. l. (valdes sēžu un delegātu sapulču 

protokoli, 1931. gada 26. marts – 1936. gada 14. janvāris), 1.–45. lp.
48 lvva, 3019. f., 1. apr., 2. l., 9. lp.
49 k. š. atturības dienas rīgā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1930. nr. 5/6. 608. lpp.
50 Dombrovskis Dumbrājs F. teātris atturības propagandai. Jaunā Balss. 1930. nr. 4. 7. lpp.
51 pretalkohola dienās bb “Ziemeļblāzma” uzveda 1930. gada 24.–25. aprīlī M. potešē lugu 

“velna dzēriens”, alkohola sabiedriskās tiesas uzvedumā esplanādē 1931. gada 19. novembrī 
atturības lugu “raisot žņaugus”, 1932. gada 17. novembrī J. poruka lugu “baltās puķes”,  
1933. gada 5. un 6. novembrī divus atturības uzvedumus. sk.: lvva, 3019. f., 1. apr., 2. l., 1.–
45. lp.; 5. l. (raksti pretalkohola biedrībām par 4 kongresa sasaukšanu, pretalkohola izstādes 
un pretalkohola dienu sarīkojumi), 88. lp.

52 Jaunā Balss. 1929. nr. 5. 4. lpp.
53 lvva, 3019. f., 1. apr., 2. l., 38. lp.
54 turpat, 9. l. (lūgums Ministru prezidentam neliegt valdības materiālo pabalstu atturības 

organizāciju darbam), 73. lp.
55 turpat, 3724. f., 1. apr., 7351. l., 607. lp.
56 Turpat.
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57 likums par bezpeļņas biedrībām un to savienībām bija pieņemts 1938. gada 11. februārī. 
likums paredzēja, ka visām bezpeļņas organizācijām līdz 1938. gada augustam (vēlāk 
šo termiņu pagarināja līdz gada beigām) bija jāpārreģistrējas sabiedrisko lietu ministrijā. 
organizācijām atsevišķi statūta punkti jāpārlabo, nodrošinot valsts iestāžu lielāku kontroli 
pār bezpeļņas organizāciju darbību. 

58 (lieta par bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” pārreģistrāciju. statūti, 1930) lvva, 3724. 
f., 1. apr., 9312. l., 5. lp.

59 Dati apkopti, izmantojot bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” darbības pārskatus par 
1934., 1935., 1936. un 1937. gadu.

60 lvva, 2397. f., 1. apr., 52. l. (sarakste ar rīgas prefektūru par pretalkohola izstādes sarīkošanu), 
12. lp.

61 1924. gadā a. Dombrovskis, apzinoties biedrības darbības grūtības, kā arī savas materiālās 
iespējas palīdzēt biedrībai, nolēma izveidot īpašu kuratoriju, kuras mērķis bija rūpēties 
par a. Dombrovska 1914. gadā biedrības rīcībā nodotā kustamā un nekustamā īpašuma 
izlietošanu “visu to nebūšanu un netikumu apkarošanai, [..] it īpaši alkoholisma apkarošanai 
latvijā”. kuratorijas statūtos a. Dombrovskis paredzēja to, ka tai ir “pārraudzības tiesības 
pār bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” darbību [..]” un tās pienākumos ir “dot biedrībai 
katrā laikā saistošus aizrādījumus, kā vislabāki veicināmi biedrības statūtos paredzamie 
mērķi”. kuratorijā bija a. Dombrovska izvēlētas 40 personas. sk.: bezalkohola biedrības 
“Ziemeļblāzma” arhīvs (augusta Dombrovska kuratorijas biedrības statūti), 1. lp.

62 lvva, 3724. f., 1. apr., 9313. l., 44. lp.
63 Turpat.
64 turpat, 56. lp.
65 rakstniecības un mūzikas muzejs, rtMM, 311 233 (F. Dombrovskis–Dumbrājs), r 13/8 (bb 
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Guntis Vāveris

latvian antialcohol movement (1934–1940): 
illustration of a non-alcoholic society “ziemeļblāzma”
support of ideas of an anti-alcohol campaign depends on specific events in 

specific society. non-alcoholic society “Ziemeļblāzma” (“northern lights”) was 
founded in 1904, in riga’s industrial suburb of vecmīlgrāvis on the right bank 
of the river Daugava as a response to drinking problems in the local society 
which mostly consisted of local factories workers and their families and local 
fishermen and their families. the majority of vecmīlgrāvis inhabitants was 
indigent. a famous entrepreneur and philantropist augusts Dombrovskis (1845–
1927) contributed a lot to the development of vecmīlgrāvis timber industry and 
the non-alcoholic society “Ziemeļblāzma”. thanks to a. Dombrovskis’ private 
donation a specially designed building was built for the non-alcoholic society 
“Ziemeļblāzma” and it obtained a well developed infrastructure (premises and a 
park) which determined further activites of society. 
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non-alcoholic society “Ziemeļblāzma” had been an active member of latvian 
temperance movement for nearly forty years. before World War i non-alcoholic 
society “Ziemeļblāzma” defined their strategy and implemented anti - alcohol 
campaign, the activities were renewed after the proclamation of the republic of 
latvia on  the latvian temperance movement with its exclusive activities such 
as temperance theater performances and cinematographic  propaganda. as a 
memeber of the „Central antialcoholic union” (which united the biggest latvian 
anti-alcoholic organizations) non-alcoholic society “Ziemeļblāzma” played an 
important role in the anti-alcohol propaganda in latvia.

after the coup d’ état of 15th May, 1934, by prime Minister kārlis ulmanis 
the latvian temperance movement underwent some changes. as a result the 
“Central antialcoholic union” was dissolved in 1936 and the work of the biggest 
temperance organization in latvia the “latvian anti-alcoholc society” as the 
main organizer of anti-alcohol campaigns in the repubic of latvia promoted 
as much as possible. Consequently the activities of the non-alcoholic society 
“Ziemeļblāzma” became mostly confined to the vecmīlgrāvis neighbourhood. 
that influenced the nature of further activities a lot. non-alcoholic society 
“Ziemeļblāzma” chose to concentrate on organizing merely cultural events 
lacking direct anti-alcohol propaganda. the objective of the cultural events was 
to demonstrate the local audience better possibilities to spend their leisure hours 
without consumption of alcohol. taking into consideration the possibilities that 
the “Ziemeļblāzma” infrastructure offered, it was the best option for discreet 
anti-alcohol campaign in vecmīlgrāvis.

between 1934 till 1940, the new political ideology of the republic of latvia 
influenced also the activities of the non-alcoholic society “Ziemeļblāzma” and 
some new subdivisions such as the sports Committee, the tourism Committee 
and the youth organization “678. Ziemeļblāzmas Mazpulks” were established. 

For almost fourty years the non-alcoholic society “Ziemeļblāzma” had been 
an important local cultural centre. its activities made it possible for the local 
community to participate and enjoy high quality cultural events. the non-
alcoholic society “Ziemeļblāzma” provided qualitative, creative and healthy 
possibilities for the people to spend their leisure hours without consumption of 
alcoholic drinks.
Key words: alcohol abuse, anti-alcohol propaganda, k.ulmanis totalitarian regime, 
vecmīlgrāvis, non-alcoholic society “Ziemeļblāzma”, augusts Dombrovskis.
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