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ieskats latvijas valsts dibināšanas 
10. un 20. gadadienas svētkos

Rakstā aplūkota latvijas valsts dibināšanas “apaļo” gadadienu svinēšana starpkaru periodā 
un šo svētku mediju diskurss. 18. novembris par valsts svētku dienu tika pasludināts jau 
1920. gadā. gadu gaitā izveidojās svinēšanas rituāls, kura svarīgākās sastāvdaļas bija vides 
rotāšana, gājiens uz Brāļu kapiem un brīvības cīnītājiem veltīts piemiņas brīdis, svinīgs 
pasākums un valsts prezidenta runa nacionālajā teātrī. svētku rituālā dziļi iesakņojās t.s. 
plošku dedzināšana pilsētu ielās. 
laikabiedri un vēstures dokumenti liecina, ka 20. gs. 20. un 30. gados 18. novembris bija 
nozīmīgākie un tautas mīlētākie valsts svētki.
Atslēgvārdi: valsts svētki, svinēšana, valsts “apaļā” gadadiena, runa, komemorācija.

20. gs. 20.–30. gados latvijas valsts svētku dienu kalendārā, kas paredzēja 
brīvdienu valsts iestādēs un skolās, nebija daudz ierakstu, – vien galvenie 
tradicionālie baznīcas svētki, Jaunā gada diena un Jāņi, kā arī svarīgākās 
vēsturiskās dienas. 18. novembri par valsts svētku dienu noteica 1920. gada 
21. janvārī latvijas tautas Padomes sēdē pieņemtais “likums par valdības 
un pašvaldības iestādēs svinamām dienām”.1 nākamā gada 30. septembra 
satversmes sapulces lēmums valsts svinamo dienu sarakstā iekļāva latvijas 
brīvības cīnītāju piemiņas dienu 22. jūnijā,2 un 22. decembra Ministru 
kabineta lēmums šo sarakstu papildināja ar 26. janvāri – latvijas Republikas 
starptautiskās atzīšanas dienu.3 Pēc kārļa ulmaņa valsts apvērsuma un 
autoritārā režīma izveides notika revīzija arī valsts svētku dienu kalendārā. 
1934. gada 25. oktobrī Ministru kabinets veica grozījumus likumā, no 
svinamo dienu saraksta svītrojot 26. janvāri un ieviešot jaunu svinamo 
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dienu – 15. maiju – valsts atjaunošanas dienu.4 tika veikti arī grozījumi 
likumā par latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu, – tā svinama 11. au-
gustā, nevis kā agrāk 22. jūnijā.5 

valsts svētkiem un to svinībām piemīt rituāldaba. svinību ceremonijās 
parasti dominē tradicionālas rutinizētas darbības, kas atkārtojas no gada 
gadā un gandrīz vai katrā līdzīga satura un nozīmes svētkos. vienlaikus 
tās vai ik reizi papildina arī jauninājumi, konkrētajam laikam raksturīgi 
pasākumi, aktivitātes u.c., kuru mērķis ir piešķirt svētkiem mūsdienību. 
Rituāla pamatuzdevums ir nodrošināt esošo sociālo kārtību, veidojot 
priekšstatu par tās stabilitāti, drošību un ilglaicību gan pagātnes, gan 
nākotnes dimensijā. tā funkcija ir uzturēt sociālās kārtības status quo. 
sociologs emils dirkems (Durkheim) savulaik norādīja, ka svētki, rituāli, 
proti, kults nav tikai prakšu sistēma, bet arī ideju sistēma, kas atspoguļo 
pastāvošo pasauli. viņaprāt, rituāli ir līdzeklis, ar kura palīdzību sociālās 
grupas periodiski no jauna apliecina, apstiprina savu esību.6 svētki, to 
brīvdienas, kā uzsver ēriks Rotenbūlers (Rothenbuhler), pārtrauc normālo 
sociālo rutīnu, un tajos cilvēki (tieši un netieši) pulcējas, lai kopā svinētu 
savu saikņu, savu attiecību, savu ideālu un morālo principu esību. svētki 
ir rituāls, kas vieno sabiedrības locekļus un piešķir jaunu spēku esošajai 
sociālajai kārtībai. Rituāliem ir arī svarīga nozīme kognitīvo pamatkategoriju 
un loģikas veidošanā, proti, tie rada un izplata realitātes definīcijas, domu 
un vērtējumu modeļus, piedalās strīdu un šķelšanās, kā arī kopības un 
solidaritātes formēšanā.7

Rituāli, tāpat kā visas sociālās konvencijas nav radušies paši no sevis, – 
tie ir “izgudroti”. lai gan rituāliem piemīt mūžības klātbūtnes un dabiskas 
izcelsmes sajūta, tomēr tiem ir sava sākotne, arī autors/-i (kāda persona un/
vai grupa, institūcija), kas gan nereti nav acīmredzami, uzreiz atpazīstami un 
zināmi.8 vēsturnieks ēriks Hobsbaums (Hobsbawm), norāda, ka modernajā 
sabiedrībā radītās/izgudrotās tradīcijas iedalāmas trīs savstarpēji dublējošās 
grupās: 1) sociālo kohēziju, piederību grupai vai nedabiskas izcelsmes 
kopienai formējošās un simbolizējošas; 2) institūciju un autoritāšu statusu 
iedibinošās un leģitimējošās; 3) socializācijas, kā arī pārliecības, vērtību 
sistēmas un uzvedības konvencijas audzināšanu realizējošās.9 nacionālisma, 
nacionālo kustību un nacionālo valstu tapšanas periods bija arī rosīgs rituālu 
un simbolu rades laiks. entonijs smits (Smith) atzīst, ka “nācijas simboli, 
ieražas un rituāli daudzējādā ziņā ir visiedarbīgākie un visnoturīgākie 
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nacionālisma elementi. tie iemieso nacionālisma pamatkonceptus, padara 
tos ikvienam redzamus, skaidri atšķiramus un pasniedz abstraktas 
ideoloģijas principus konkrētā, taustāmā izteiksmē, kas uzreiz emocionāli 
iedarbojas uz visu sabiedrību.”10 

Politisko rituālu pētnieks deivids kerčers (Kertzer) norāda, ka ikvienai 
sabiedrībai ir savi mīti par tās sākumiem un tās esības sevišķumu. tie 
parasti vēsta par varonīgiem cilvēkiem (Rietumu kultūrā – par “lieliem 
vīriem”) un izciliem notikumiem, kas ieguvuši simbola nozīmi sabiedrības 
esības koncepcijā. d. kerčers, definējot rituālu, norāda, ka tas ir simbolismā 
tīta darbība un ka tieši simboli veido rituāla saturu pildījumu.11 viņš 
uzskata, ka rituāliem ir svarīga politiska loma, radot solidāru sabiedrību. 
tas ir ietekmīgs cilvēku viedokļa par politiskajiem notikumiem, politiku, 
politisko sistēmu un līderiem veidošanas līdzeklis. Politiskie priekšstati tiek 
mediēti ar simbolu starpniecību, un rituāls (kā simboliskās reprezentācijas 
iedarbīga forma) ir arī sabiedrības politiskās realitātes konstruēšanas 
nozīmīgs instruments.12 savukārt simboli ietver kognitīvo un emocionālo 
asociāciju vēsturi. simbolu spēku veido tieši saikne ar vēsturi – to izcelsme, 
pagātnes solidaritātes izjūta, vieta identitātes definējumā un pasaules 
izpratnē.13

Politiskās grupas, kuras rokās ir vara, simboli veido (vai iekļaujas) valsts 
simbolu struktūru. Mūsdienu nacionālajām valstīm parasti ir t.s. nacionālo 
simbolu standartkopa (ģerbonis, karogs, himna), kas ir apstiprināta ar 
likumu. Mainoties politiskajai sistēmai, mainās arī simboli un/vai agrākajiem 
simboliem tiek piešķirta jauna nozīme un konteksts.14 

sociologi atzīst, ka valsts svētku svinēšanu kā politiku veido: 1) iegul-
dījums (svētku koncepcija, objekti, organizācija); 2) process (vēstījumi, 
runas, noformējums, pasākumi ar valsts amatpersonu piedalīšanos, masu 
pasākumi u.c.); 3) rezultāts (svētku izpratne, sajūta, piederība valstij, varai 
un/vai sabiedrībai, izklaide u.c.). valsts svētku svinēšanā īpašu vietu iegūst 
valsts dibināšanas “apaļās” jubilejas. to uzdevums ir stiprināt valstisko 
identitāti, nacionālo kopienu, nācijas un valsts saites.15

šā raksta uzdevums ir sniegt ieskatu latvijas valsts dibināšanas 
10. un 20. gadadienas svinību programmā, tās realizācijā, kā arī svētku 
atspoguļojumā tālaika presē, piedāvājot svētku un to rituālu (vai to 
fragmentu) aprakstošu (re)konstrukciju.
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Pirmā “apaļā” jubileja: 1928
sēsties, saulīte, dimantu krēslā,
valdi pār latvijas pakalniem brīviem.
sēsties, saulīte, skaidrības kalnā,
aizdzen miglu no birzēm un druvām,
susini purvus, susini dangas,
Rādi tautai skaidrības ceļus.

k. skalbe. latvijas 10 gadu jubilejā. 
Jaunākās Ziņas. 1928. 17. nov. 12. lpp.

1928. gadā latvijas valsts svinēja savu pirmo desmitgadi. 18. novembris 
tika atzīmēts ik gadus kopš valsts pastāvēšanas pirmās gadadienas 
1919. gadā. Par tradīciju veidojās un kļuva gājieni un pulcēšanās Brāļu 
kapos un kritušo pieminēšana. 18. novembrī notika arī svinīgās sēdes, 
ārvalstu viesu pieņemšanas, svētku izrādes un koncerti teātros un klubos. 
tomēr visu desmitgadi valsts dibināšanas svētkos nozīmīgākais un 
emocionāli piesātinātākais bija gājiens uz Brāļu kapiem un kritušo karavīru 
piemiņas brīdis. šajā pasākumā Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās 
kritušo komemorācijai tikai piešķirta spilgta simbola vērtība, – kritušie 
veidoja valsts vērtību un tās simbolisko kapitālu. valsts esības un attīstības 
uzdevums bija atsvērt zaudētās dzīvības. valsts jubilejā dzīvie simboliski 
līdzināja savu parādu kritušajiem, tādējādi paši dziedējot pārdzīvoto karu 
traumu un zaudējumu sajūtu, kuras skaudrums, nenoliedzami, ar katru 
gadu mazinājās.16 Pasākumi, kas notiek/atkārtojas regulāri, katru gadu, kā 
uzskata sociologi, pārtop stabilā, rutinizētā rituālā, kas stiprina sabiedrības 
locekļu savstarpējās saites un vērtību sistēmu. tādējādi arī pats rituāls un 
dalība tajā iegūst vērtības nozīmi.17 

tālaika prese liecina, ka valsts dibināšanas 10. gadadienas svētki bija 
krāšņi, notikumiem bagāti. tie bija latvijas valstī lielākie svinētie svētki. 
tomēr 1928. gads nepiederēja pie “labajiem gadiem” valsts dzīvē. Bija 
sarežģījumi saimnieciskajā un finansiālajā ziņā. turklāt šis laiks guvis 
apzīmējumu “plūdu gads”, – lietus lija katru dienu no jūnija vidus līdz 
vēlam rudenim. daudzās zemnieku saimniecībās gāja bojā visa labības, 
āboliņa un siena raža.18 vissmagāk plūdi skāra zemgales līdzenumus, kur 
laukus appludināja no krastiem izgājušās upes. Milzīgi postījumi bija arī 
lubānas apkaimē. zaudējumi, velti darītais darbs, ar ražu saistīto cerību 
sairums, lietavu radītais ainavas pelēkums 1928. gada rudenī daudziem 
liedza gandarījuma un prieka sajūtu.19 
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valsts 10. jubilejā, raugoties uz aizvadītajiem gadiem, dzejnieks kārlis 
skalbe rakstīja: “Latvija nekad nav tik daudz strādājusi kā šinīs desmit gados.” 
un šā darba rezultāti, kas iegūti pateicoties brīvībai, ir redzami it visur. 
tādēļ, uzsvēra k. skalbe: “Brīvības morāliskā vērtība mums visiem ir labi 
saprotama.”20

Jubilejas svinībām bija atvēlētas divas dienas – 17. un 18. novembris. 
svētku gatavošanās programmā īpaša vieta bija Rīgas un citu pilsētu, kā 
arī pagasta centru izdaiļošanai. tālaika krāšņākās rotas – gaismas, karogi, 
transparenti, vītnes. svarīgākās valsts iestādes (saeimas ēka, Ārlietu 
ministrija, Finanšu ministrija, Pasta–telegrāfa nams, valsts banka u.c.) 
dekorētas ar jubilejas gadskaitļu iluminācijām, elektrisko spuldzīšu veidotu 
valsts ģerboni, uzrakstiem “dievs, svētī latviju!”, “saules mūžu latvijai” 
u.c. Brīvības bulvārī pie tilta tika izveidota īpaša gaismas Jubilejas arka.

valsts jubilejas reizē pabalstu saņēma kara invalīdi, – tautas labklājības 
ministrija izsniedza pabalstu viena mēneša pensijas (ls 40.-) apmērā 801 
latvijas armijas invalīdam, 1256 latvijas veco strēlnieku pulku kara 
invalīdiem un  1905. gada brīvības kustības 45 dalībniekiem. Pabalstus 
saņēma arī viņu ģimenes locekļi.21 valsts prezidents izsludināja amnestiju, 
atbrīvojot no soda vai samazinot sodu 284 personām, ap 100 notiesāto tika 
atbrīvoti no cietuma 18. novembra rītā.22 

latvijas valsts un tās svētku noliegumu rosīgi pauda vien komunisti un 
viņu domubiedri. viņi aicināja boikotēt svētkus un rīkot savus pret latvijas 
valsti un tās valdību vērstus mītiņus un demonstrācijas. kādā no komunistu 
izplatītajām lapiņām teikts: “Nepiedalies buržuāzijas un fašistu svinībās un 
gavilēs! Tev nav par ko gavilēt un diet! Nost buržuāzijas diktatūras jubileju! Lai 
dzīvo revolucionārā cīņa!”23 svētku dienās, kā ziņoja prese, policija aizturēja 
kādu sievieti, kas latgales priekšpilsētā pastkastītēs ievietoja komunistu 
lapiņas. apcietināti tika arī komunistu proklamāciju izplatītāji kreiso 
aprindu rīkotajos pasākumos.24 svētku boikota ideja atsaucību neguva. 
vienu brīdi gan presē parādījās ziņas, ka sociāldemokrāti, būdami nemierā 
ar saeimas balsojumu amnestijas projekta lietā, varētu nepiedalīties valsts 
svētkos. tomēr latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas vadība 
šādu iespēju noliedza,25 un sociāldemokrāti bija aktīvi latvijas jubilejas 
svinētāji.
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izskanēja arī aicinājumi svētkos atteikties no greznības un ilumināciju 
veidošanai paredzēto naudu ziedot plūdos cietušajiem.26

Īsi pirms svētkiem krievu prese pauda sašutumu, ka krievu devums 
cīņās par latvijas valsti nav novērtēts. Piemēram, skolām domātajā brošūrā 
par Brīvības cīņām krievu karavīri faktiski nav minēti, ir vien norāde, ka 
pie skrundas cīnījās “kāda rota”. krievi skolēniem adresētajā izdevumā 
atainoti tikai kā bermontieši un boļševiki.27 daži krievu deputāti izsacīja 
neapmierinātību par apbalvošanu ar lāčplēša ordeni, viņuprāt, tos 
piešķirot, ir ņemta vērā tautība un tādēļ ordeni nav saņēmuši vairāki krievu 
tautības latvijas brīvības cīnītāji. savukārt laikraksts “latvijas kareivis” 
ziņoja, ka apbalvoto sarakstos ir ap pussimts krievu, tādēļ pārmetumiem 
nav pamata.28

Pirms svētku kulminācijas prese rakstīja: “Priekšsvētku noskaņojums, 
neskatoties uz nelabvēlīgo laiku, bij vērojams viscaur. Gājējus sveic karogu 
plivināšanās. No skatlogiem pretī raugās visiem pazīstamas valsts veidotāju sejas. 
Kur tādu vēl nav, tur tiek posts un kārtots, lai piedotu svētku izskatu.”29 Rīga un 
citas pilsētas, kā arī pagasti valsts pirmās desmitgades svinībām patiesi bija 
gatavojušies.

Oficiālie pasākumi

abu svētku dienu oficiālo pasākumu klāsts un darbakārtība bija 
intensīva.30 valsts 10 gadu jubilejas svētki sākās 17. novembrī plkst. 12.00 
ar 10 lielgabalu šāvieniem un baznīcas torņu zvaniem 10 minūšu ilgumā. 
tobrīd jau visur bija jābūt izkārtiem karogiem, un valsts iestādes (kur 
iespējams) bija beigušas darbu.

17. novembrī galvenais notikums bija gājiens uz Brāļu kapiem. tas sākās 
esplanādē plkst. 13.00, kur gājienam pulcējās valsts un armijas amatpersonas, 
ārvalstu viesi, dažādu organizāciju pārstāvji, armijas vienības, bijušie 
karavīri un invalīdi, skolu jaunatne, ugunsdzēsēji un daudzi citi. gājienā 
piedalījās ap 13 000 cilvēku.31 Brāļu kapos notika aizlūgums, runas teica 
valsts galvenās amatpersonas – valsts prezidents gustavs zemgals un 
saeimas priekšsēdētājs Pauls kalniņš. tajās dominēja dziļas pateicības, 
atzinības un sēru diskurss. g. zemgals teica: “Svētkus sākot, mūsu pirmās 
domas bija doties te, uz šo kluso vietu, kura mums ir visdārgākā. Brāļu kapu krusti 
liecina, ka svešā, mūs ilgi izkalpinājusē vara nav bijusi spējīga iznīcināt mūsu 
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lielo tēvzemes mīlestību. Latvju varoņiem nebija vajadzīgi spaidi, lai iegūtu valsts 
patstāvību, tie to darīja iekšējas dziņas dzīti. Brāļi! Uz jūsu smilšu kalniņa nolieku 
šo vainagu un izsaku cerību, ka no šejienes mums mūžīgi plūdīs spēks radīt sev 
gaišu nākotni.” Pēc svinīgajām runām vainagi un ziedi sagūla pieminekļu 
pakājē un pie kapu kopiņām. noslēdzoties piemiņas pasākumam Brāļu 
kapos, valsts amatpersonas devās pie pirmā valsts prezidenta Jāņa čakstes, 
pirmā ārlietu ministra zigfrīda annas Meierovica un kara ministru Jāņa 
zālīša un Jāņa ducena atdusas vietām. tika godināta viņu piemiņa un 
paveiktais latvijas valsts labā. 17. novembra vakaru noslēdza baznīcu torņu 
zvani un svētvakara dievkalpojumi.

18. novembrī dienaskārtībā bija iekļauti vairāki pasākumi: plkst. 9.30 – 
Ministru kabineta sēde; plkst. 10 – oficiāls dievkalpojums Māras baznīcā un 
dievkalpojumi visās citās baznīcās; plkst. 11.15 – svinīga sēde saeimā; plkst. 
11.45 – pieņemšana pie valsts prezidenta; plkst. 12.45 – mākslas izstādes 
atklāšana; plkst. 13.30 – parāde, kurā piedalās karaspēka daļas, vidusskolēni 
un skauti; plkst. 16 – svētku akts nacionālajā teātrī; plkst. 19.00 – svētku 
koncerts nacionālajā teātrī. Pēc tam notika saviesīgie vakari, – galvenais 
plkst. 22.30 Rīgas pilī.

šīs svētku dienas saturu veidoja svinīgās runas, – tajās izskanēja valsts 
esības pašvērtējums un varas vēstījums valsts iedzīvotājiem. Pirmā šajā 
svētku runu virknē bija Ministru prezidenta Pētera Juraševska uzstāšanās 
no rīta Ministru kabineta sēdē. tajā viņš akcentēja: “Grūtu ceļu nogājusi latvju 
tauta, līdz viņai izdevās nodibināt savu patstāvīgu valsti. Un grūti bij arī pirmie 
soļi patstāvības laukā. Viss bij jārada no jauna – no nekā. Ierakumi, drupas un 
ienaidnieks bij jaunās Latvijas pirmais mantojums. Neskatoties uz šīm milzīgajām 
grūtībām, Latvija ir pierādījusi visai pasaulei, ka viņa var un grib pastāvēt. Tagad, 
pēc 10 gadiem, postažas un drupu vietā mēs redzam jaunu un spēcīgu kultūras 
valsti.”

saeimas priekšsēdētāja sociāldemokrāta Paula kalniņa runa saeimas 
svinīgajā sēdē pamatlīnijās bija līdzīga citu amatpersonu teiktajam, tikai 
mūsdienu iztirzājumā tajā ieskanējās arī kritikas nots. P. kalniņš, noslēdzot 
savu uzstāšanos, atzina: “10 gadi tautu vēsturē ir tik īss laika sprīdis, ka tanī 
nevar atspoguļoties pat veselas paaudzes darbība. Bet nenoliedzami ir tas, ka 
tagadējai paaudzei nācies nostrādāt vissmagāko darba cēlienu. Valsts no pilsoņiem 
ir prasījusi upurus, kurus ilgi nest tiem nebūs pa spēkam, Tautas dažādās šķiras 
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nav arī varējušas šinīs pirmajos 10 gados arvienu atrast saprašanās valodu. Tomēr 
mūsu valsts grūtākos brīžos mēs šo valodu atradām un atradīsim to arī nākotnē. [..] 
Mana un, laikam, arī jūsu vēlēšanās ir redzēt laimīgu un apmierinātu visu Latvijas 
nāciju, lai pēc otra gadu desmita Latvijā nebūtu neviena bērna, kuram būtu aizslēgtas 
skolas durvis aiz trūkuma un nabadzības, lai nebūtu neviena Latvijas pilsoņa, kuram 
rūpes par darbu un maizi laupa dzīves prieku, lai nebūtu neviena sirmgalvja, kurš 
nezina, kur galvu nolikt vecuma dienās, un lai nebūtu Latvijā neviena pilsoņa, kurš 
ar nopūtām sagaida rītdienu. Atļaujiet man izteikt visu to, kas šinī brīdī saviļņo 
visu sirdis un prātus, divos vārdos: Lai dzīvo Latvijas demokrātiska republika! Lai 
laimīga kļūst Latvijas tauta! Dievs, svētī Latviju.”32 sociāldemokrāts Fēlikss 
Cielēns atmiņās uzsvēra, ka šai saeimas sēdei piemita “cēls patriotisms” un 
tās noslēgumā deputāti patiesi “izjusti” nodziedāja valsts himnu.33

valsts prezidenta gustava zemgala runā svinīgajā aktā nacionālajā 
teātrī tika akcentēts latvijas un tās tautas ilgais un cīņu pilnais ceļš uz 
brīvību. tā sākās ar vārdiem: “Cauri gadu simteņiem Latvijas tauta nesusi krūtīs 
brīvības gribu. Pat tumšos, grūtos viduslaikos tā izpaudās dažādos notikumos. Ar 
sevišķi neparastu sparu šī dziņa izlauzās uz āru 1905. gada revolucionārajā kustībā. 
Un atmodas laikmeta dzejnieki un darbinieki cildināja vārdos un darbos Latviju 
un brīvības garu. Arī pasaules karā mūsu dēli, sargādami dzimto zemi un tautu, 
nesa savās krūtīs šo pašu svēto kvēli.” Runas liela daļa bija veltīta nacionālās 
valsts idejas izlološanai un tās realizācijai, kā arī cīņām par tās neatkarību. 
Par 18. novembri prezidents teica: “Šis lielais notikums ievadīja jaunu laikmetu 
Latvijas tautas vēsturē. Šai faktā izpaudās mūsu tautas dziļākie gadusimteņiem 
lolotie centieni.” g. zemgals savā runā necildināja atsevišķas personības, lai 
arī cik liels būtu viņu nopelns valsts tapšanā. galvenais varonis – “latvijas 
tauta” un tās varoņi. viņš uzsvēra: “Neizdzēšamiem burtiem Latvijas vēstures 
grāmatā ir ierakstīti varoņu vārdi, kas krituši brīvības cīņās, un mūžīgu tēvijas 
pateicību saņems ikviens, kas tai palīdzējis grūtos brīžos. Dziļās sērās un godbijībā 
mēs šodien noliecam galvas pazemībā kritušo karavīru priekšā, novēlēdami mūsu 
varoņiem saldu mūža dusu atbrīvotās tēvijas smiltīs.”

g. zemgala runas nākamajā daļā tika aplūkota latvijas valsts un 
paveiktais pēc kara. viņš norādīja, ka latvija veidoja draudzīgas attiecības 
ar citām valstīm. Prezidents akcentēja demokrātijas principus valsts iekšējā 
dzīvē: “Draudzīgā sadarbībā zem brīvās Latvijas karoga centāmies apvienot visus 
jaunās republikas pilsoņus, nerēķinoties ar valodas, ticības un sociālā stāvokļa 
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1. att.  Rīga svētku gaismās. 1928. gada 18. novembris.

izšķirībām.” viņš uzteica valsts iedzīvotāju darbu tautsaimniecības attīstībā, 
kā arī valdības veikumu eiropas miera politikas veidošanā un nacionālās 
armijas nostiprināšanā. g. zemgals noslēdza runu, raugoties nākotnē: “Kā 
valsts iekšējā, tā arī ārējā dzīvē mums veicami vēl lieli, svarīgi uzdevumi. Šī lielā 
darba un pienākuma apziņa lai mazina nesaskaņas un pretešķības valsts iekšējā 
dzīvē starp pilsoņiem un starp politiskajām partijām. Vienība, uzņēmība, drosme 
un goda darbs, kas sargāja mūs briesmu brīžos, lai pavada Latvijas tautu visos 
viņas ceļos. Šai nozīmē novēlu cēlākos panākumus Saeimai, valdībai, valsts un 
pašvaldības iestādēm, baznīcai, sabiedriskajām organizācijām, presei, jaunatnes 
audzinātājiem mācības iestādēs un ikvienam krietnam Latvijas pilsonim. DIEVS, 
SVĒTĪ LATVIJU!” 34  g. zemgala runu, tāpat kā citus 18. novembra svarīgākos 
pasākumus, translēja Radiofons.35 nacionālajā teātrī izskanēja arī igaunijas, 
somijas, lietuvas un Polijas delegāciju vadītāju runas.36

vakaru noslēdza saviesīgie pasākumi – no tiem prestižākais – pie valsts 
prezidenta Rīgas pilī. koncerti un balles notika arī citur, piemērām, Rīgā 
svētki plaši tika svinēti virsnieku klubā, klubā “ziemeļblāzma” u.c.
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svētku norišu vidū bija arī vēl daudzi citi pasākumi. tika piešķirti un 
pasniegti lāčplēša un trīs zvaigžņu ordeņi. apbalvoto pulks šajā svētku 
reizē bija jo īpaši kupls. latvijas valsts starptautiskā prestiža stiprināšanai 
kalpoja itālijas un latvijas draudzības vakars, Baltijas valstu žurnālistu 
kongress, Baltijas valstu studentu konference, latvijas, igaunijas un 
lietuvas sarkanā krusta Žēlsirdīgo māsu savienības komitejas apspriede, 
Baltijas valstu studentu atturībnieku 4. konference, latvijas–igaunijas 
savienības dibināšanas sapulce u.c. pasākumi, kas tika rīkoti valsts jubilejas 
priekšvakarā un svētku dienās. svinīgos pasākumus rīkoja arī vairāku 
profesiju pārstāvji. 17. novembra rītā visās skolās notika valsts 10. jubilejas 
svētku svinīgie akti. teātri rīkoja brīvizrādes karavīriem, skolēniem un 
tautai, kā arī īpašas jubilejas izrādes. nacionālais teātris valsts 10. gadadienai 
veltīja Jāņa akuratera lugu “viesturs”, nacionālā opera – svētku koncertu, 
dailes teātris – brīvizrādi tautai Ādolfa alunāna komēdiju “seši mazi 
bundzinieki”, strādnieku teātris par zemu ieejas maksu izrādīja Raiņa 
dramatisko poēmu “daugava”. 

valsts 10 gadu jubilejai par godu tika izdotas grāmatas, kas atskatījās uz 
valsts vai tās atsevišķu institūciju un nozaru tapšanu un veikumu pirmās 
desmitgades laikā, piemēram, “latvijas Republikas desmit gadi”, “latvija 
desmit gados. latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo 10 gadu darbības 
vēsture”, “latvijas Republikas atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas piemiņas 
nedēļa, ordeņi un goda zīmes”, e. silzemnieka “latvijas atdzimšana. 1918–
1928” u.c. Pirmizrādi piedzīvoja vairākas filmas – “Par tēvzemi”, “Mūsu 
armija latvijas pastāvēšanas desmitā gadā”, “latvijas valsts dzelzceļu 
filma”. tika izdotas arī jubilejas pastmarkas.

svinības notika arī citās latvijas pilsētās. to scenārijs bija līdzīgs norisēm 
Rīgā. tālaika preses materiāli liecina, ka it visur svētku būtiska sastāvdaļa 
bija gājieni uz brāļu kapiem, vides dekorēšana un amatpersonu svinīgās 
runas.

svētki tautai

valsts iedzīvotāju klātbūtne svētkos vislielākā bija gājienā uz Brāļu 
kapiem, kā arī citos komemorācijas pasākumos. atmiņā paliekošs bija 
klusuma brīdis, kurā kopā bija valsts vadītāji un elite nacionālajā teātrī un 
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2. att.  komemorācijas pasākumi Rīgā valsts 10. gadadienā – gājiens uz 
Brāļu kapiem 17. novembrī, svinīgais klusuma brīdis Brīvības bulvārī un 

svētās uguns iedegšana Brāļu kapos 18. novembrī.
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cilvēki uz ielām, savās mājās u.c. tie arī bija vienīgie oficiālās programmas 
pasākumi, kad tauta un vara bija pilnībā vienotas. savukārt citi svinīgie 
pasākumi saeimā, nacionālajā teātrī, Operā un Rīgas pilī pulcēja tālaika 
latvijas eliti. 

tautai svētkos piederēja vien ielas un svētku gaismas. Par svētkiem Rīgā 
laikraksta “latvijas kareivis” korespondents rakstīja: “Ap pulkst. 19–20 
visi galvaspilsētas iemītnieki ir uz ielas. Tagad tikai var nojaust, cik Rīga biezi 
apdzīvota un kādu milzumu ļaužu uzņem viņas pelēkie nami. Kā spēcīga straume 
ļaužu pulki plūst pa trotuāriem un ielas vidu, gaismas vilinājumu virzienā. Un 
kas šajā straumē ierauts, tam grūti tikt no tās laukā. Straume nes … Virpuļi rodas 
lielāko ielu krustojumos. Tur nekas nevar līdzēt – ne kārtībnieka diriģēšana, ne kādi 
citi norādījumi. Jāpaļaujas kurp straume aiznesīs. Grūti klājas Kaļķu un Šķūņu 
ielu krustojumā. Tas pats gods uz Brīvības bulvāra. Tramvaji pārpildīti līdz pēdējai 
vietiņai. Tie nepārtraukti zvana un virzās “vēža ātrumā”. Laimīgi var justies tie, 
kas sēd taksīšos vai karietēs. To sāni ir garantēti no belzieniem, zābaki no samīšanas. 
Bet arī še savs ļaunums – taksīšiem jāietur tikpat lēna gaita kā kājniekiem.

Ap pulkst. 19 sāk smidzināt smalks lietutiņš, bet drīz pāriet. Tikai ne uz ilgu 
laiku. Pēc kādas stundas tas atjaunojas un sāk līt stiprāk. Tas vienu otru svinību 
dalībnieku pamudina doties mājup. Tomēr arī tad vēl uz ielām paliek milzums 
ļaužu, kas izklīst tikai vēlā naktī.”37 

F. Cielēns atmiņās uzsvēra, ka togad esplanādē noskatīties parādi 
pulcējās daudz vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk. viņš rakstīja: “Šīs jubilejas 
dienas vakarā spožas un gavilējošas bija arī Rīgas ielas. Visas galvenās valsts ēkas 
bija starmešu apgaismotas, valsts un daudzu privāto namu priekšā uz ietnēm dega 
tā sauktās ploškas, privāto dzīvokļu logos mirdzēja degošas sveces. Elektrības gaismā 
laistījās veikalu logi, kas bija dekorēti mētru vītnēm, puķēm un prezidenta Gustava 
Zemgala fotoattēliem. Šur un tur sveču liesmā bija redzama arī pirmā prezidenta 
Jāņa Čakstes ģīmetne. Līdz vēlam vakaram tauta staigāja gaišajās ielās un gar pili, 
sapņodama par to, ko viņa sasniegs savā demokrātiskajā republikā nākošajos desmit 
gados.”38

18. novembra vakarā, kad politiskā elite līksmoja saviesīgajā vakarā 
Rīgas pilī, savu lāpu gājienu uz Brāļu kapiem rīkoja latvijas atvaļināto 
karavīru un kara invalīdu organizācija.39 laikraksts “Pēdējā Brīdī” vēstīja: 
“Atvaļināto karavīru sarīkotais lāpu gājiens uz Brāļu kapiem 18. nov. vakarā 
izvērtās par grandiozāko jubilejas svētku daļu. Nekur ar tik lielu sirsnību 
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nepiedalījās tauta, kā šinī gājienā. Jau pilsētas centrā gājiena pavadītāju pulks 
salasījās liels; bet jo vairāk tuvojās tautas svētnīcai, jo vēl lielāks pieauga. Ceļa 
malas no tramvaja beidzamās piestātnes līdz Brāļu kapiem jau no pulkst. 6 bija 
gaidītāju pilnas. Pus 7 gājiena pirmās rindas sasniedza kapus un, ejot gar Meža 
kapu pusi, varoņu atdusas vietu ielocīja dzīvas uguns aplokā. Kapos uz kopiņām 
dega piederīgo atnestās svecītes.” laikraksts lēš, ka gājiena dalībnieku 
skaits sniedzās desmitos tūkstošu.40 šis pasākums faktiski pieprasīja jau 
iedibinātā valsts dzimšanas dienas svētku rituāla kārtības restaurāciju, jo 
iepriekšējos gados gājiens uz Brāļu kapiem notika īstajā svētku dienā – 
18. novembrī. valsts 10. jubilejas programmas ietvaros kritušo piemiņai 
tika atvēlēts 17. novembris, pašu svētku dienu pilnībā atstājot oficiālajiem 
varas reprezentācijas pasākumiem.

kritika

demokrātija pieļauj uzskatu, viedokļu un vērtējumu daudzējādību. 
Protams, ne visi latvijas valsts 10. jubilejas svinības vērtēja pozitīvi. 
Publiskajā telpā izskanēja arī kritika un dažas zobgalības. Preses izdevums 
“aizkulises”, kura satura lielu daļu veidoja latvijas politiskās, saimnieciskās 
un kultūras elites asa un izsmējīga kritika un kuru daudzi tolaik dēvēja par 
“ķengu” avīzi,41 zobojās par valsts apbalvojumu lielo birumu, ieejas karšu 
oficiālajos pasākumos dalīšanu, pārmērīgi lielos iluminācijas rīkošanas 
izdevumus, dažu cilvēku neapmierinātību, ka Rīgas pils saviesīgajā vakarā 
nebija reibinošu dzērienu, un steigšanos uz virsnieku klubu, kur varēja gan 
kārtīgi paēst, gan iedzert. latvijas valsts 10 gadus “aizkulises” ar ironiju 
vērtēja: “Kas labs desmit gados? Armija paēdusi un glīti apģērbusies. Visā Latvijā 
kā staltas pilis paceļas skolas nami. Sociālais stāvoklis valstī uzlabojies. Pēdējā 
gadā sāk piegriezt vērību pat lauku ceļiem. Kas slikts pa desmit gadiem? Pie valsts 
tapšanas lielie vīri noziedzīgi izmantoja valsts kredītus, jo valdīja ieskats, ka Latvija 
nepastāvēs. Un tādēļ katrs plēsa, ko varēja. Sociālisti pārāk aizrāvās no teātra 
un mākslas lietām, kur patiesībā vajadzēja domāt par tik prozaisku lietu, kā ceļu 
kārtošanu. Zemn.[ieku] sav.[ienība] aizrāvās ar onkuļu būšanu.”42

“aizkulises” arī jokoja par lietām, kas pārsteigušas ārzemniekus. tās 
bija tautas vēsā izturēšanās un lielā disciplīna parādes laikā, attieksmē pret 
valsts amatpersonām un uz ielām un teātros. izdevums “jūsmoja” par Rīgas 
pārpildītajiem krogiem, puķu veikalu, valstsvīru portretistu, sveču, plošku 
un papīra veikalu lielo peļņu. “aizkulises” secināja: “Grandiozu iespaidu 
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3. att.  latvijas valsts 10. gadadienas svinību kritizējošās karikatūras žurnālā 
“aizkulises”. 1928. gada 16. un 23. novembris.

atstāja tikai skaistā uguņošana, cits viss pagāja garām kā nemanīts. Jo tauta pie 
svētkiem nemaz netika.”43

laikraksts “sociāldemokrāts” izsmēja nacionālo liekulību svētku rīko-
šanā, atsevišķu noziedznieku amnestiju, piemērām, par līgavas slepkavību 
tiesātā pulkveža Jūlija Jansona atbrīvošanu no ieslodzījuma un sodāmības 
noņemšanu. sociāldemokrātu vislielāko sašutumu izpelnījas ordeņu lielais 
birums, it īpaši lāčplēša ordeņa piešķiršana itālijas diktatoram Benito 
Musolīni, norādot, ka “ir jau gan plēsējs, tikai ne lāču, bet tautas”.44 apkopojot 
svētku oficiālās daļas iespaidus, “sociāldemokrāts” ironiski secināja: 
“Neviens nevarēja teikt, ka Latvija pārdzīvo smagu plūdu un neražas gadu.”45

Citi tālaika lielākie preses izdevumi ar svētku kritiku neaizrāvās. svētki 
bija pārāk nozīmīgi un skaisti, lai to noliegtu.

***

Policijas ziņojumos teikts, ka svētku dienā Rīgā nav notikuši nekādi 
būtiski kārtības traucējumi un nekārtības. satiksmes negadījumos gan ir 
daži cietušie, kuru miesas bojājumi nav lieli. Policija gan tika sastādījusi 
vairākus desmitus protokolu namīpašniekiem par saplēstu un nepienācīga 
izskata valsts karogu izkāršanu.46
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***

latvijas valsts 10. gadadiena, lai arī tika nosvinēta grandiozi un skaisti, 
atsedza arī tālaika iekšpolitiskās un sociālās problēmas. elites un tautas 
norobežotība svētkos un svinību programmas lielas daļas norise divās 
atšķirīgās telpās – valsts varas spožuma reprezentācijas zālēs, kur pulcējās 
vietējie un ārvalstu politiķi, valstsvīri, vadošie biznesmeņi un sabiedrībā 
zināmas un populāras personas, un ielās, laukumos, brāļu kapos, cilvēku 
mājokļos, kas valsts gadadienā no ikdienas telpas uz īsāku vai ilgāku laiku 
pārtapa svinību vietā, tādējādi iezīmējot sabiedrības šķēlumu un elites 
un tautas atsvešinātību. šo svētku rituāls kopumā tikai daļēji mobilizēja 
sabiedrības atbalstu varai un veidoja solidāru sabiedrību.

valsts gadadienā dominēja elites tā brīža varas spožuma reprezentācijas 
un komemorācijas diskurss. Pagātnes zaudējumus, it īpaši kritušo līdz-
cilvēku pieminēšana veidoja svētku emocionālo kodolu, un tieši atceres 
pasākumos tika panākta vislielākā sabiedrības kopības izjūta. svētki arī 
demonstrēja, ka tālaika latvijas vara nespēj piedāvāt pārliecinošas nākotnes 
un attīstības koncepciju un sabiedrībai iztrūkst rītdienā vērstas drošas 
pārliecības, – pagātne un konkrētā tagadne bija svarīgāka.

Otrā “apaļā” jubileja: 1938
valsts dižsvētku dienā
visdziļākā cieņā
“lai dzīvo!” mēs saucam
  latvju dižākam dēlam
un viņa radītai
un brīnišķi vadītai
latviskai latvijai saulmūžu vēlam.

v. Plūdons. tautas vadonim k. ulmanim 
latvijas valsts 20 gadu pastāvēšanas svēt-
kos. Jaunākās Ziņas. 1938. 17. nov. 1. lpp.

laikposmā starp latvijas valsts 10. un 20. jubileju bija notikusi valsts 
politiskās iekārtas maiņa. 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma rezultātā 
tika izveidots kārļa ulmaņa autoritārais režīms. tā pastāvēšanas laikā 
vara lielu vērību un līdzekļus veltīja valsts ideoloģijas un to nostiprinošu 
un leģitimējošu rituālu un pasākumu veidošanai.47 Papildinājies bija arī 
svētku vietu klāsts – 1935. gadā tika atklāts Brīvības piemineklis, 
1938. gadā – uzvaras laukums. 1936. gadā noslēdzās Brāļu kapu izbūve. 
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Jaunus – ideoloģiskus – nosaukumus ieguva arī vairākas tradicionālās 
lielpasākumu norises vietas. esplanādei 1934. gadā tika dots vienības 
laukuma vārds, bet doma laukumam 1937. gadā – 15. maija laukuma 
nosaukums. 

Mainījās, kā jau minēju, arī valsts svētku dienu kalendārs. literatūras 
pētnieks andrejs Johansons atmiņās atzina, ka “Ulmaņa režīma pēdējos gados 
15. maiju vispār svinēja tik pompozi, ka tas draudēja aizēnot pat 18. novembri.” 
Par saviem iespaidiem un sajūtām viņš rakstīja: “18. novembris man aizvien 
licies svinīgs, bet vēss – varbūt vienkārši tādēļ, ka novembra otrā pusē Latvijā 
mēdza būt jau krietna ziema, vismaz kodīgs kailsals. Daudzi priekšpusdienā gāja 
skatīties karaspēka parādi Esplanādē, vēl vairāk bija to, kas pievakarē klejoja pa 
ielām, vērodami iluminācijas. Daugavā, spilgti apgaismota, stāvēja Latvijas nelielā 
kara flote. Iluminācijas, kas sākumā aprobežojās ar valsts un komunālajām iestādēm, 
kļuva ik gadus košākas. Iedegtas sveces 18. novembrī redzēja ļoti daudzu privātu 
dzīvokļu logos, kamēr neatceros to manījis 15. maijā.”48

1938. gada 18. novembrī valsts 20. gadadiena tika atzīmēta ļoti svinīgi un 
krāšņi. svētku gatavošana atradās sabiedrisko lietu ministrijas pārziņā. kā 
liecina latvijas valsts vēstures arhīvā esošie dokumenti, svinību organizācija 
tika rūpīgi pārdomāta un plānota (sk. pielikumu).

18. novembra svētku norisēs var skaidri vērot vairāku uzdevumu 
realizāciju: 1) autoritārā režīma kā dabiska un likumsakarīga valsts attīstības 
ceļa leģitimēšanu tās pastāvēšanas vēsturē; 2) k. ulmaņa – vadoņa – un 
tautas saiknes (“tautas vienības”) stiprināšanu un masu mobilizāciju varas 
atbalstam; 3) autoritārās iekārtas pārākuma pār demokrātiju demonstrāciju; 
4) pozitīvu emociju radīšanu. svētki pilnībā bija varas instruments.

svētku prologs

valsts 20. gadadienas svinībām tika piešķirts laika paplašinājums. Par 
svētkiem pārtapa novembra pirmā puse līdz pat valsts dibināšanas dienai 
18. novembrī. tās bija varas labo darbu, labo vēstījumu un ziņu nedēļas.

novembrī k. ulmanis un viņa valdība intensificēja sarunu ar sabiedrību, 
tās dažādām grupām. varas rīkotajos pasākumos un amatpersonu teiktajās 
runās tika zīmētas latvijas nākotnes perspektīvas un vērtības. tā, 2. novem-
brī notika visu saimniecisko kameru tikšanās, kuras dienaskārtībā bija 
jautājumi par darbaspēka labāku izmantošanu, saimniecības racionalizāciju 
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un pašizmaksas samazināšanu. šā pasākuma kulminācija bija k. ulmaņa ar 
dziļu pārliecību teiktā runa “Pašu zemei – pašu arājs”, kurā tika uzsvērts, 
ka runāšanas laiks beidzas un sākas strādāšanas laiks, kurā būs jāiztiek bez 
ārvalstu darbaspēka. tādēļ lielāka vērība jāvelta saimniecības modernizācijai, 
jānostiprina tautas vienotība un uzticība valdībai. k. ulmanis šajā runā arī 
norādīja, ka, “lai neviens nedomā, ka tuvākā laikā varētu pacelties kara draudi 
Eiropā”, tomēr valdībai vajadzīga “modrība, darbs un gatavība”. Runas mērķis 
bija pārliecināt, ka k. ulmanis ir drošs par valsts tālāko uzplaukumu un 
zina, kā to sasniegt.49 Preses publikācijas apgalvoja, ka tas arī izdevās. tajās 
dominēja k. ulmaņa – vadoņa un valsts vienīgā saimnieka – diskurss.

nākamā varas uzruna tika adresēta skolu jaunatnei. sabiedrisko lietu mi-
nistrs alfreds Bērziņš 3. novembrī viļa Olava komercskolā teica runu, kurā 
mudināja jauniešus kalpot valstij un tautai un saprast, kādu gandarījumu 
tas sniedz. a. Bērziņš uzsvēra k. ulmaņa lielo lomu un autoritāti valsts 
dzīvē, aicinot viņu cienīt, apbrīnot un dievināt, tādējādi arī pašiem vieglāk 
atrodot savu vietu dzīvē.50

5. novembrī izglītības ministrs Jūlijs auškāps uzrunāja ventspils apriņķa 
skolotāju konferences dalībniekus. viņš uzsvēra, ka valdības īpašu rūpju 
lokā ir ģeogrāfiski no centrā tālākie novadi un ka valstī nav “tālu un aizmirstu 
novadu”. Runā tika atzīta skolotāju lielā loma jaunatnes audzināšanā un 
lauku garīgās dzīves veidošanā. Ministrs norādīja, ka skolotāju uzdevums 
ir audzināt jaunatni tā, lai lauki nepaliktu tukši, un izteica pārliecību, ka 
skolotāju saime “vienmēr sekos mūsu visu lielajam skolotājam, mūsu Tautas 
vadonim, kas visu sevi atdevis latviskai Latvijai”.51 7. novembrī J. auškāps 
uzstājās Jelgavas un Bauskas apriņķu skolotāju konferencē. šajā runā viņš 
sumināja skolotāju – audzinātāju un sabiedrisko darbinieku. viņš teica: 
“Skolotāja amatu nedrīkst izraudzīties, lai ar to tikai pelnītos dienišķo maizi. Šis 
darbs uzskatāms kā aicinājums un sūtība. Un, ja skolotājs to neizjūt, tad tiešām 
viņam pildīt savus pienākumus tā, kā tie ir pildāmi, ir grūti.” J. auškāps arī 
atgādināja, ka laikmets skolotājam liek audzināt jaunatni vienotības garā.52 
skolotājiem tika piešķirta varas sabiedrotā loma. tieši no viņu darba, kā 
uzsvēra ministrs, ir atkarīga latvijas nākotne.

6. novembrī finanšu ministrs a. valdmanis amatu zeļļu dienā uzrunāja 
amatniekus. viņš norādīja, ka “amatnieks reprezentē mūsu tautas vidusšķiru” un 
“stipra amatniecība ir noteikti aktīvs elements valsts organismam”. a. valdmanis 
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rosināja zeļļus iegūt izglītību, amatniekus būt radošiem un uzņēmīgiem un 
pašiem taisīt tādas mašīnas un ierīces, ko parasti pērkam ārzemēs, kā arī 
solīja valsts atbalstu un amatniekiem izdevīgu kredītu ieviešanu.53

11. novembrī – lāčplēša dienā – uzmanības centrā bija armija. uzrunā 
lāčplēša kara ordeņa kavalieriem k. ulmanis uzsvēra: “Nacionālais spēks 
tas ir mūsu pašu vienība, vienprātība, sadarbība un vispārīgs uzplaukums tautā 
un valstī.” liela vērība tika veltīta arī armijas nostiprināšanai un apgalvots, 
ka šim uzdevumam valsts budžetā līdzekļu nekad netrūks. Citējot kādu 
karavadoni, prezidents apgalvoja: “Laba sagatavošanās ir visstiprākā garantija 
karā uzvarēt.”54

13. novembrī svētes pamatskolā, lai pasniegtu skolas karogu, ieradās 
ārlietu ministrs vilhelms Munters. viņš uzrunāja apriņķa un pagasta 
amatpersonas, skolotājus un skolēnus. Runa bija par karoga – simbola – 
nozīmi. savā izteiksmē un formā tā bija domāta tieši skolēniem, ministra 
runa bija ļoti vienkārša, bet emocionāla, skaistu vārdu un patriotisku 
apgalvojumu pildīta. v. Munters teica: “Karogs nozīmē – vadoni, vienību, cīņu, 
godu, mērķi un uzticību. [..] Valsts karogā iemiesotas visas valsts gods, visas tautas 
centieni un mērķi. Tas nozīmē visu pilsoņu svētāko pienākumu – uzticību savai 
valstij un tautai.”55 dažas dienas vēlāk skolēnus šoreiz gan ar Radiofona 
starpniecību uzrunāja izglītības ministrs Jūlijs auškāps. viņa pusstundu 
ilgajā runā tika cildināti valsts un tautas sasniegumi un k. ulmanis. to no-
klausījās 874 skolās.56

svētku priekšvakarā īpašas veltes saņēma vairākas sabiedrības grupas. 
Ministru kabinets 8. novembrī pieņēma likumu par pašvaldību darbinieku 
parādiem un to pāratjaunošanu. tas noteica, ka finanšu ministrs var uzdot 
latvijas kredītbankai pārņemt pašvaldību darbinieku parādus.57 tajā 
pašā dienā arī pieņemts likums par vienreizējas papildu mēneša pensijas 
izmaksu kara invalīdiem un bez apgādības palikušām ģimenēm valsts 
20 gadu pastāvēšanas svētkiem par godu.58

14. novembrī Ministru kabinets pieņēma likumu par valsts aizdevumiem 
normālas studiju gaitas nodrošināšanai valsts augstākajās mācību 
iestādēs. tas paredzēja, ka tiek dibināts studiju fonds, ko pārvalda latvijas 
kredītbanka. tajā no 1938./39. saimniecības gada valsts atlikuma paredzēja 
ieskaitīt 4 miljonus latu. likuma uzdevums bija sekmēt studiju veikšanu 
iespējami īsākā laikā. Prese rakstīja, ka šis likums “atdos studējošajai jaunatnei 
viņas jaunību”.59
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notika arī plaša amnestija. tā skāra cilvēkus, kas bija izdarījuši politiskus 
noziegumus līdz 1934. gada 15. maijam, kā arī savas karaspēka daļas līdz 
1921. gada 1. aprīlim atstājušos dezertierus. tika apžēloti arī sīko noziegumu 
veicēji.60 kopā tika apžēlotas ap 300 personas, no tām ap 50 – pilnībā.61 
svētku rītā no Rīgas cietumiem atbrīvoja 175 ieslodzītos.62

Prese ziņoja arī, ka pirms svētkiem k. ulmanis nodevis labklājības 
ministrijas rīcībā 5000 latu daudzbērnu ģimeņu apdāvināšanai un 1500 latu 
trūcīgo bērnu dāvanām valsts svētkos.63 nākamos sociālās programmas 
soļus iezīmēja pirms svētkiem izsludinātā vēža slimības apkarošanas nedēļas 
(23.–30. novembris) programma,64 un Ministru kabineta lēmums par miljons 
latu piešķiršanu dzemdību un ginekoloģijas klīnikas būvei Rīgā.65

Pieņemot šos likumus, valdība ne tikai uzlaboja daudzu sociālo grupu 
materiālo stāvokli, dzīves līmeni, bet arī mobilizēja tām piederīgos k. ulmaņa 
režīma un tā politikas atbalstītāju pulkam. 

Pirms valsts 20. gadadienas notika daudzi mazāka mēroga svinīgie 
pasākumi, visbiežāk dažādas sapulces. Plašāku rezonansi guva jaunceltņu 
un jaunbūvju atklāšana. 5. novembrī tika atklāts zemgales tilts pār 
daugavu.66 sventē un Misā durvis vēra jauni aizsargu nami, tika prezen-
tētas Rīgas pils pārbūvētās telpas, ludzā iesvētīja vietējā garnizona jaunās 
karavīru mītnes, Rucavā – pamatskolas namu, darbu sāka jaunā sidgundas 
dzelzceļa stacija. novembra pirmajās nedēļās aizputes baznīcā atklāja 
piemiņas urnu kritušajiem Brīvības cīņu dalībniekiem un Rītupē – pieminekli 
nezināmajam karavīram. 17. novembrī ļoti svinīgi Brīvības pieminekļa 
komitejas priekšsēdētājs alberts kviesis nodeva Brīvības pieminekli Rīgas 
pilsētai tālākai tā kopšanai un sargāšanai. nostiprinot valstisko simbolu 
lomu un patriotismu, īsi pirms valsts dibināšanas svētkiem karogus svinīgi 
saņēma vairākas mācību iestādes, arī latvijas universitāte.

Publiskajā telpā itin viss liecināja un vēstīja, ka dzīve latvijā ir laba! 
sliktajām ziņām svētku gatavošanas rosības pārņemtajā valstī nebija vietas. 
satraukumu un negatīvus vēstījumus presē ietvēra vien ārzemju ziņas. 
izņēmums bija dažas publikācijas par lopu mutes un nagu sērgas postī-
jumiem latvijas dažās pierobežas vietās un pasākumiem tās likvidēšanā.

gatavošanās svētkiem ietvēra arī vides rotāšanu (sk. pielikumu). Prese 
publicēja valdības visai stingras rekomendācijas – kā gatavoties un kā 
svinēt svētkus. Jubilejas komiteja izdeva aicinājumu greznot namus un 
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veikalus valsts svētkos, vienlaikus brīdinot, ka “nevajag lietot daudz dažādu 
sīku spuldžu, butaforijas, izbūves un citus neredzētus skatus”, svarīgi ir saglabāt 
monumentālu iespaidu un demonstrēt cieņu pret valsts simboliem un 
valstsvīriem.67 Jubilejas komitejas rekomendācijas ietvēra arī ģimenes 
kopbrīdi valsts svētku rītā. tāds pasākums valsts mērogā tika iecerēts 
pirmo reizi. tika plānots, ka, izskanot baznīcas zvanu skaņām, katras 
ģimenes vai saimes galva kopā pulcinās savus ļaudis un teiks tiem īsu 
uzrunu. aizsargu organizācijas locekļu uzdevums bija doties no mājas uz 
māju un stāstīt par šo pasākumu, pārliecināt cilvēkus tādu rīkot.68 valdība 
un valsts pilsoņi gan paši, gan varas rosināti veica lielu darbu, lai latvijas 
valsts dibināšanas 20. gadadienas svētki varētu ritēt sekmīgi.

gatavošanās darba uzdevums bija radīt patiesu nacionālo svētku 
brīvdienu 18. novembrī. Brīvdienas, kā atzīst rituālu pētnieki, var kalpot 
attiecību starp sabiedrības grupām vai sabiedrības kopumā modifikācijai, 
kā arī veidošanai.69 nacionālā svētku brīvdiena ir spēcīgs socializācijas un 
integrācijas faktors, kopējas pārliecības un ticības radītājs.

Oficiālā daļa

sabiedrisko lietu ministrijas izstrādātajā valsts 20 gadu svinību 
programmā svētku dienu laiks bija sadalīts pa stundām, reizumis – pat 
minūtēm (sk. pielikumu). Presē publicētās svētku atskaites vēsta, ka svi-
nības noritēja raiti, – saskaņā ar plānu. katram svētku notikumam piemita 
sava vienreizība, vienlaikus tas iekļāvās kopējā pasākumu klāstā. svētku 
dienaskārtībā galvenie bija pasākumi, kuru centrā bija valsts prezidents 
kārlis ulmanis. tie bija dažādi, – gan orientēti uz valsts eliti un ārvalstu 
viesiem, gan veltīti lielām sociālajām grupām un/vai visai tautai. Piemēram, 
17. novembrī k. ulmanis vairākas stundas Rīgas pilī pieņēma apsveicējus, 
bet vakarā viņš “piederēja” studentiem, teica viņiem veltītu runu un lūkojās 
grandiozajā studentu lāpu gājienā.

18. novembrī k. ulmaņa saikni ar tautu veidoja vainagu nolikšana un 
piemiņas brīdis Brāļu kapos, karaspēka parāde un svētbrīdis pie Brīvības 
pieminekļa. svētku centrālais notikums – k. ulmaņa runa nacionālajā teātrī. 
tajā viņš pauda prieku par šiem svētkiem, atskatījās uz valsts dibināšanu 
un Brīvības cīņām, slavināja sasniegumus saimnieciskajā, valsts pārvaldes 
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4. att.  latvijas valsts 
20. gadadienas svinību oficiālā 

daļa – piemiņas brīdis Brāļu 
kapos, karaspēka parāde 

uzvaras laukumā un latvijas 
studentu sveiciens valsts 

prezidentam kārlim ulmanim 
valsts 20. dzimšanas dienā. 

un kultūras jomā. k. ulmanis akcentēja pēc 1934. gada notikušo pārmaiņu 
pozitīvo lomu: “Kas līdz 15. maijam likās neiespējams, tas tagad kļuvis iespējams. 
Milzu soļiem ir gājusi uz priekšu visa mūsu dzīve. Es teikšu tikai tik daudz, ka 
īstais, pareizais, gaišais, baltais ceļš tagadnei un nākotnei ir atrasts, tauta iet pa 
šo ceļu, bet vienībā, vienprātībā, ar aizrautību, enerģiju un neizsīkstošu darba un 
radīšanas prieku un gribu. Visas labās domas, visi krietnie darbi nes augļus, kuros 
dalās visa tauta. Un valsts patstāvības 21. gada slieksni pārkāpuši, mēs iesim tālāk 
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5. att.  latvijas valsts 20. gadadienas svinību oficiālā daļa – 
svinīgais akts nacionālajā teātrī – un svētku uzvedums 

“gaismas ceļš” nacionālajā operā. 
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pa šo ceļu. Mūsu programma ir darbs! [..] Nākotne prasīs no visiem to pašu, tas ir, 
enerģisku strādāšanu, vēl vairāk darba un piespiešanos, pašaizliedzīgu patriotismu 
un spēku savilkšanu. Cita ceļa nav, kas ved pie brīvības, drošības un labklājības.” 
k. ulmaņa runā dominēja nākotnes diskurss, viņš tautai solīja viņas darba 
saldus augļus – labklājīgu dzīvi un uzplaukumu. Runas noslēgumā k. ul-
manis “pavēlēja” savai tautai būt lepnai par sevi. viņš sacīja: “Stāvot uz 
1918. gada 18. novembra tradīcijām, lielākajām, svētākajām tradīcijām. būsim paši 
un mācīsim arī citiem būt lepniem uz to, ka esam latvieši, ka esam Latvijas valsts 
pilsoņi!”70

k. ulmaņa uzdevums svētkos bija demonstrēt savu kopību un vienotību 
ar tautu. turklāt ģeogrāfiski sinhronā dimensijā. visas svarīgākās svētku 
norises translēja Radiofons (turklāt tehnoloģiju attīstība tās ļāva sadzirdēt 
daudz lielākam valsts iedzīvotāju skaitam nekā pirms 10 gadiem – valsts 
iepriekšējā “apaļajā” jubilejā).71 sabiedrisko lietu ministrijas veidotā svētku 
programma paredzēja lauku reģionos saturā un formā galvaspilsētas 
pasākumiem līdzīgas aktivitātes.

šķiet, – publiskā k. ulmaņa un tautas kopība un visas tautas vienotība 
izdevās. kopīga lepošanās ar sevi un padarīto bija labs kopības arguments.

tautas svētki

liecību par tautas svētkiem ir maz. Preses uzmanības lokā ir pasākumu 
oficiālā daļa. lielākajos laikrakstos publicētās svētku atskaites ir 
standartizētas.72 tajās atspoguļota notikumu norise, akcentēta k. ulmaņa tā 
vai cita darbība, itin visam piešķirot pozitīvu vērtību. ziņu par individuālām 
sajūtām, cilvēkiem svētkos gandrīz nemaz nav.

tā, viena no preses standartatskaitēm vēstīja par svētkiem laukos: 
“Latvijas lauki un provinces pilsētas valsts 20 gadu neatkarības svētkus svinēja ar 
tādu pašu sajūsmu kā galvaspilsētā. Nebija mūsu zemē novada vai lauku sētas, kur 
ļaudis nedzīvotu līdzi lielajam notikumam. Pāri mūsu dzimtenes kalniem un lejām 
plīvoja sarkanbaltsarkani karogi. Kad dievnamu zvani 18. novembra rītā aicināja 
tautu svētku gaitās, zemnieku sētās sākās svinīgie ģimenes kopbrīži. Uz galda, ko 
klāja balts linu galdauts, iedegās sveču liesmas. Ap galdu pulcējās saimes locekļi, 
un ģimenes galva vienkāršos, bet sirsnīgos vārdos aicināja visus būt nomodā 
par mūžīgo latviešu zemi. Priekšpusdienā lauku iedzīvotāji zaļumiem greznotos 
pajūgos devās uz dievnamiem, kur notika svinīgie dievkalpojumi. Pēcpusdienā 
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6. att.  Rīga latvijas valsts 20. gadadienas svētku gaismā, 
rīdzinieki līksmo pie gaismas staba. 

pagastu centros aizsargi un visas vietējās organizācijas rīkoja parādes. Daudz 
svētceļotāju bija arī vietējos Brāļu kapos. Kas dažādu apstākļu dēļ sava pagasta 
svinībās nevarēja piedalīties, pie radio aparātiem sekoja lielās karaspēka parādes 
norisei galvaspilsētā. Pievakarē visos pagastu namos pulcējās svinīgā sēdē pagastu 
pašvaldību amatpersonas, organizāciju un iedzīvotāju pārstāvji. Pagastu vecākie 
īsās uzrunās atzīmēja valsts jubileju un aicināja iedzīvotājus vēl ciešāk saslēgties 
ap savu Vadoni, lai palīdzētu viņam Latviju vest pretim vēl gaišākai nākotnei. Pēc 
svinīgām sēdēm lauku iedzīvotāji pulcējās pagastu namos un organizāciju mītnēs, 
kur pie skaļruņiem noklausījās Prezidenta vēstījumu. Sekoja svinīgi akti. Valsts, 
pašvaldību un organizāciju nami daudzos pagastos bija krāšņi dekorēti karogiem 
un spuldzēm. Zaļumu vītnes rotāja arī daudzu lauku sētu durvis. Pierobežā mūsu 
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robežsargi iededzināja dižsārtus. Tie liesmoja arī visos Latvijas augstākos kalnos. 
Milzīgie ugunssārti pāri mežiem sasaucās no novada uz novadu, apliecinot lauku 
iedzīvotāju pieķeršanos savai zemei, tautai un valstij.”73 šajā tekstā dominē 
jēdziens visi. Proti, visi visur svin saskaņā ar varas piedāvāto scenāriju, 
citādībai un individuālām izvēlēm un darbībām te nebija vietas. autoritārās 
varas kontrolētajos medijos, protams, nebija arī kritikas.

dažās skopās rindās laikrakstos izlasāms, ka rīdziniekiem patika pilsētas 
svētku gaismas. “Jaunākās ziņas” rakstīja: “Kad valsts jubilejas svētku lielākie 
sarīkojumi noslēdzās, Rīgas uzmanības centrā palika Vienības laukums. Pie krāšņā 
gaismas torņa jau visu dienu drūzmējās apbrīnotāji, bet, kad sākās svētku uzvedumi, 
laukums atgādināja ļaužu jūru.”74

noturīgākais 18. novembra svētku rituāls, kas sakņojās jau valsts 
dibināšanas pirmo jubileju svinībās, bija plošku/bundulīšu/āra sveču 
dedzināšana pilsētas ielās. to varēja izdarīt katrs, tā pievienojot savu zīmi 
svētku summā. ikviens varēja arī tajās noraudzīties un sajust svētku dienu. 
Piemēram, andrejs Johansons, rakstot par 20. gs. 30. gadiem, atcerējās: 
“Gar visu galveno ielu malām kūpēdamas liesmoja ploškas, ko valodnieki veltīgi 
izpūlējās pārdēvēt par spulgām vai līdzīgi.”75 Žurnālists ernests treiguts–tāle 
savā dienasgrāmatā 1936. gadā rakstīja, ka pēc 18. novembra svinībām vēl 
plkst. 3 naktī “gar ietves malām šur tur kūpēja dziestošas spulgas, ko rīdzinieki 
dēvēja par ploškām”.76 Rakstniece vizma Belševica savu autobiogrāfiskā stāsta 
varoni Billi ved pa Rīgas ielām no nomales uz centru valsts svētku dienā 
30. gadu nogalē. v. Belševica/Bille vēro un stāsta: “Bet iela, ai! .. Iela vienās 
ugunīs. Gar abām malām ik pa solim mazs bundulītis: vidū deglis, liesmiņa galā. 
Vēja nebija, liesmiņas dega taisni un svinīgi. Bille paskatījās uz vienu pusi – līdz 
pašam Grīziņkalnam stiepās mazie gaišumiņi, paskatījās uz otru – līdz Tallinas 
ielai arī. [..]

Re, Bānīša veikala logs gaišs, logā Ulmanis, ar brūklenāju vainagu appīts, un 
sarkanbaltsarkans karogs. Pie visām mājām arī karogi, tikai pievilguši, neplīvo 
nemaz. Taisni žēl, ka nav vēja. Bet vējā atkal skaistās uguntiņas dzistu nost. Tad 
jau labāk uguntiņas.

Saldumu Haines logā tāpat Ulmanis un karogs, nevis ripeniski rievainā taure, 
no kuras bira un nevarēja izbirt zeltīti kliņģerīši. Un skārdnieka darbnīcā Ulmanis. 
Šim zaķa staipekņu vija apkārt. Bet aiz darbnīcas jau stūris un garā Tallinas iela 
uguntiņās, uguntiņās, uguntiņās … [..]
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Pagaidām valsts svētki bija uguntiņas, karogi, Ulmanis. Un cilvēki staigāja ne 
kā citiem vakariem, bet klusi un svinīgi. Kā uguntiņas.”77

***

autoritārās varas laikmetā, kad cilvēks tiek iekausēts cilvēkmasā, tautā, 
vērojams vēl viens paradokss, – cilvēks patiesīgākā veidolā un izpausmē 
rodams varas slepenajos dokumentos, ko rada cilvēku novērošanas un 
uzraudzības profesionāļi. tā arī ar latvijas valsts 20. gadadienas svinībām, – šo 
svētku patiesākais vērojums un sajūtu atblāzma rodama Politiskās pārvaldes 
ziņojumā (sk. pielikumu).

***

latvijas valsts 20. gadadienas svinības ārēji bija skaisti un grandiozi 
svētki. vara savu galveno uzdevumu – tautas mobilizāciju, solidāras 
sabiedrības stiprināšanu – īstenoja. Cik liels efekts tika gūts, – par to precīzu 
ziņu nav, jo autoritārisma periodā liegtā vārda brīvība nozīmēja arī varu 
kritizējošu, tās darbību analizējošu viedokļu neesamību publiskajā 
telpā. kā liecina daži izteikumi, tad k. ulmaņa valdības aktivitāte savas 
ideoloģijas sludināšanā 20. gs. 30. gadu nogalē, rīkojot lielpasākumus, 
akcijas, brīvdabas izrādes, radīja pretēju efektu – nivelēja svētku sajūtu, 
atņemot (nevis vairojot) tiem sevišķumu un cieņu pret tā rīkotāju – varu. 
Rakstnieks zigmunds skujiņš vēlāk atmiņās atzina: “Dižas pausmes, jundas 
un saieti žonglēja uz īstenības un fantastikas robežas. Būvēja apjomīgas butaforiskas 
celtnes, attīstījās uguņošanas māksla, zlanģējās izšķērdīgas drapērijas, grandēja 
skaļruņi, brāzmoja orķestri. [..] Priekšplānā allaž bija Vadonis.”78 k. ulmanis, 
protams, bija arī valsts 20. gadadienas svinību galvenais aktors. viņš savā 
monumentālajā publiskajā tēlā apvienoja latvijas dibinātāju, latvijas atjau-
notāju un latvijas nākotnes radītāju. k. ulmanis pats šajos svētkos bija 
pārtapis simbolā – latvijas liktenī. 

atšķirībā no valsts 10. gadadienas svinībām, kad sabiedrībās sociālās 
pretrunas un sociālo grupu norobežošanās bija visai pamanāma, 
1938. gadā – k. ulmaņa autoritārā režīma t.s. ziedu laikos – publiskos 
pasākumos (vismaz teorētiski) dominēja egalitārisms. svētkiem, priekam 
un lepnumam bija atvēlēta vienošanas un vienlīdzības sajūtas radīšana. 
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tiem bija mehānisms, kas stiprināja valsts iedzīvotāju saikni gan horizontālā, 
gan vertikālā dimensijā.

Jau minēju, ka šajā valsts svētku reizē dominēja nākotne. komemorācijai 
bija ierādīta svarīga vieta, bet kritušo karavīru pieminēšana atvirzījās 
otrajā plānā. lielāka nozīme tika piešķirta latvijas pēdējo gadu sa-
sniegumiem – jaunajām celtnēm, tiltiem un ceļiem, sakārtotajai pilsētu un 
lauku videi, lauksaimniecības, rūpniecības un transporta modernizācijai un 
labklājības pieaugumam79 –, kas savukārt (domājams) radīja ticamību 
k. ulmaņa gaišās nākotnes solījumam.

1938. gada 18. novembris bija latvijas pēdējā “apaļā” jubileja pirms 
padomju okupācijas. un tas piešķir šim notikumam vēsturē īpašu vērtību, 
cieņu un arī piemiņas skumjo krāsu.
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dokumenti par latvijas republikas 
proklamēšanas 20 gadu svinībām latvijas 

valsts vēstures arhīvā

1. latvijas Republikas proklamēšanas 
20 gadu svinību tehniskā programma

apstiprinu      latvIJaS valStS 20 GaDU PaStĀvĒŠaNaS SviNĪBU
a. Bērziņš1                                        1938. G. 18. NOveMBRĪ
Ministrs                                            teHNiSKĀ PROGRaMMa2

  RĪGĀ                 PROviNCĒ
          pilsētās laukos

Pirmā dienā, 17. novembrī

Pl. 10.00 valsts un pašvaldību iestādes pārtrauc darbus. 
 iestāžu vadītāju uzruna darbiniekiem.

Svinīgi akti visās skolās .
“ 13.30 Plāksnes iemūrēšana triju 
 zvaigžņu tornī, Pilī3  
“ 14.30 valStS PReziDeNtS4  
 Pilī pieņem apsveicējus5  
“ 18.30 Pie Pils, J. čakstes laukuma6 pusē, 
 pienāk studentu lāpu gājiens7. 
 Studentu padomes prezidijs8 ieiet 
 Pilī un ziņo valStS 
 PReziDeNtaM par gājiena 
 ierašanos. valStS 
 PReziDeNtS iznāk uz balkona, 
 kur studentu padomes 
 priekšsēdētājs9 uzrunā valStS 
 PReziDeNtU. valStS 
 PReziDeNtS uzrunā studentus.10 
 Studenti dzied valsts himnu; 
 noslēgumā – “Gaudeamus 
 igitur”11.
“ 9.00 Studenti lāpas samet kaudzē un 
 gājiens aiziet no J. čakstes 
 laukuma.12 
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 Otrā dienā, 18. novembrī.

Gaismai austot, visa valsts karogota.
“ 8.00 visos baznīcu torņos atskan zvani.      Pl. 8–8.30 visās baznīcās 
       atskan zvani.

Saimes vai ģimenes galva sapulcina mājas ļaudis un uzrunā.
“ 8.20 visos baznīcu torņos orķestri  Pl. 8.20 Kur
 spēlē korāļus.    iespējams, baznīcu
     torņos orķestri spēlē
     korāļus.  

“ 8.40–9 zvani visās baznīcās.

“ 9.20 valStS PReziDeNtS un valdības  – –
 locekļi noliek vaiņagu Brāļu 
 kapos, 
“ 9.30 Brāļu kapos vaiņagu noliek Rīgas    Pl. 9.30 Organizāciju pārstāvji un
 pilsētas galva13 (pārstāvji Brāļu    iedzīvotāji Brāļu kapos vai pie
 kapos sapulcējušies jau pl. 9.20).   atbrīvošanas un kritušo piemiņas
       zīmēm noliek ziedus un vaiņagus.
“ 9.40 Brāļu kapos vaiņagus noliek   – –
 aizsargi, mācības iestāžu, jaunatnes 
 un organizāciju pārstāvji (pārstāvji 
 Brāļu kapos sapulcējušies pl. 9.20). 
 Universitātes gājiens uz Brāļu kapiem 
 sākas pl. 9.15). 
“ 10.00 valdības svinīga sēde Pilī.14  “ 10.00 Pilsētu valžu   -
     svinīgas sēdes, kur  
     piedalās iestāžu, 
     organizāciju un iedzīvotāju 
     pārstāvji. 
“ 10.15–10.45 valStS PReziDeNtS   - -
 Pilī pieņem diplomātisko korpusu 
 un ārvalstu delegācijas.15  
“ 11.00 Svinīgs dievkalpojums arķibiskapa “ 11.00 Svinīgi dievkalpojumi
 katedrālē, kur ierodas valStS        visu konfesiju baznīcās.
 PReziDeNtS un valdības locekļi.16 
 Svinīgi dievkalpojumi arī pārējo 
 konfesiju katedrālēs.17  
“ 12.30 Karaspēka parāde Uzvaras    Pl. 12.30 Garnizonu,  Pl. 12.30 Kur
   laukumā18, kuru pieņem valStS   aizsargu un      iespējams,
 PReziDeNtS. atskanot valsts    organizācijas     aizsargu un
 himnai, salutē vidzemes artilērijas  parādes.     organizāciju
 pulka baterija un kara kuģu eskadra                parādes.
 Daugavā. Pēc parādes svētbrīdis pie         iedzīvotāji pie
 Brīvības pieminekļa, kur ierodas                               radioaparātiem.
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 valStS PReziDeNtS un valdība.               seko parādes
 Spēlē kara orķestris un dzied                gaitai
 virsdienesta instruktoru koris.               galvaspilsētā.
Pl. 16.00  –    –             Pl. 16.00 Pie 
                   pagastu 
                   vecākiem,
                    pagastu svinīgās
                    kopsēdēs 
                   sapulcējas 
                   pagastu valžu,
                    padomju un
                   revīzijas 
                   komisiju locekļi,
                    iestāžu,
                    organizāciju un
                    iedzīvotāju
                    pārstāvji.
                    Pagastu vecākie
                                  tura svētku 
                   gadījumam 
                   piemērotu
                    uzrunu.
“ 16.45 valStS PReziDeNtS piebrauc 
 pie Nacionālā teātra, kur to sagaida 
 izglītības ministrs un valdības locekļi. 
 valStS PReziDeNtaM piebraucot, 
 to apsveic Reitera koris19 ar a. Kalniņa20 
 dziesmu “Mēs esam nu kungi”21, – 
 no teātra balkona. ap Nacionālo teātri 
 sapulcējusies tauta. Satiksme pārtraukta.  
“ 16.50 izglītības ministrs uzrunā PReziDeNtU
 un lūdz atklāt piemiņas plāksni. 
 valStS PReziDeNta uzruna. 
 valStS PReziDeNtS atklāj plāksni.22 
 Reitera koris dzied: “tev mūžam 
 dzīvot, latvija!”23 (Pieslēgts 
 radiofonam un skaļruņiem). 
 viesi teātrī vietas ieņēmuši 
 jau pl. 16.30. Plāksnes atklāšanas 
 akta norise teātra zālē dzirdama 
 skaļruņos. valStS PReziDeNtaM 
 ierodoties teātra zālē, Reitera koris 
 no 2. balkona to apsveic ar J. zālīša24 
 dziesmu: “Mēs suminām tevi”25.  
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“ 17.00 valStS PReziDeNtS Nacionālā  Pl. 17.00 valStS       Pl. 17.00 valStS
 teātrī no skatuves teic svētku    PReziDeNta runa.  PReziDeNta
 runu, kas pieslēgta radiofonam.    iedzīvotāji to               runa. 
 Sākoties valStS PReziDeNta    noklausās pie            iedzīvotāji to
 runai, iedegas svētku ugunis –    radioaparātiem           noklausās pie
 Gaismas stabs vienības laukumā,26 organizāciju             radioaparātiem
 prožektori, spuldzes un sveces   mitekļos, iestādēs      pagastu valdēs,
 namu logos. valStS      un privātos            iestādēs,
 PReziDeNta runu noslēdz:    dzīvokļos. iedegas     organizācijās un
 “Dievs, svētī latviju”.     svētku ugunis,             saimniecībās. 
       prožektori un sveces iedegas sveces
       namu logos, bet          sabiedrisko ēku
       svinīgo aktu                logos, bet svinīgo
       dalībnieki             aktu dalībnieki
       sapulcējušies               sapulcējušies
        sarīkojumu telpās,      sarīkojumu 
         kur noklausās             telpās, kur
        valStS                       noklausās  
                      PReziDeNta runu. valStS 
                  PReziDeNta
                   runu.
Pl. 18.00–       Pl. 18.00 Sākas svinīgi akti un lugas
        “tēvuzeme”27 izrādes.
Pl. 18.45 valStS PReziDeNtS izbrauc 
  uz Nacionālo operu, kur to 
  sagaida rīcības komitejas 
  prezidijs.  
Pl. 18.55 valStS PReziDeNtaM 
  tuvojoties operai, no balkona Reitera 
  koris apsveic ar J. Kalniņa dziesmu: 
  “Sveiks, tautas vadon!”. valStS 
  PReziDeNtS ierodas operā, kur 
  savas vietas ieņēmuši valdības locekļi, 
  diplomātiskais korpuss un pārējie lūgtie 
  viesi (vietas ieņemamas līdz pl. 18.45). 
  valStS PReziDeNtaM parādoties ložā, 
  atskan valsts himna orķestra, koru un 
  klātesošo izpildījumā.  
Pl. 19.00 SviNĪGa izRĀDe Nacionālā operā.28  
Pl. 20.00 Svētku izrādes un akti teātros.  
Pl. 20–23 Uzvedumi Gaismas staba 
  estrādēs vienības laukumā. 
  Uzvedumi pieslēgti skaļruņiem.29 

LVVA, 3758. f., 1. apr., 222. l., 48.–51. lp.
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valsts 20. gadadienas svinību Rīgas dekorēšanas skices,
kas tapušas pēc Sabiedrisko lietu ministrijas pasūtījuma.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 191., 192. lp.
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valsts 20. gadadienas svinību Rīgas dekorēšanas skices,
kas tapušas pēc Sabiedrisko lietu ministrijas pasūtījuma.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 188., 189. lp.
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valsts 20. gadadienas svinību Rīgas dekorēšanas skices,
kas tapušas pēc Sabiedrisko lietu ministrijas pasūtījuma.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 181., 193. lp.
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valsts 20. gadadienas svinību Rīgas dekorēšanas skices,
kas tapušas pēc Sabiedrisko lietu ministrijas pasūtījuma.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 187., 184. lp.
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valsts 20. gadadienas svinību Rīgas dekorēšanas skices,
kas tapušas pēc Sabiedrisko lietu ministrijas pasūtījuma.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 194., 198. lp.
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2. Sabiedrisko lietu ministrijas iesniegums Rīgas prefektam 
P. Pommeram par Rīgas rotāšanu latvijas Republikas 

proklamēšanas 20 gadu svinībās

SaBieDRiSKi-KUltURĀlaiS
DePaRtaMeNtS

Rīgā, 193.....g. “.....”...............
Pasta skap. Nr. 1207

Nr._____

augsti godājamam
POMMeRa kungam,30 
Rīgas prefektam

   augsti godājamais
    Prefekta kungs!            

ievērojot galvaspilsētas lielo lomu mūsu valsts 20 gadu svinībās, griežamies 
pie Jums, augsti godājamais Prefekta kungs, ar lūgumu atbalstīt mūs rotāšanas 
saskaņošanas darbā, dodot norādījumus Jums padotiem darbiniekiem par zemāk 
minēto rotāšanas kārtību un veidu.

Nami jārotā lieliem (2 m platiem un garuma pēc vajadzības) plīvojošiem 
karogiem, kuri izkarami gar namu sienām jeb mastu galos, ja nami būtu zemi, pie 
kam, ja nams rotāts lieliem karogiem, tad parastais karogs nebūtu obligatorisks.

Namu fasādes apgaismojamas prožektoriem un patriotiskiem uguns uzrakstiem. 
Pēc iespējas izvairīties no sīkām spuldzēm (izņemot uzrakstus), dažādiem 
gleznojumiem, butaforijām un citiem sen redzētiem skatiem.

Sveces dedzināmas logu starpā (ne mazākas kā 2 cm resnas un 23 cm garas – 8 gab. 
500 gr. iesaiņojumā) uz ielas izejošos logos 2. stāvā (virs partera), bet Daugavmalā 
esošās ēkās sveces dedzināmas visu stāvu logos, bet vienstāvu namos dedzināmas 
arī šai stāvā (parterī), pie kam istabās, kuru logos deg sveces, iekšējais apgaismojums 
pēc iespējas izdzēšams.

lai sveces minētos logos degtu, jārūpējas namsaimniekiem. Ja sveces nevarētu 
iegādāties īrnieki, tad tās nopērkamas namsaimniekiem un nododamas īrniekiem, 
kuru pienākums ir tās novietot logos un dedzināt.

veikalu skatlogi visi gaiši jāapgaismo. veikalu skatlogi rotājami ziediem, 
patriotiskiem uzrakstiem, svecēm svečturos un citiem rotājošiem elementiem. 
Rotājot veikalu skatlogus ar valsts ģerboni, augstāko valsts vīru ģīmetnēm, krūšu 
tēliem, jāparāda vislielākā cieņa, novietojot tos atbilstošā apkārtnē un rotājumā, pie 
kam no skatlogiem šinī gadījumā preces būtu izņemamas.

valsts karogu nelietot drapējumiem jeb citādiem pārveidojumiem, kas mazinātu 
viņa cieņu.

atsevišķu namu un skatlogu projekti saskaņojami ar attiecīgā rajona pārzini.
visu apgaismošanu sākt 18. novembrī, plkst. 17.00.
visus rotāšanas darbus izbeigt 17. novembrī plkst. 24.00. (Rotāšanas darbus 

atļauts iesākt jau dažas dienas pirms 18. novembra, lai varētu lielākos darbus 
(izbūves arkas un tml.) beigt laikā.)
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zemāk minētie rajonu pārziņi sniegs padomus un uz namsaimnieku, veikalnieku 
pieprasījumu norādīs māksliniekus, kas varētu izvest rotāšanu.

Pārraudzību par visu galvaspilsētas rotāšanu uzņēmies Sabiedrisko lietu 
ministrijas konsultants māksl. J .  B ī n e 31. Pieņem Sabiedrisko lietu ministrijā, Stabu 
ielā Nr.12, ist. 603, tālr. 98277, ikdienas no plkst. 13.30 līdz 15.30, bet sestdienās no 
plkst. 8.30 līdz 10 – mājās, lazaretes ielā Nr 6/8, vai pa tālr. 28898 sastopams ikdienas 
no plkst. 18–19, izņemot sestdienas.

1. rajonu pārzina māksl. v.  va l d m a n i s 32, t. 29822 – Nacionālā teātrī ikdienas 
no pl. 10–16, bet pa t. 34960 lāčplēša ielā 50, dz. 42, ikdienas no pl. 18–20. Rajonu 
ieslēdz: 11. novembra bulvāris, eksporta iela, pilsētas kanālis līdz Brīvības bulvārim, 
Kaļķu iela, Rātslaukums un Svērtuves iela.

2. rajonu pārzina māksl. K .  F r e i m a n i s 33, t. 98416, Daiņas ielā 4, dz. 13, 
ikdienas no pl. 9–12, bet trešdienās, ceturtdienās un piektdienās arī no pl. 17–19. 
Rajonu ieslēdz: Svērtuves un Kaļķu iela (abas neieskaitot), pilsētas kanālis, dzelzceļa 
stacija (abas stacijas un Satiksmes ministrijas namu neieskaitot), dzelzceļa līnija līdz 
Dzirnavu ielai, Dzirnavu iela, Krasta iela un 11. novembra bulvāris.

3. rajona pārzina māksl. J .  S t r a z d i ņ š 34, t. 43196, Bērzu ielā 17, ikdienas no 
pl. 15–16.30. Rajonu ieslēdz: Dzelzceļa stacijas laukums, Marijas iela, Pionieru iela, 
Rīgas–valkas dzelzceļa stacija (abas Rīgas stacijas un Satiksmes ministrijas namu 
ieskaitot) un pilsētas kanālis.

4. rajonu pārzina māksl. e d .  P i k a 35, t. 42924, Kuģu ielā 13, ikdienas no pl. 13–
16, bet no pl. 16–18 amatniecības kameras daiļkrāsotāju skolā, lāčplēša ielā 52/54. 
Rajonu ieslēdz: Brīvības bulvāris no pilsētas kanāla, Brīvības iela, Rīgas–valkas 
dzelzceļa līnija, Pionieru iela un Marijas iela (abas pēdējās neieskaitot) un pilsētas 
kanālis.

5. rajonu pārzina māksl. J .  J a b l o v s k i s 36, t. 98277, Sabiedrisko lietu ministrijā, 
ist. 603, ikdenas no pl. 10-12, izņemot piektdienas un sestdienas. Rajonu ieslēdz: 
eksportiela no pilsētas kanāla, Krasta stacija, Braslas stacija, Rīgas-Rūjienas dzelzceļa 
linija, Brīvības iela, Brīvības bulvāris (abus neieskaitot), pilsētas kanālis.

6. rajonu pārzina māksl. R .  M i ķ e l s o n s 37, t. 31475, Krāslavas (bij. Palisades 
iela) ielā 36, dz. 1, ikdienas no pl. 16–18. Rajonā ietilpst visa Pārdaugava.

visiem, kas atrodas ārpus šiem rajoniem, paskaidrojumus sniedz augstāk 
minētais mākslinieks J. Bīne.

(J. labsvīrs38)   (a. Kleinhofs39)
Direktora v.i.   administratīvās nodaļas vadītājs40

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 202. lp.
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3. Sabiedrisko lietu ministrijas izstrādātie latvijas Republikas 
proklamēšanas 20. gadadienas svētku “saucieni”

1938. gada 18. novembra 
s a u c i e n i

latvijas vārds – svēts vārds!
Mūs vieno latvijas svētais vārds!
tēvzemes mīlestība – augstākais tikums!
Stipra aug mūsu tauta!
tauta sauc – atsauksimies!
tautas vienība – panākumu ķīla!
Mēs esam viena saime, vienota saime mēs paliksim!
Jaunam laikam jaunas sirdis!
turam spožu latvijas godu!
Uzticība vadonim – tautas spēks!
vienosimies uzticībā vadonim!
vienība – ceļa rādītāja!
Par tautu, par valsti, par vadoni!
augsim latvietībā!
izkopsim latviskos tikumus!
Uzvar viss latviskais!
apstājas nav un nebūs!
Par latvisku, daiļu, varenu latviju!
viens likums, vienas tiesības, viena taisnība visiem!
viena griba, viens mērķis, viens spēks!
Kopus darbā celsim valsti!
Šodien un mūžam – brīvi, vienoti, latviski!
No cīņas dedzības par celtniecības dedzību!
Prieks tēvzemei dzīvot un strādāt!
augam skaitā, spēkā un pārliecībā!
vienība – mūsu lielais spēks!
Ceļam latviju – stipru, vienotu!
Darba laiks – tautas slavas laikmets!
Kas kalpo zemei, tas kalpo tautai!
Katrs savā – visi valsts darbā!
Mums visiem vieta kopējā darbā!
zeme un darbs – labklājības pamats!
Darbs mūsu spēks un gods!
Kaldināsim tēvzemes varenību!
Ko apņemamies, to izpildīsim!
Dzīvosim, strādāsim, ticēsim mūžīgai latvijai!
visi par vienu, viens par visiem, visi it visu latvijai!
Mūžīga slava varoņiem!
Pats dari, pats izpildi, pats atbildi!
tēvuzemei čaklas rokas, kvēlu sirdi vadonim!
Par tēviju, par latviju!
Par tautu, par valsti, par latviju!
augam latvijai!
augsim mūžīgai latvijai!
tev mūžam dzīvot, latvija!                                    LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 265. lp.
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4. Rīgas prefekta pavēle par svētku norisi Rīgā

Noraksts
RĪGaS PReFeKta

1938. g. 17. novembra
pavēle Nr. 92.

§ 1.

valsts 20. g. pastāvēšanas svinības notiks pēc sekojošas kārtības:
17. novembrī: 1) pl. 10.00 valsts un pašvaldības iestādes pārtrauc darbus. 

iestāžu vadītāji uzrunā darbiniekus. iecirkņu priekšnieki sapulcina pl. 10.00 savus 
darbiniekus iecirkņu telpās, bet prefektūra un apsardz. rota – prefektūrā.

Skolās svinīgi akti.
pl. 13.30. Plāksnes iemūrēšana triju zvaigžņu tornī, pilī. Piedalās lūgti viesi. 

Satiksme svinību rajonā nav ierobežojama.
Pl. 14.30. valsts Prezidents pieņem organizāciju iestāžu delegātus apsveicējus. 

Privātpersonas nepieņem. Delegācijas pieteicamas sekretāram Grandauam41.
Pl. 17.30. Pie Universitātes uz Raiņa blv. sapulcējas 4000 studentu, kuri dodas 

gājienā uz pili. Maršruts: Raiņa bulv., valdemāra iela. Pie Nacionālā teātra studenti 
aizdedzina lāpas. Pl. 18.30 gājiens pienāk un nostājas pils priekšā; sumina valsts 
Prezidentu. Pl. 19.00 lāpas samet kaudzē un izklīst. Gājiena laikā tramvaju un 
autobusu kustība nav ierobežojama, bet pārējie braucēji novirzāmi pēc vajadzības.

Pl. 17.30–18.00 Merķeļa ielā, starp Kr. Barona ielu un Brīvības bulv., pulcējas 
latvijas ugunsdzēsēju organizācijas, kuras ar karogiem un orķestriem dodas uz 
Brāļu kapiem pa Merķeļa ielu, Brīvības bulv. un ielu, Miera ielu. atpakaļ pa to pašu 
maršrutu līdz Merķeļa ielai, kur izklīst.

Pl.23.00 aizsargu ielā 12 sapulcējas organizācija “latvijas vanagi”42, kuri dodas 
uz Brāļu kapiem, pa aizsargu, Brīvības un Miera ielām. atgriežoties izklīst pie 
dzelzceļu pārbrauktuves.

§ 2.

visās svinībās un gājienos 17.Xi par kārtību savu iecirkņu robežās rūpēties 
iecirkņu priekšniekiem.

§ 3.

Dekorēšanas darbi jābeidz 17.Xi. līdz pl. 24.00.

§ 4.

18. novembrī: 1) Gaismai austot, visa valsts karogota. Ārvalstu karogus atļauts 
izlikt tikai ārvalsts viesu apmešanās vietās un stacijās.

No pl. 8.00–9.00 baznīcu torņos zvana un spēlē korāļus.
Pl. 9.20 valsts Prezidents un valdība noliek vaiņagu Brāļu kapos, kurā laikā tur 

jābūt sapulcētām arī pārējām delegācijām.
Pl. 9.30 vaiņagu noliek pilsētas galva.
Pl. 9.40 aizsargi un citas organizācijas.
Pl. 9.15 uz Brāļu kapiem no Raiņa blv. pa Brīvības blv. un ielu un Miera ielu 

dodas Universitātes gājiens. Gājiens izklīst kapos. Kustība nav ierobežojama, bet 
novirzāma un regulējama pēc vajadzības.
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Pl. 10.00 valdības svinīga sēde pilī.
No pl. 10.16–10.45 valsts Prezidents pieņem diplomātisko korpusu un ārvalsts 

delegācijas.
pl. 11.00 Svinīgs dievkalpojums arķibīskapa katedrālē, kur ierodas valsts 

Prezidents.
pl. 12.30 Karaspēka parāde Uzvaras laukumā.
Parādē dalību ņemt prefektūras 1. rotai á 3 vadu á 4 gr. sastāvā ar karogu un 

orķestri. Rotu saformēt un komandēt 4. iecirkņa priekšniekam ilziņam43.
vadu komandieri: 2. iec. uzraugs ercums, 9. iec. uzraugs ziemelis un 

12. iec. uzraugs Bitenieks. Karodznieks: 6. iec. vec. kārtībn. Smits. asistenti: 
1. iec. uzraugs Nollendorfs un 10. iec. uzraugs iniņbergs. Bez minētiem parādes 
rotā ietilpināt:

2. iec. – 1. vec. un 5 jaun. kārtībn.
3. iec. – 1  “      “   6.  “        “
4. iec. – 2 vec. un 12 jaun. kārtībn.
5. iec. – 1  “     “   3   “       “
6. iec. – –   “     “   12 “       “
7. iec. – 2 vec. un 12 jaun. kārtībn.
8. iec. – 2 vec. un 8 jaun. kārtībn.
9. iec. – 1 vec. un 9 jaun. kārtībn.
11. iec. – 1 vec. un 12 jaun. kārtībn.
12. iec. – 1 vec. un 7 jaun. kārtībn.
aps. rot. – - vec. un 12 jaun. kārtībn. un orķestri.
ietērps parādes–kaskās ar šautenēm un durkļiem.
Sapulcēties prefektūras sētā pl. 10.

Karaspēka daļām jāierodas Uzvaras laukumā ar tādu aprēķinu, lai tās līdz 
pl. 12.00 būtu izlīdzinātas.

Maršruts: 
kājniekiem: zemgales tilts,44 akmeņu iela cauri torņakalna preču 
stacijai, Uzvaras laukums.
artilērijai: zemgales tilts, akmeņu iela, valguma iela, Uzvaras blv., 
Galvenie vārti.
motorizētām vienībām: Slokas iela, l. Nometņu iela, Bāriņu iela, 
Uzvaras laukums.

aiziešanas maršruts pēc parādes:
kājniekiem un artilērijai tas pats pretējā virzienā,
motorizētām vienībām: m. Nometņu, l. Nometņu un Slokas ielas.

vidzemes artilērijas pulka baterija salutē laukumā starp Nameja bulv.45 un Slokas 
ielu.

vietas goda viesiem ierāda pilsētas komandants. Publiku pa abiem estrādei 
tuvāk esošiem sānu vārtiem ielaiž līdz pl. 12.15, pa pārējiem vārtiem neierobežo.

§ 5.

Sakarā ar ļaužu pieplūdumu Uzvaras laukumā satiksmi ierobežot sekojoši:
a) pa pontona tiltu un Uzvaras blv. tikai tramvaji, autobusi, vieglās mašīnas, 

motocikli un kājnieki. velosipēdisti un pārējie braucēji novirzāmi uz zemgales tiltu. 
(Pa pēdējo atļauts braukt visiem satiksmes līdzekļiem).
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b) Pa Bāriņu ielu satiksme tikai vienā virzienā – no Daugavas. atpakaļ (izņemot 
tramvaju) jābrauc pa Hermaņa ielu un Uzvaras bulv.

c) valsts Prezidenta brauciena laikā braucēju kustība pārtraucama.

§ 6.

Par kārtību un drošību Uzvaras laukumā un tā apkārtnē gādāt 10. iecirkņa 
priekšniekam ziediņam.

Pārraudzību uzlieku manam palīgam N. Jansonam.
Kārtības uzturēšanai 10. iecirkņa pr-ka rīcībā nozīmēju:

 Pr-ki Pr. pal. Uzraugi  vec. kārt. Jaun. kārt.    ietērps.
2. iec.  –  –   3    6      2 
3. iec.  1  –   3    3    3 
4. iec.  –  –   5    6    8 
5. iec.  –  1   2    4    2 
6. iec.  1  –   4    6    8 
7. iec.  –  1   4    6    8 Garos zābakos, kaskās,
        mēteļos pie revolveriem
       un stekiem
8. iec.  –  1   4    6    9 
9. iec.  1  –   3    7   10 
11. iec.  –  1   6    6   11 
12. iec.  –  1   3    2    6 
aps. 
rotas  –  1   –    –    – 
  3  6  37   52   67 

ierasties 18.Xi. pl. 9.00 sporta stadionā pie arkādijas. Piekomandētos atbrīvot 
nekavējoši pēc publikas izklīšanas.

Bez tam 10. iec. pr-ka rīcībā būs ap 30 uzraugu un 30 kārtībnieku, provinciešu, 
no policijas skolas. Minētie ieradīsies sporta stadionā pl. 11.00, un izmantojot kā 
rezerve, pēc iespējas novietojot pa grupām parādes laukuma ieeju tuvumā, ar 
aprēķinu, lai viņi varētu parādi arī noskatīties.

§ 7.

Pēc parādes valsts Prezidents un valdība ierodas pie Brīvības pieminekļa, 
kur notiks svētbrīdis. Par kārtību rūpēties 2. iec.priekšniekam. Svētbrīža laikā 
pārtraucama braucēju kustība rajonā – Raiņa blv., Brīvības blv. tilts.

§ 8.

pl. 16.00 tiek pārtraukta tramvaju kustība pa lielo loku un katra braucēju 
kustība rajonā: valdemāra ielā (ieskaitot) no Daugavas, elizabetes ielā (ieskaitot) no 
valdemāra līdz Kr. Barona ielai, Kr. Barona ielā (izslēdzot), audēju un Grēcinieku 
ielas (ieskaitot), 11. Novembra blv. (izslēdzot) līdz valdemāra ielai.

Šinī rajonā atļauts braukt:
a) pa valdemāra ielu – braucieniem uz Nacionālo teātri un pili,
b) pa aspazijas blv. no Kr. Barona ielas līdz Operai, braucošiem uz Operu.
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Piebraukšana pie Nacionālā teātra pa valdemāra ielu virzienā uz Daugavu, 
nobraukšana pa to pašu ielu virzienā no Daugavas.

Piebraukšana pie Operas pa Kr. Barona ielu un aspazijas blv., nobraukšana 
pretējā virzienā.

§ 9.

Pl. 16.45 valsts Prezidents ierodas pie Nacionālā teātra, kur sapulcējusies tauta 
un notiek piemiņas plāksnes atklāšana, bet pēc tam valsts Prezidents Nacionālā 
teātrī teic svētku runu.

Nacionālā teātrī dežurēt apsardzības rotai. ietērps: zilās garās bikses (pie ordeņu 
lenšu atgriezumiem). Ārpusē par kārtību rūpējas 1.iec. priekšnieks.

§ 10.

Pl. 17.00 iedegas svētku ugunis. Sākas uzvedumi Gaismas staba estrādēs vienības 
laukumā. Par kārtību vienības laukumā rūpējas 2. iec. priekšnieks.

§ 11.

Pl. 18.55 valsts Prezidents ierodas uz svinīgo izrādi Nacionālā operā, kur to 
svinīgi sagaida ārpusē.

Operā dežūrēt jātnieku nodaļai. ietērps: garas zilās bikses, pie ordeņiem.
Par kārtību ārpusē rūpējas 1. iec. priekšnieks.

§ 12.

Pl. 21.00 valsts Prezidents uzņem viesus pilī.
Par kārtību pie pils rūpējas 1. iec. priekšnieks.

§ 13.

18. novembrī no pl. 9.00 līdz rīkojumam ievest nr. 2.
iecirkņos un apsardzības rotā turēt rezerves. Norīkot elektr. spēkstacijas un 

transformatoru apsardzību.
Kārtības uzturēšanai un rezervju nodibināšanai piekomandēju:

 apsardz. rotai.  1. iecirknim.                   2. iecirknim.      ietērps.
          uzr. vec. jaun. pr-ks pal. uzr. vec. jaun. uzr. vec. jaun. 
iec.     –     –  – –    –    1    1    3   1    1    2 
    1    1  6 –    1   1    4    5   –    –    – 
      –     –  – –    –   1    6    3    –       –       – 
    1     1  6 –  –    1    2        1    –       –    –       Mēteļos, 
     –        –   – –        –       1       2        3        1       2       7        kaskās,
           –        –   – –        –     1       3        3     1       2      7       zābakos, 
           –        –   – –        –     1       3        9     –       –      –            pie 
           1        1   6 –         1     2       3        4     –       –      –   revolveriem 
     1        1   1 –        –     3       4        9     –       –      –    un stekiem
          –        –                1        –     2       2      10     –       –      – 
           4        4 24 1        2   14     30      50     3       5    16 
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ierasties:
Pl. 16.00 – apsardzes rotā. Pl. 15.30 – 1.iecirknī.  
pl. 16.00 – 2.iecirknī.
Piekomandētos iecirkņu priekšniekiem atbrīvot pēc vajadzības izbeigšanās.

§ 14.

Jātniekiem valsts Prezidenta braucienos izlikt posteņus jāšus.
Braucienu maršruti tiks paziņoti.

§ 15.

Sanitārā palīdzība:
17. un 18. Xi. nepārtraukti darbojas ambulances:
aizsargu štābā, telefons 97130,
vispār. apdroš. s-bas l. Grēcinieku ielā 34, telefons 25888.
17. Xi no pl. 18.00 līdz 19.30 palīdzības punkts valsts bibliotēkā, čakstes laukumā 

Nr.2., nakti – Brāļu kapos.
18. Xi. no pl. 8.20 līdz 10.30 palīdzības punkts Brāļu kapos,
parādes laikā –   1) Uzvaras laukumā, zem tribīnes,
     2) Uzvaras laukumā, – auto ostā un
     3) uz abiem Daugavas tiltiem,
no pl. 16.30 – Nacionālā teātrī,
    pl. 18.30 – Nacionālā operā,
    pl. 17.00.–23.00 – vienības laukumā pie Olava komercskolas un pašā skolā. 
Sanitāru uzraudzības vadītājs Dr. Mežciems,46 telefons 25888 un 97130.

§ 16.

18. nov. un nakti no 18. uz 19. nov. atļauts turēt atvērtus:
1. šķ.restor. – pēc vēlēšanās,
ii. šķ. restor. – līdz pl. 2.00 un
kafejnīcas – pēc vēlēšanās.

§ 17.

Sakarā ar paredzamo kustības pieaugumu ielās, iecirkņu priekšniekiem savos 
iecirkņos rūpēties par kustības regulēšanu, nepieļaujot spiešanos, nevajadzīgu 
drūzmēšanos un savlaicīgi novēršot satiksmes traucējumus.

§ 18.

Naktī no 16. uz 17. nov., 17. uz 18. nov. un 18. uz 19. nov. izsūtāmas patruļas.

§ 19.

vispārēju uzraudzību par kārtību un drošību svētkos uzlieku manam vec. 
palīgam K. JaNSONaM.47

Oriģinālu parakstījis  ar oriģinālu pareizi:
Prefekts POMMeRS  Prefektūras sekretārs

              LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 275., 276. lp.
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5. Sabiedrisko lietu ministrijas Sabiedriski–kulturālā departamenta 
lūgums ministram atļaut tēlotājiem a. Grīna lugā “tēvuzeme” 

uzstāties aizsargu formas tērpos

   augsti godājamais
    Ministra kungs,

Sakarā ar valsts 20 gadu jubilejas svētkiem, gandrīz visos pagastos un pilsētās š. 
g. 18. novembrī uzvedīs J. a. Grīna patriotisko 3 ainu lugu “tēvuzeme”. lugā, starp 
citu, vairākiem lomu tēlotājiem jāuzstājas aizsargu formas tērpos,48 kas ar iekšlietu 
ministra 1927. g. 20. janvāra rīkojumu Nr 180174 (publ. 1927. g. “valdības vēstneša” 
16. numurā) noliegts.

ievērojot to, ka minētā luga visplašākās aprindās paudīs tēvzemes mīlestības 
un valsts vienības idejas, lūdzam Jūs, augsti godājamais Ministra kungs, atļaut šinī 
lugā š.g. 18. novembrī attiecīgo lomu tēlotājiem uzstāties aizsargu formas tērpos.

     (J. labsvīrs)
    Sabiedriski-kulturālā departamenta
     direktora v. i.
augsti godājamam

a. Bērziņa kungam,
Sabiedrisko lietu ministram
      (a. Kleinhofs)
     administratīvās nodaļas
      vadītājs.

     LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 277. lp.

6. Politiskās pārvaldes priekšnieka ziņojums par latvijas Republikas 
proklamēšanas 20. gadadienas svētku norisi valstī

ziŅOJUMS49

Par š. g. 18. novembra – valsts 20 gadu jubilejas svētku norisi pagodinos ziņot 
Jums, augsti godātais direktora kungs, sekojošo:

valsts 20 gadu jubilejas svinības visā valstī iesākās jau 17. novembrī, turpinājās 
līdz 18. novembra vēlam vakaram un noritēja ar lielu sajūsmu un prieku. Šinī 
laikā sarīkojumi visā valstī bija ļoti kupli apmeklēti, tauta sarīkojumiem izrādīja 
lielu piekrišanu un interesi, kas jo sevišķi sakāms par tiem galvaspilsētas Rīgas 
sarīkojumiem, kuros dalību ņēma valsts un Ministru Prezidenta kungs – tautas 
vadonis. visur, kur bija gaidāms un piedalījās vadonis, plašas iedzīvotāju masas 
pulcējās jau ilgu laiku pirms Prezidenta kunga ierašanās, ar lielu pacietību gaidīja 
savu vadoni un, parādoties Prezidenta kungam, viņu jūsmīgi sumināja, kas vietumis 
ilgi negribēja rimties.
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Svētkus 17. novembrī ievadīja svinīgie akti valsts un pašvaldību iestādēs, kas 
atstāja visai labu iespaidu. iestāžu vadītāju uzrunas un darbinieku sapulcēšanās 
stiprināja vienības garu, lika atcerēties valsts 20 gados noietā ceļa spilgtākos brīžus 
un kopēju apņēmību kalpot tālāk valstij un tautas vadonim.

17. novembra pēcpusdienā galvaspilsētā notika latvijas Universitātes studentu 
lāpu gājiens no universitātes uz Prezidenta pili, lai apsveiktu tautas vadoni. 
Studentos bija vērojama priecīga noskaņa un daudzi pārrunāja valdības izdoto 
jauno likumu, kas stipri atvieglo sekmīgu studiju nobeigšanu. ar lielu uzmanību 
studenti noklausījās Prezidenta kunga runu un, Prezidentam parādoties un aizejot, 
viņu jūsmīgi apsveica kā saucieniem “lai dzīvo”, tā cepuru vicināšanu. Noslēdzot 
gājienu, studenti nodziedāja valsts himnu un vairākas dziesmas, pēc kam degošās 
lāpas sameta sārtos.

Studentu ierašanās laikā pie pils – čakstes laukums bija tautas pilns. 
Sapulcējusies tauta ar lielu interesi, līdz ar studentiem, gaidīja parādāmies valsts 
Prezidentu un tāpat kā studenti jūsmīgi sumināja Prezidenta kungu. Sapulcējusies 
tauta norādīja, ka viņa arī grib dzirdēt un noklausīties Prezidenta kunga runu, bet 
tas viņai neizdevās, jo laukumā nebija skaļruņu. Par to daudzi palika neapmierināti. 
Studentiem izklīstot, daudzi arī no apkārtnē esošās publikas aizgāja – izklīda, bet 
daļa tomēr palika un ilgāku laiku pacietīgi gaidīja Prezidenta kunga iznākšanu 
no pils un prombraukšanu, ko arī sagaidīja, un, kad Prezidenta kungs parādījās, 
pacietīgie gaidītāji viņu jūsmīgi sumināja.

18. novembrī pēc plkst. 8 Brāļu kapos bija sapulcējušies vairāki simti 
iedzīvotāju, – kā noskaidrojās, viņu starpā bija daudzi kritušo piederīgie, kuri lielā 
nopietnībā sekoja Prezidenta kunga teiktiem vārdiem, un vainaga nolikšana un 
korāļa nospēlēšana viņos atstāja dziļi svētsvinīgu iespaidu. Pēc Prezidenta kunga 
aizbraukšanas skatītāji grupējās ap krāšņajiem vainagiem.

Plkst. 10.30 sākās svinīgie dievkalpojumi. arhibīskapa katedrāle bija pārpildīta 
dievlūdzējiem. Pareizticīgo katedrālē bija ap 400 dievlūdzēju; tur ieradās arī 
ministrs Rudzīša kungs50 citu augstāku ierēdņu pavadībā. Sekoja īsa uzruna par 
18. novembra lielo nozīmi.

Karaspēka parādē Uzvaras laukumā skatītāji bija ieradušies sevišķi kuplā skaitā. 
lielā dziedātāju tribīne bija pārpildīta līdz pēdējai iespējai. tāpat apmeklētāji bija 
novietojušies kuplā skaitā visapkārt laukumam brīvās vietās un pat ielās ārpus 
laukuma. Sapulcējusies tauta ar lielu interesi sekoja karaspēka gaitai un sevišķi 
priecājās par motorizētām vienībām. Prezidenta kunga runu visi noklausījās ar lielu 
interesi, kas, pateicoties skaļruņiem, bija labi dzirdama. Prezidenta kunga ierašanos 
un arī aizbraukšanu tauta pavadīja skaļiem suminājumiem. Šeit atzīmējams, ka 
labo noskaņojumu zināmā mērā traucēja satiksmes trūkums, – satiksme bija vāji 
nostādīta. Salīdzinot ar lielo tautas saplūdumu, tramvaji uz laukumu pirms parādes 
gāja visai maz, un tie, kas gāja, bija ārkārtīgi pārpildīti, notika neaprakstāma 
grūstīšanās un, kā pati tauta runāja, “drēbju plēšana”. tramvaji bija pārpildīti jau 
pilsētā un no Daugavmalas vairs neviens tramvajā iekāpt nevarēja. Daudzi parādi 
nokavēja, jo nebija aprēķinājuši, ka ar tramvaju nevarēs aizbraukt, bet, ejot kājām, 
bija par vēlu. lielākais vairums tautas uz laukumu gāja kājām. tas pats notika 
arī, parādei beidzoties. atstājot laukumu, visi devās pilsētas virzienā, kad notika 
liela drūzmēšanās un tramvajā šinī laikā nevarēja ilgi iekļūt, jo pēdējo kustība bija 
visai apgrūtināta. Normālā tramvaju kustība bija pārtraukta pat pilsētas centrā, 
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valsts 20. gadadienai par godu veidotā valsts proklamēšanas piemiņas 
plāksnes skice ar Sabiedrisko lietu ministrijas veiktajiem labojumiem. 

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 264. lp.
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kas apgrūtināja iedzīvotāju ērtu un drīzu pārvietošanos, nokļūšanu mājā, un šis 
stāvoklis iedzīvotājos izsauca neapmierinātību. te daudzi runāja, ka, ja tas būtu 
bijis pie vāciešiem, tad būtu bijusi priekšzīmīga disciplīna, kārtība un ērtības, bet 
latvieši to nevarot – neprotot nokārtot. Par tramvaju neērto kustību bija dzirdama 
žēlošanās tautā arī 18. novembra pēcpusdienā, it sevišķi vakarā, kad norādīja, ka 
tramvaji kā pa Brīvības ielu uz vienu un otru pusi, tāpat citās līnijās ejot ļoti reti, 
nākoties ilgi gaidīt un vagoni līdz pēdējam pārpildīti.

18. novembrī plkst. 13.45 notika svētbrīdis pie Brīvības pieminekļa. Bija 
sapulcējušies vairāki simti skatītāju, kas ar lielu uzmanību sekoja Prezidenta kunga 
teiktajiem vārdiem un atzinīgi atsaucās par kadetiem.

Plkst. 16.45 notika piemiņas plāksnes atklāšana pie Nacionālā teātra un pēc 
tam valsts Prezidenta kunga svētku runa teātrī. Ārpus teātra atrodošies Prezidenta 
kungu sagaidīja ar jūsmīgām ovācijām un ar lielu interesi sekoja piemiņas plāksnes 
atklāšanai. lai šo aktu noklausītos arī teātra zālē, tur bija uzstādīts skaļrunis, kas 
darbojās vāji – neskaidri. tāpat tas bijis ar skaļruņiem arī ārpus teātra. teātra nams 
bija pārpildīts un sapulcējušies valsts Prezidenta kungu sagaidīja, kā arī beigās 
pavadīja ar jūsmīgiem suminājumiem un “lai dzīvo” saucieniem. Prezidenta 
kunga runu visi noklausījās ar sevišķi lielu uzmanību, un Prezidenta kunga runa tā 
saviļņoja klausītājus, ka daudziem pamirdzēja acīs asaras un runu vairākkārt nācās 
pārtraukt jūsmīgo aplausu dēļ. teātrī sapulcējušos ovācijas ar gandarījumu pilnos 
apmēros izvērtās par neliekuļotu uzticības un paļāvības apliecinājumu savam 
gaišajam vadonim.

Prezidenta kunga runu no teātra pārraidīja arī pa skaļruņiem. te par nožēlošanu 
atkal nācās konstatēt, ka skaļruņi daudzās vietās, kā pat vienības laukumā, dar-
bojas stipri vāji, ar lieliem traucējumiem, kas klausītājos radīja izbrīnu un neap-
mierinātību. vakarā svinīgajā izrādē Nacionālajā operā bija pilns nams svētku 
dalībniekiem un Prezidenta kungu sagaidīja un pavadīja, līdzīgi kā visur citur, 
jūsmīgiem suminājumiem. Par pašu Operas izrādi skatītājos domas dalās un 
vairums norāda, ka viņi no šīs svinīgās izrādes esot gaidījuši vairāk. Norāda, 
ka izrādei trūcis ārējā krāšņuma – iespaida un visa izrāde vienmērīgiem grupu 
tēlojumiem, kuri dažās vietās skatītājiem palikuši pat nesaprotami, atstājusi ne to 
iespaidu, kādu gaidījuši šinī jubilejas izrādē. Neesot bijuši pietiekoši spilgti izcelti 
15. maija notikumi, ieguvumi un sava vadoņa nozīme un suminājums.

Nacionālajā operā uz svinīgo izrādi bija ieradušies arī vairāki vācieši – latvijā 
dzīvojošie valstsvācieši, to starpā arī iebraukušais vācu dzejnieks ludvigs tigels51. 
Pēdējie izrādei un tautas vadonim nekādu piekrišanu neizrādīja – ne reiz 
neaplaudēja.

Kā tas jau bija gaidāms, svētku svinīgums un spožums šogad pārspēja visus 
iepriekšējos svētkus, kas jo sevišķi sakāms par galvaspilsētu. ar lielu rūpību un gaumi 
daudzās vietās bija ievesti dekorējumi un bija redzams, ka iestādes, organizācijas, 
rūpnieki-tirgotāji un namsaimnieki šo svētku izcelšanai bija veltījuši sevišķi daudz 
pūļu un nebija žēlojuši līdzekļus. Dekorējumos centrālo vietu ieņēma valsts karogi 
un viņu apgaismojumi. visos veikalos karogi bija pārdoti ļoti lielos daudzumos 
(armijas ekonomiskais veikals52 ir pārdevis ap 100 000 metru) un pēdējā dienā tos 
pat vairs nevarēja dabūt. Daudzi veikali (arī armijas ekonomiskais) norāda, ka, 
ja tikai karogi būtu bijuši, to būtu pārdots vēl daudz vairāk. Ļaužu masai krāšņi 
mākslinieciski dekorētie nami un skatulogi atstāja lielu paliekošu iespaidu. Sevišķi 
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krāšņi un ar lielu gaumi bija dekorēti vairāki Rīgas nami, kā zemkopības ministrija, 
pasts, latvijas kredītbanka, Nodokļu departaments, latvijas banka un citi. tāpat 
arī vairāku veikalu skatulogi bija krāšņi dekorēti. Ne tā tas atkal bija ar vāciešiem 
piederošiem īpašumiem – namiem un organizācijām. vācieši demonstratīvi neņēma 
dalību svētku atzīmēšanā, jeb darīja to tikai tā, lai nevarētu “pieķerties”. Nami 
l. Smilšu ielā, kuros atrodas vācu “volksgemeinschaft” un vācu kredītiestāde, 
tikpat kā nemaz nebija rotāti. Namā, kurā atrodas “volksgemeinschaft”, vienīgi 
otrā stāva logos dega svecītes. Kredītiestādes nama balkons bija nedaudz greznots 
ar puķēm. Privātie vācu nami nebija nemaz dekorēti, pie kam dažās vietās bija 
redzami pavisam mazi veci, noplīsuši karogi. tāpat bija ar vācu veikaliem, kuru 
logi bija maz apgaismoti, – lielākā daļa nebija nemaz apgaismoti.

Runājot par žīdiem, jāatzīmē, ka pēdējo nami un veikali bija ļoti krāšņi un ar 
gaumi dekorēti, daži pat sevišķi grezni.

izcilus ievērību guva vienības laukumā53 celtais gaismas tornis, ko visi apbrīnoja 
un veltīja cildinošas atsauksmes. līdz ar krēslas iestāšanos vienības laukumā pulcējās 
lielas ļaužu masas, lai noskatītos izrādes. ap pulksten 17 gaismas tornī iedegās 
svētku ugunis, atskanēja fanfaras un pie torņa nostājās goda sardze, kas vēstīja izrāžu 
sākumu. Par izrādēm publikā bija dzirdamas ļoti labas atsauksmes, – izrādes guva 
piekrišanu. Gaismas torņa izrādes noskatījās daudzi tūkstoši iedzīvotāju – skatītāju 
bija pilns laukums, kuri ar interesi sekoja uz estrādēm notiekošiem priekšnesumiem 
un sāka izklīst tikai pēc plkst.23.

Par latvijas Universitātes studentu tradicionālo gājienu 18. novembrī uz Brāļu 
kapiem atzīmējams, ka te nebija īsts vienprātības gars un daļā bija manāma pat 
neapmierinātība. tas viss notika jaunā universitātes karoga dēļ. Bija dzirdamas 
pārrunas, ka gājiena priekšgalā nesīs jauno universitātes karogu, kas tikko kā 
16. novembrī universitātei pasniegts un iesvētīts. liela daļa organizāciju bija 
manāmi neapmierinātas ar jauno karogu, jo jutās aizvaiņotas par to, ka pie tā 
iegādāšanas tās nav aicinātas. Karoga izgatavošanu un pasniegšanu bija izlēmusi 
studentu korporāciju filistru biedrība, un visas pārējās studentu organizācijas 
tikušas nostādītas “notikuša fakta priekšā”, bet arī viņas esot gribējušas piedalīties 
un savu daļu dot kopējā vienības simbola – karoga iegādei. Savu neapmierinātību 
un savas domas šai lietā pārējās studentu organizācijas esot izteikušas, sūtot savus 
pārstāvjus pie rektora, bet pēdējais viņus nav uzklausījis. tādā kārtā palielinājusies 
plaisa, kas no laika gala pastāvot starp korporācijām, no vienas puses, un pārējām 
studentu organizācijām – no otras puses. tas arī bija redzams 18. novembrī, kad 
jauno karogu iznesa no augstskolas, lai novietotu gājiena priekšgalā. Šai brīdī 
karogu sveicināja tikai korporācijas, kamēr pārējās organizācijas to nedarīja un 
sveicināja tikai nacionālo karogu, aiz kura tās arī gāja, tādējādi parādot, ka neiet aiz 
jaunā karoga, bet gan aiz nacionālā karoga.

Dažu studentu organizāciju pārstāvji 17. novembrī esot bijuši pie rektora54 un 
ziņojuši, ka viņu organizācijas aiz jaunā karoga neies, un lūgušas 18. novembra 
gājienam izsniegt universitātes nacionālo karogu, aiz kura līdz šim ir iets. Rektors 
minēto delegāciju neesot pieņēmis un viņas prasības tūlīt sasauktajā universitātes 
prorektoru apspriedē noraidījis.

18. novembrī kopējā gājiena priekšgalā nesa universitātes jauno karogu, aiz kura 
vispirms sekoja studentu korporācijas, pēc tam studenšu korporācijas; aiz tām nesa 
nacionālo karogu, kuram sekoja visas pārējās studentu organizācijas – studentu 
vienību savienība, konkordijas, biedrības un c.
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Brāļu kapos, kad organizācijas bija nogrupējušās ap Brāļu kapu altāru un 
jaunais universitātes karogs no rektora uzaicināts tika nostādīts pie vainagu altāra, 
nacionālais karogs neuzaicināts nostādīts iesāņus no tā.

Rektors savā runā, pakavējies pie brīvības cīņām, pateica, ka akadēmiskā 
jaunatne tagad ir vienota aiz jaunā universitātes karoga un ka katra nesaskaņas 
un nesaprašanās dzirkstele šai ziņā tiks pašā sākumā no universitātes vadības 
apslāpēta. Šos rektora vārdus aiz nacionālā karoga stāvošās studentu organizācijas 
uzņēma ar ironiju, pārrunājot savā starpā, ka vienība, par kuru rektors runā, esot 
tikai tukši vārdi.

Godinot kritušos varoņus, jaunais universitātes karogs tika noliekts vienreiz, bet 
nacionālais karogs, kā parasts, trīsreiz.

Pēc tam korporāciju locekļi izklīda, bet pārējās studentu organizācijas arī atpakaļ 
atgriezās kopēji aiz nacionālā karoga līdz Brāļu kapu vārtiem.

No provinces ziņo, ka valsts 20 gadu pastāvēšanas svētki ir noritējuši vislielākā 
sirsnībā, ar lielu sajūsmu un bijuši daudz izcilāki nekā iepriekšējos gados. visi 
sarīkojumi ir bijuši daudz kuplāki apmeklēti nekā agrākos gados.

tā, piemēram, no Siguldas ziņo, ka 18. novembrī plkst. 16.30, lai noklausītos 
valsts Prezidenta kunga svētku runu, kas tika organizēta Siguldas ugunsdzēsēju 
telpās, pilsoņu saplūdums tur bijis tik liels, ka bijuši pārpildīti visi koridori un daudzi 
atradušies ārpus telpām. Pavisam bijuši sapulcējušies ap 1000 cilvēku no visiem 1600 
Siguldas iedzīvotājiem. Sapulcējušies vadoņa runu uzņēmuši ar sajūsmu. Kā visur, 
svētkus Siguldā ievadīja jau 17. novembrī plkst. 15 ar jauniegūtā pašvaldības nama 
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iesvētīšanu. Pl. 19.30 notika sabiedrisko organizāciju lāpu gājiens uz Siguldas pagasta 
robežās atrodošamies Brāļu kapiem. Piedalīšanās bijusi dzīva – piedalījušās apm. 500 
personas. 18. novembri ievadīja baznīcu zvaniem, noturēja pašvaldībās svinīgo sēdi; 
pēc tam dievkalpojums un parāde.

No valmieras rajona ziņo, ka valsts 20 gadu pastāvēšanas svētki rajona robežās 
esot nosvinēti daudz svinīgāki un iespaidīgāki nekā iepriekšējos gados. Pilsētās un 
pagastos bijušas nodibinātas svētku rīcības komitejas. Sevišķas pūles un centību 
svētku sarīkošanā esot pielikušas aizsargu nodaļas un liela daļa pārveidoto un 
jaundibināto lauksaimniecības biedrību.

17. novembrī rajona robežās ietilpstošās pilsētas Cēsis, valmiera, Rūjiena, 
valka, Strenči, limbaži, ainaži, Mazsalaca, Salacgrīva krāšņi rotātas karogiem, 
zaļumiem, uzrakstiem, transparentiem u.c. valsts un pašvaldību iestādēs pēc 
darba pārtraukšanas pl.10 iestāžu vadītāji sapulcināja iestāžu darbiniekus un 
atzīmēja svētku sākumu ar attiecīgām uzrunām. Skolās svinību sākumu atzīmēja ar 
lūgšanu, skolu vadības uzrunām, priekšlasījumiem par sasniegumiem valsts darba 
20 gados un skolnieku priekšnesumiem. vakarā visās rajona robežās ietilpstošās 
pilsētās, izņemot ainažus un Salacgrīvu, notika lāpu gājieni uz Brāļu kapiem un 
Brīvības pieminekļiem, kur nolika vainagus. atzīmējams sevišķi lielais gājienu tiešo 
dalībnieku skaits. tā, piem., Cēsīs to bija apm. 2300 personas, valmierā apm. 3000, 
limbažos apm. 3000. ielas, pa kurām lāpu gājieni virzījās, bijušas galīgi pārpildītas, 
tā, ka var teikt, ka noskatīties gājienus bija ieradušies visi iedzīvotāji, kuriem bija 
iespējams dzīvokļus atstāt. lāpu gājienu laikā valsts un pašvaldību iestādes bija 
iluminētas un ielās, pa kurām gājieni virzījās, namu logos iedegtas sveces.

18. novembrī Cēsīs, valmierā, limbažos, Rūjienā, Mazsalacā un c. svētki tika 
ievadīti plkst. 8 ar baznīcu zvaniem. Pl. 10 noturētas pašvaldībās svinīgas sēdes, 
pēc tam kopēji gājieni uz baznīcu – svētku dievkalpojumiem. tālāk garnizonu 
pilsētās notika karaspēka, aizsargu, militāri apmācīto organizāciju un skolu 
jaunatnes parādes, kurās parādes pieņēmēji, uzrunājot dalībniekus, īsumā atstāstīja 
latvijas cīņu gaitas viņas tapšanas laikā un sasniegumus pagājušos 20 gados. Kur 
tas bija iespējams, dziedot valsts himnu, salutēja arī lielgabalu šāvieniem. Pēc 
himnas sumināja valsts Prezidenta kungu, kara ministri, armijas komandieri un 
nolasīja kara ministra kunga pavēli armijai. Parādes visur noskatījušies ļoti daudz 
iedzīvotāju. tā, piemēram, valmierā un Cēsīs to skaits bijis pāri par 500 personu. 
Pl. 16.45 visās vietās, kā pilsētās, tā pagastos tika organizēta dažādu biedrību telpās 
valsts Prezidenta kunga svētku radio runas noklausīšanās. Runas beigās nodziedāta 
valsts himna, pēc kam sumināti vadonis, kara ministrs un nacionālā valdība. Pl. 18 
iesākās svētku izrādes – izrādīta luga “tēvuzeme”. Krēslai iestājoties, iedegās svētku 
ugunis, svētku uguņu rotājumi un dižsārti. Svētku dalībnieku visur bija ļoti daudz. 
tā, piemēram, vadoņa runu noklausījušies un svētku izrādi limbažos noskatījušies 
apm. 3000 cilvēku, Rūjienā 1200, Mazsalacā ap 600, ainažos ap 600, Salacgrīvā 450, 
Smiltenē 700 u.t.t. tādā pat kārtībā svētki noritēja arī pagastos, kuros dzīvu dalību 
ņēma visas pagasta robežās atrodošās organizācijas ar aizsargiem priekšgalā.

No Gulbenes rajona ziņo, ka šogad, sakarā ar valsts 20 gadu pastāvēšanu, 
gatavošanās svētku svinēšanai iesākusies agrāk nekā iepriekšējos gados. Uz pilsētu 
galvu un pagastu vecāko ierosinājumu visur nodibinātas svētku rīcības komitejas, 
kurās iegājuši pārstāvji no visām sabiedriskām organizācijām, valsts iestādēm un 
skolām. Komitejas svētku norises gaitu jau iepriekš izstrādājušas visos sīkumos un 
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ar apkārtrakstiem, skrejlapiņām un afišām izziņoja visiem iedzīvotājiem. Svētku 
programmu izstrādāšanai dažās vietās pieaicināti arī lietpratēji, jo visos bijusi 
tikai viena doma, lai svētku norise būtu spožāka un labāka. vairākas pagastu 
valdes izrādījušas lielu rosību un pielikušas visas pūles, lai pagasta robežās katrā 
saimniecībā būtu 18. novembrī valsts karogs izvilkts mastā, saimniecībām, kurām 
nav mežu, pagasta valdes karoga mastu kokus apgādāja par brīvu, tāpat vairākas 
pagasta valdes bija parūpējušās, lai saimniecības, kurām vēl nebija, iegādātos jaunus 
valsts karogus. lielu rosību karogu jautājumu pareizai atrisināšanai piegrieza 
mazpulku dalībnieki, gan organizēti, gan individuāli tie vairākās saimniecībās 
bija ierīkojuši karogu mastus, kur tādu līdz šim vēl nebija. vairākas saimniecības, 
bet sevišķi pilsētās namsaimnieki namu dekoratīvai izgreznošanai iegādājušies 
vairākus karogus. visa rajona robežās uz valsts svētkiem pārdoti vairāk par 4000 
valsts karogu un pēdējās dienās tirgotavas pieprasījumus nevarēja vairs apmierināt: 
karogu pietrūka Gulbenē un Balvos. alūksnes, Balvu un Gulbenes organizācijas 
svētku vajadzībām bija apsūtījušas lāpas Rīgā, M. Smilšu ielā 7, dz. 9 dzīv. alfonsam 
Reizniekam, bet 17. novembrī, kad iesākās lāpu gājiens, lāpu vēl nebija, lai gan, 
pēc iepriekšējas norunas, tām vajadzēja būt nodotām laikā. Gulbenē lāpu sūtījums 
pienāca pl. 9.30, kad lāpu gājiens jau bija beidzies, bet uz alūksni un Balviem, 
domājams, tās laikam nemaz netika nosūtītas. Gājiena dalībnieku sašutums par to 
bija ļoti liels. iepriekšējā gatavošanās jau pilnībā rādījusi, ka iedzīvotāji ir izpratuši 
latvijas valsts vēsturē 1918. g. 18. novembra norisi un katrs pielika visas pūles, lai 
20 gadu pastāvēšanas svētku svinēšana būtu spoža un gaiša.

Svētku svinības iesākās 17. novembrī. visās skolās, valsts un pašvaldību 
iestādēs darbus izbeidza pl. 10. Skolās notika svinīgi akti, kuros skolotāji saviem 
audzēkņiem stāstīja par latvijas tapšanu, brīvības cīņām, brīvības cīņu varoņiem, 
valsts izveidošanos, valsts atjaunošanu 1934. g. 15. maijā un aicināja jauno paaudzi 
nekad neaizmirst par latvijas brīvību izlietās asinis, mūžīgi stāvēt par tautu, valsti 
un tautas vadoni un censties savā turpmākā dzīvē ne tikai uzklausīt vadoņa 
norādījumus, bet arī tos pildīt. līdzīgi akti notika arī valsts un pašvaldību iestādēs, 
kurās iestāžu vadītāji saviem darbiniekiem stāstīja par latvijas tapšanu un tās 
gaitām līdz šai dienai, liekot visiem pie sirds sekot tautas vadoņa norādījumiem 
un tos izpildīt kā darbā, tā savā privātā dzīvē.

vispārējās svētku svinības sākās 17. novembrī pl.16, kad visur tika izvilkti 
valsts karogi, un jāsaka, ka reti bija atrodama kāda apdzīvota vieta, kas nebija 
greznojusies ar valsts karogu. Pēc tam sākās svinību norise pēc Rīcības komitejas 
izstrādāta plāna, pie kam tas visur bija, cik vien tas iespējams, saskaņots ar valsts 
galvaspilsētas svinību norises plānu.

17. novembrī ap pusdienas laiku un pēcpusdienā Gulbenē, Madonā, Balvos, 
alūksnē un citur bija organizēti gājieni uz brīvības cīņās kritušo karavīru atdusas 
vietām kapsētās un pieminekļiem, kur nolika vainagus un noturēja svētbrīžus. Šajos 
gājienos piedalījās skolu jaunatne, aizsargi, karavīri, organizācijas un iedzīvotāji 
un gājieni visur bijuši ļoti svinīgi un plaši. tā, piemēram, Gulbenē šinī gājienā 
piedalījušās apm. 2000 personas.

18. novembrī svētki tāpat kā citur ievadīti ar baznīcu zvaniem, pašvaldību 
svinīgām sēdēm, svētku dievkalpojumiem, parādēm, valsts Prezidenta kunga svētku 
runas noklausīšanos pa radio un, krēslai iestājoties, ar uguņošanu un svētku izrādēm. 
Piedalīšanās visur bijusi ļoti dzīva, kā, piemēram, Gulbenē parādi noskatījušies 
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apm. 2000 cilvēku. vadoņa runu organizēti noklausījušās apm. 600 personas, 
bet lugas “tēvuzeme” izrādē bijušas apm. 300 personas. Madonā aizsargu namā 
svētku dievkalpojumā piedalījušās ap 1200 pers., vadoņa runu noklausījušās ap 
700 pers. Un arī lugas “tēvuzeme” izrādi noskatījušās vairāk kā 700 personas. 
Pļaviņās parādi noskatījušās apm. 700 pers., bet vadoņa runu, telpu trūkuma dēļ, 
noklausījušās tikai ap 800 personas. tāpat tas bijis arī citās vietās.

Daugavpils rajons ziņo, ka valsts svētku svinības rajona robežās noritējušas 
pacilātā noskaņojumā, lielā sajūsmā, neliekuļotā sirsnībā un pateicības izpausmē 
valsts Prezidenta kungam, tā tuvākiem līdzdarbiniekiem un visai valdībai.

visi sarīkojumi, dievkalpojumi un parādes bijušas kupli apmeklētas. visu tautību 
iedzīvotāji visumā dalījušies priekos ar latviešiem, kas jo sevišķi sakāms par žīdu 
tautības iedzīvotājiem, kuri sarunās izteikušies, ka žīdi varot pat priecāties vairāk 
par pašiem latviešiem, jo, ņemot vērā pēdējos notikumus citās valstīs, žīdiem nekur 
tik labi neklājoties kā latvijā, un tādēļ viņiem latvija arī esot tikpat mīļa, kā visai 
latvju nācijai. tāpat arī vairums citi iedzīvotāji sveštautieši izteikušies, ka ikvienam 
sveštautībniekam latvija jāciena un jāpriecājas valsts svētkos tāpat kā latviešiem, jo 
tāda labklājība, kāda sveštautiešiem esot latvijā, citās valstīs neesot.

vispār valsts svētku norisē šajā gadā iedzīvotāji esot piedalījušies daudz 
kuplākā skaitā nekā iepriekšējos gados. Sevišķi apsveicama parādība bija tā, ka 
katoļu baznīcas valsts svētku gadījumam veltītos dievkalpojumus apmeklēja ļoti 
liels katoļticīgo iedzīvotāju skaits. visās katoļu baznīcās nolasīts arķibīskapa–
metropolita Springoviča valsts svētkiem un vadonim veltīts vēstījums.

atsevišķo vietu, kā pilsētu un pagasta sarīkojumi noritēja pēc vispārēji pieņemtās 
kārtības arī citās vietās. Svētku dalībnieku skaits atsevišķās vietās bija šāds:

Daugavpilī 17. novembrī plkst. 13 valsts, pašvaldību un dažādu organizāciju 
kopējam gājienam uz Brāļu kapiem bija pieteikti 3500 dalībnieki, bet piedalījās ap 
5000.

18. novembrī karaspēka un organizāciju parādi noskatījās apmēram 12 000 
cilvēku.

Pl. 17 vienības namā teātra un koncerta telpas, kur iedzīvotāji ieradās, lai 
noklausītos valsts Prezidenta kunga runas pārraidīšanu un vēlāk izrādi “tēvuzeme”, 
bija galīgi pārpildītas. Uguņošanu noskatījās apm. 10000 iedzīvotāju.

Daugavpilī “Poļu nama”, kur atrodas “latvijas poļu jaunatnes biedrība”, 
“Promeņ” un citas poļu organizācijas, dekorējums atstāja visai savādu iespaidu. 
Nama fasāde bija dekorēta ar apm. 2 x 4 m lielu melnu drānu, pret kuru bija novietots 
valsts Prezidenta kunga ģipsā atliets galvas attēls, kas pie vāja apgaismojuma atstāja 
neestētisku iespaidu.

Māja, kurā atrodas lietuvas konsulāts, bija krāšņi dekorēta, turpretim Polijas 
konsulāta mājai, izņemot virs mājas uzvilktu mūsu valsts karogu, kas pie tam vēl 
nebija apgaismots, nekāda cita dekorējuma, pat svecīšu mājas logos, nebija.

Krustpilī 18. novembrī svinīgā svētbrīdī pie kritušo varoņu pieminekļa piedalījās 
apm. 1000 personas. Parādi noskatījās apm. 5000 personas. Sarīkojumu ar brīvu 
ieeju, kurā nolasīja referātu, apmeklēja ap 1000 pers.

Gostiņos parādi noskatījās apm. 200 cilvēku, bet valsts Prezidenta kunga runu 
noklausījās organizēti apm. 300 personas.

līvānos 18. novembrī kopējā gājienā pie kritušo pieminekļa piedalījās apm. 
2000 pers. tāds pat skaits noskatījās parādi. valsts Prezidenta kunga runu 
noklausījās organizēti apm. 500 pers.
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Krāslavā 17. novembra vakarā ugunsdzēsēju lāpu gājienu noskatījās apm. 100 
pers. 18. novembrī pl. 10 pašvaldības svinīgajā sēdē piedalījās apm. 200 personas. 
Parādē piedalījās organizācijas ar apm. 1000 dalībniekiem. Parādi noskatījās apm. 
3000 pers.

līdzīgi svētku sarīkojumi noritēja arī citās vietās šī rajona robežās.
Rēzeknes rajons ziņo, ka valsts 20 gadu pastāvēšanas svētki, kas visur bijuši 

vienādi un labi organizēti, tiem piemērotu sarīkojumu, svinīguma un dalībnieku 
skaita ziņā esot bijuši plašākie, kādi valsts pastāvēšanas laikā ir notikuši un redzēti. 
Sirsnība un sajūsma šais svētkos jo spilgti izpaudusies un bijusi vērojama visos 
iedzīvotāju slāņos tiklab pilsētās, kā laukos. Sekojot pašvaldību aicinājumam, 
Rēzeknes un ludzas apriņķos ar valsts karogiem bijušas greznojušās apm. 75% no 
visām lauku saimniecībām; agrākos svētkos karogoto saimniecību skaits bija krietni 
mazāks.

Svētku ievads sākās 17. novembrī pl. 10 no rīta, kad visās skolās notika svinīgi 
akti, ēkas tika greznotas karogiem un visās valsts un pašvaldības iestādēs pārtraukti 
darbi, pēc kam visu iestāžu vadītāji sapulcēja un piemēroti uzrunāja savus 
darbiniekus, aicinot tos arī turpmāk sekot vadoņa norādījumiem.

tās pat dienas pēcpusdienā un pievakarē notika organizēti karavīru, aizsargu, 
skolu jaunatnes, mazpulku un citu organizāciju, visu iestāžu darbinieku un pilsoņu 
gājieni uz atbrīvošanas cīņās kritušo varoņu atdusas vietām, kur nolika vainagus.

Šādi gājieni notika: 1) Rēzeknē (ar lāpām) ar apm. 3000 dalībniekiem; 2) ludzā – ar 
apm. 2000 dalībniekiem; 3) Kārsavā – ar apm. 500 dalībniekiem; 4) Silajāņu pag. – ar 
apm. 200 dalībn.; 5) Barkavas pag. – ar apm. 170 dalībniekiem; 6) varakļānu pag. – 
ar apm. 150 dalībniekiem. Rēzeknē, gājienā uz Brāļu kapiem pirmo reizi organizēti 
piedalījās arī kara invalīdi, kuriem svētku rīcības komiteja, par nožēlošanu, nebija 
paredzējusi gājienā piemērotu vietu: invalīdi gājiena ierindā bija novietoti aiz 
ugunsdzēsējiem – gājiena astē. Gājienus, neorganizētā veidā, ar pienācīgu cieņu 
kuplā skaitā visur sagaidīja un pavadīja ir veci, ir jauni ļaudis, starp kuriem sevišķi 
daudz bija cittautībnieku.

18. novembrī, laikā no pl. 10–11, pēc zvanu skaņām un korāļu izpildīšanas 
dievnamu torņos, visu konfesiju baznīcās noturēja svinīgus pateicības 
dievkalpojumus un aizlūgumus par mūsu valsti, tautu, vadoni un valdību. Šiem 
dievkalpojumiem, kas visur bija sevišķi kupli apmeklēti, sekoja svinīgas sēdes 
visās pašvaldībās. arī šīs sēdes, sevišķi laukos, notika ar plašu iedzīvotāju masu 
piedalīšanos, visur bija kupli apmeklētas un dažos pagastos pēc tam notika svētku 
gadījumam piemēroti priekšlasījumi.

Pēc pl. 12 dienā šādās vietās notika svinīgas svētku parādes: 1) Rēzeknē – ar 
apm. 1500 dalībniekiem un apm. 4000 skatītājiem; 2) ludzā – ar apm. 300 dalībn. un 
3000 skatītājiem; 3) zilupē – ar apm. 400 dalībn. un 1200 skatītājiem; 4) Kārsavā – ar 
apm. 500 dalībn. un apm. 1000 skatītājiem; 5) varakļānos – ar apm. 500 dalībn. un 
1000 skatītājiem; 6) viļēnos ar apm. 700 dalībn. un 1200 skatītājiem un 7) Maltā – ar 
apm. 300 dalībn. un 600 skatītājiem.

vadoņa runas un arī galvaspilsētas priekšnesumu noklausīšanai bija uzstādīti 
skaļruņi: Rēzeknē – 9; ludzā – 1; zilupē – 2; Kārsavā – 1; viļēnos – 2; varakļānos – 3. 
Skaļruņi bija uzstādīti arī pie pagastu valdēm un lielākās skolās caurmērā pa 2 katrā 
pagastā. vadoņa runu pie skaļruņiem noklausījās prāvs iedzīvotāju skaits, piem., 
Rēzeknē pie skaļruņiem atradās pie katra no 50 līdz 300 personas, bet pagastos – no 100 
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līdz 250 personas. iluminācija, galvenā kārtā pilsētās, svētkos bija sevišķi labi izdevusies. 
Galvenā vērtība bija piegriezta apgaismošanas ierīcībām un labam dekorējumam. visas 
valsts un pašvaldību ēkas bija ar gaumi iluminētas un to kopaina atstāja patīkamu 
iespaidu.

latvijas–SPRS55 pierobežā robežsargi dedzināja dižsārtus un laida raķetes.
Svētku noslēgumā visās rajona robežās esošās pilsētās un ciemos bija rīkoti 

svinīgi akti, kuriem sekoja sarīkojumi ar priekšlasījumiem par sasniegumiem valsts 
20 gadu pastāvēšanas laikā, koncerta u. c. priekšnesumi, kā arī tika uzvesta a. Grīna 
laikmetīgā luga “tēvuzeme”. visi šie sarīkojumi bija sevišķi kupli apmeklēti un, 
piem., Rēzeknē latviešu biedrības “tautas pils” telpās, kur ir 700 vietas, nevarēja 
uzņemt visus, kas bija ieradušies, lai piedalītos svinīgā aktā un noskatītos lugas 
“tēvuzeme” izrādi. Starp apmeklētājiem ne mazums bija darba ļaužu – strādnieku, 
amatnieku, sīktirgotāju u.t.t. lai gan mazākā skaitā, bet tomēr bija arī sveštautieši – žīdi, 
krievi, poļi.

Rēzeknē svētku dienā karavīriem un trūcīgiem iedzīvotājiem bija sarīkotas 
brīvizrādes pilsētas kino teātrī. arī šīs izrādes bija pārpildītas.

Jelgavas rajons ziņo, ka valsts 20 gadu pastāvēšanas svētku svinības sākušās 
17. novembrī pl. 10 ar valsts un pašvaldību vadītāju uzrunu saviem darbiniekiem, 
pēc kam darbus pārtrauca. Rūpniecības uzņēmumi darbus pārtrauca pl. 12. Skolās 
pl. 11 notika svinīgi akti.

17. novembra vakarā notikuši dažādi sarīkojumi, kā
ventspils latviešu biedrībā pl. 20 ventspils strādnieku arodbiedrības sarīkojums 

ar lugu “Seržants vīksna”.56 Sarīkojumā piedalījās apm. 600 strādnieku.
tukuma strādnieku arodbiedrības sarīkojums pl. 20 ar tukuma–talsu kara 

apriņķa priekšnieka plkv.-ltn. Muižuļa57 priekšlasījumu par valsts tapšanu un 
vēsturiskajām cīņām.

Jēkabpils aizsargu, skolu jaunatnes un ugunsdzēsēju lāpu gājiens. Gājiena 
dalībniekus un skatītājus uz Jēkabpils–Krustpils tilta ar piemērotu uzrunu apsveica 
Jēkabpils pilsētas galva ermansons,58 pēc tam sekoja iluminācija.

talsos pl. 17.30 notika apm. 3000 dalībnieku liels gājiens ar vainaga nolikšanu 
vietējā ev.-lut. baznīcā, pie kritušo varoņu piemiņas plāksnes.

Kandavā un Sabilē 17. novembra vakarā notika organizāciju lāpu gājieni, kuros 
ņēma dalību apm. 400–500 pers. Bez tam, Kandavas pilskalnā, pie vairākiem 
ugunskuriem, tika pacelts valsts karogs un sapulcējušies noklausījās mācītāja 
zariņa59 svētrunu.

Namu karogošana bija nobeigta jau 17. novembra vakarā. Šajā jautājumā dažus 
nepatīkamus starpgadījumus ienesa vācu tautības pilsoņu un organizāciju rīcība. 
tā, starp citu, Jelgavas airētāju kluba mītne, kura atrodas Jelgavā, blakus llK60 
telpām resp. viestura piemiņas pilij, nebija karogota. Par minētā kluba valdi ir 
ziņas, ka tā darbojas nacionālsociālistiskā garā.

tāpat vakarā minētā kluba mītne nebija iluminēta, pat ne apgaismota un tur valdīja 
pilnīga tumsa. Pa daļai tas pats sakāms par evaņģēliskās vācu jaunatnes savienības 
telpām, Jelgavā, Bisenieka ielā 21. Šajās telpās mitinās arī vācu jaunatnes savienības 
latvijā Jelgavas nodaļa. Minētais nams bija karogots un vakarā logos arī sveču 
apgaismojums, bet nama ārpusē elektrisko spuldžu veidojumā burts “l” un 3 zvaigznes. 
Šajā rīcībā ir saskatāms slēpts nolūks izvairīties no vārda latvija. tāpat vakarā nebija 
apgaismoti daudzu Jelgavā dzīvojošo vācu tautības pilsoņu dzīvokļu logi.
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18. novembra rītā pl. 8 svētku svinības sākās ar visu konfesiju baznīcu zvaniem 
pilsētās un laukos, pēc tam daudzās baznīcās orķestri atskaņoja piemērotus korāļus.

Pl. 9.30 pie kritušo atbrīvotāju pieminekļiem un kapos, kas atrodas rajona 
robežās, valsts, pašvaldību un organizāciju pārstāvji nolika vainagus.

Pl. 9 Jelgavā notika svinīga Jelgavas pilsētas valdes sēde.
Pl. 10 svinīga sēde notika latvijas lauksaimniecības kameras telpās viestura 

piemiņas pilī un citās pašvaldībās.
Pl. 11 visu konfesiju dievnamos notika svinīgi dievkalpojumi, kuri bija kupli 

apmeklēti.
Pl. 12.30 lielākos centros notika parādes, kurās piedalījās armija, aizsargi, 

skolas, ugunsdzēsēji un organizācijas un kopā ar skatītājiem šāds dalībnieku skaits: 
Jelgavā apm. 5000, kur piemērotu uzrunu teica Jelgavas garnizona priekšnieks 
plkv. apsītis,61 tukumā – 3000, talsos – 4000, Kandavā – 1000, valdemārpilī – 500, 
Sabilē – 1500, un arī dažos pagastos.

laukos, kur parādes nenotika, iedzīvotāji organizēti noklausījās pa radio valsts 
Prezidenta kunga runu parādē Rīgā un parādes radio reportāžu.

Pl. 17 pilsētās un laukos iedzīvotāji organizēti noklausījās valsts Prezidenta 
kunga radio runu. Jelgavā, tukumā un citās pilsētās valsts Prezidenta kunga runu 
noraidīja laukumos novietotie skaļruņi.

vakarā pilsētās un laukos notika svinīgi akti ar piemērotām uzrunām un lugas 
“tēvuzeme” izrādi. visi sarīkojumi bija labi apmeklēti un vietām pat – aucē – 
klausītāji stāvēja koridoros.

visos svinīgos svētku sarīkojumos un aktos ar uzrunām aprādīta latvijas 
tapšana, izveidošanās – izceļot 1934. gada 15. maija nozīmi – un valsts Prezidenta 
kunga lomu valsts izveidošanā un nostiprināšanā, ko klausītāji uzņēma atsaucīgi 
un sumināja valsts Prezidenta kungu, tā vietnieku ģenerāli Balodi un valdības 
locekļus.

Pilsētās un laukos valsts, pašvaldības un organizāciju un privātie nami bija 
ar gaumi un labi dekorēti. Sevišķi krāšņi bija dekorēta latvijas lauksaimniecības 
kameras mītne.

liepājas rajons ziņo, ka šī rajona robežās, tāpat kā visur citur, svētku svinības 
ievadītas 17. novembrī pēc plkst. 10, kad, darbu beidzot, valsts un pašvaldību 
iestādēs, skolās un pārējās darba vietās noturēti svinīgi akti, kuros iestāžu un 
darba vietu priekšnieki sniedza darbiniekiem un skolu audzēkņiem pārskatu par 
sasniegumiem valsts pastāvēšanas 20 gados, pie kam klātesošie sumināja mūsu 
valsts nodibinātāju valsts Prezidentu Kārli Ulmani, kara ministru ģenerāli Balodi 
un valdību.

tanī pat dienā pl. 17 liepājā no Kuršu laukuma sākās svētceļojums uz vietējiem 
Brāļu kapiem. lāpu apgaismotā, ar karogiem organizētā gājienā piedalījās aizsargi, 
aizsardzes, skolu audzēkņi, gaidas, skauti, 17 sabiedriskas organizācijas un lielāko 
rūpniecības uzņēmumu strādnieki, kopskaitā apm. 10000 cilvēku. Gājienā noskatījās 
sapulcējušies uz ielām vairāk tūkstoš iedzīvotāju.

Brāļu kapos, kur ārpus gājiena bija ieradušies apmēram 2000 svētceļnieki, 
svētbrīdi noturēja pāvests Sanders,62 pēc kam klātesošos uzrunāja pilsētas galvas 
biedrs Ozoliņš,63 cildinot kritušos varoņus, kas sevi ziedojuši latvijai, un nolika 
visu liepājas iedzīvotāju vārdā vainagu pie kritušo varoņu pieminekļa. Piemineklis 
bija rotāts visu to vainagu lentām, kas nolikti pie pieminekļa 20 gadu laikā.
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arī Saldū pl. 18.30 no tirgus laukuma atgāja ar karogiem lāpu apgaismotā 
svētceļojumā uz vietējiem Brāļu kapiem aizsargi, aizsardzes, skolu audzēkņi, 
sabiedriskas organizācijas un iedzīvotāji, kopskaitā apm. 4000 personas.

Svētku dienu 18. novembrī pl. 8 iezvanīja pilsētu un lauku baznīcu zvani un 
no dažu baznīcu (liepājā, Kuldīgā, Saldū un Priekulē) torņiem orķestri atskaņoja 
korāļus.

Pl. 9 Kuldīgas aizsargi kopā ar citām organizācijām devās svētceļojumā uz 
kritušo brīvības cīnītāju atdusas vietu vecos kapos. Gājienā piedalījās apm. 1000 
personas.

No pl. 10–11 pilsētu un pagastu valdes noturēja svinīgas sēdes. tālāk pilsētās un 
laukos notika svētku dievkalpojumi. tam sekoja parādes. Dievkalpojumi bija labi 
apmeklēti un parādes noskatījās daudz iedzīvotāju.

Pl. 16.45 iedzīvotāji pulcējās nozīmētās vietās, lai noklausītos vadoņa runu, ko 
pārraidīja pa radio. Šinī nolūkā daudzās vietās bija uzstādīti skaļruņi, pie kuriem 
pulcējās klausītāji.

Krēslai iestājoties, iesākās svētku iluminācija.
Pretvalstisko, kā komunistu un citu organizāciju dalībnieki nekur visā valstī 

nekādus miera un kārtības traucējumus svētkos netika sarīkojuši. Proklamācijas 
nav izdotas un neviens proklamāciju izplatīšanas gadījums nekur nav konstatēts. 
Pretvalstisko organizāciju neatļauti karogi nekur nav izkārti.

      J. Fridrihsons64

     Politiskās pārvaldes priekšnieks
augsti godājamam
iekšlietu ministrijas
administratīvā departamenta
direktora kungam

1938. g. 22. novembrī
 Nr. 33943.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l.,338.–353. lp.

7. latvijas valsts 20 gadu pastāvēšanas svētku rīcības 
komitejas atzinums par svētku norisi

latvijas valsts 20 gadu pastāvēšanas svētku rīcības komitejas 1938. g. 3. decembra 
sēdē pieņēma sekošu atzinumu attiecībā uz š.g. 18. novembrī notikušo valsts 20 
gadu pastāvēšanas svētku norisi un svinēšanu pilsētās un laukos

– – – – –
1. Piedalīšanās svētkos ne vien galvas pilsētā, bet arī provincē – bijusi ļoti 

dzīva.
2. Provinces pilsētās namu rotāšana bija pārdomāti un labi izvesta. vairākas 

pilsētu pašvaldības uzaicinājušas namsaimniekus kopējai sadarbībai namu 
dekorēšanas ziņā. Namsaimnieki deponēja naudas summas, un pašvaldība pēc 
zināma, saskaņota plāna par šo naudu izveda pilsētas vispārēju rotāšanu.
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3. Namu rotāšanas darbi jāuzsāk agrāk, lai tie noritētu bez steigas un pilnīgāki. 
Presē jāpublicē labi, neapmierinoši un pavisam nedekorēto namu īpašnieku 
saraksti.

4. izvedot dekorēšanu ar karogiem, turpmāk jāievēro, ka pilnīgāks iespaids ir no 
brīvi plandošiem karogiem, nevis no karājošiem standartiem.

5. Skaļruņu darbība visumā neattaisnoja uz tiem liktās cerības.
6. Ģimenes svētrīti noturēti samērā apmierinoši. Neskatoties uz to, ka uz laukiem 

svētrīti bijuši 40–60% no vēlamā skaita, taču tie radījuši lielu sajūsmu un atsaucību 
lauku ļaudīs. amatnieku aprindās bijuši 70–80% ģimenes svētrītu. tas pats sakāms 
par strādnieku ģimenēm, kur tie notikuši samērā plaši. 

vienīgi pilsētās, turīgākās aprindās svētbrīžu svētīgais iespaids vēl nav izprasts, 
jo ļaudis izgājuši uz ielām un mājās, ciešā ģimenes kopībā neuzturējās.

7. Jāsastāda kodolīgas runas konspekts ģimenes svētrītu vajadzībām un jāizplata 
visplašākajās mūsu tautas aprindās.

8. Galvas pilsētā svinīgās izrādes laikā Nacionālā operā piebraukšana un 
nobraukšana ar automašīnām nebija pietiekoši labi noorganizēta un neritēja gludi.

LVVA, 3758. f., 1. apr., 225. l., 356. lp.

PiezĪMeS
1 alfreds Bērziņš (1899–1977) – valsts un politiskais darbinieks. Sabiedrisko lietu ministrs 

(1937–1940).
2 latvijas valsts pastāvēšanas 20 gadu svinību pasākumi tika plānoti un sagatavoti pārdomāti. 

Sabiedrisko lietu ministrijas dokumentos ir atrodami svētku tehniskās programmas 14 
projekti. Sk.: lvva, 3758. f., 1. apr., 225. l., 2.–47. lp. 

3 Plāksnes teksts bija veltījums nākamajām paaudzēm un stāstīja par latvijas sasniegumiem 
neatkarības 20 gados. Īpaši akcentēta tika K. Ulmaņa loma latvijas vēsturē un valsts 
uzplaukums autoritārā režīma laikā. Plāksni kopā ar jaunākajiem laikrakstiem, žurnāliem un 
grāmatām ievietoja vara kaltā urnā. valsts prezidents K. Ulmanis to ievietoja jaunceļamā triju 
zvaigžņu torņa pamatos un iemūrēja arī pirmo ķieģeli. Svinīgā akta laikā ķieģeļus iemūrēja 
arī citi valdības locekļi.

4 Kārlis Ulmanis (1877–1942) – valsts un politiskais darbinieks, agronoms. 1934. gada 15. maijā 
veicis valsts apvērsumu un izveidojis autoritāru režīmu. valsts prezidents (1936–1940).

5 valsts prezidentu K. Ulmani Pils Baltajā zālē apsveica valdības locekļi, armijas un aizsargu 
pārstāvji, Senāta, latvijas Universitātes, lielāko reliģisko konfesiju vadība, kameru 
priekšsēdētāji, mazpulku, skautu u.c. organizācijas, pilsētu vadība un dažādu iestāžu 
vadītāji.

6 Jāņa čakstes laukums – Pils laukums. laukumam Jāņa čakstes vārds tika dots 1928. gadā, 
1941. gadā to pārdēvēja par Pionieru laukumu.

7 Pēc tālaika preses ziņām gājienā piedalījās 4000 studentu. ar lāpu ugunīm tika izveidots 
skaitlis “20”.

8 Studentu padome – latvijas Universitātes (lU) studentu pašpārvaldes augstākais orgāns. 
Studentu padomes uzdevums bija reprezentēt studentus valsts un starptautiskajā dzīvē, 
aizstāvēt viņu intereses, lemt par studentu materiālās un kultūras dzīves jautājumiem, ievēlēt 
priekšstāvjus studentu tiesā, stipendiju komisijās, atbrīvošanas no mācību maksas komisijās 
un ārstniecības un palīdzības komisijā. līdz 1934. gada 15. maijam Studentu padomi vadīja 
prezidijs sešu cilvēku sastāvā. Pēc K. Ulmaņa autoritārā režīma izveides prezidijs pārņēma 
Studentu padomes funkcijas, tā locekļus iecēla lU rektors.

9 edmunds arnoldijs. Studentu padomes prezidija priekšsēdētāja amatā kopš 1936. gada 
24. marta. 
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10 K. Ulmaņa runā tika akcentēta valsts labvēlīgā un gādīgā attieksme pret studentiem, it īpaši  
jaunpieņemtais likums par valsts aizdevumiem normālas studiju gaitas nodrošināšanai 
augstākajās mācību iestādēs.

11 “Gaudeamus igitur” – sena studentu dziesma (tapusi 13. gs.), kas daudzās Rietumvalstīs 
pārtapusi studentu himnā. teksta mūsdienu versijas (1781) autors Kristiāns vilhelms 
Kindlebens (Kindleben).

12 Dokumentā piezīme ar zīmuli: “Dziesmas nelikt.” Citā tehniskās programmas eksemplārā ir 
piezīme ar zīmuli: “lietuvas, igaunijas karogi sakarā ar igauņu un lietuvju viesiem. Radiofonā 
propaganda līdz 18.Xi”. Sk.: lvva, 3758. f., 1. apr., 225. l., 56. lp.

13 Roberts liepiņš (1890–1978) – Rīgas pilsētas galva (1936–1940).
14 Uz svinīgo sēdi pulcējās Ministru kabinets pilnā sastāvā, izņemot sabiedrisko lietu ministru 

a. Bērziņu un B. einbergu, kuri kā valdības pārstāvji piedalījās latvijas jubilejas svinībās 
igaunijā un lietuvā. Sēdē valdības locekļus uzrunāja K. Ulmanis, savukārt atbildes runu 
kabineta locekļu vārdā sacīja J. Balodis.

15 Ārvalstu diplomātus K. Ulmanis, klātesot ārlietu ministram v. Munteram, pieņēma Pils 
Baltajā zālē. Diplomātiskā korpusa vārdā K. Ulmani apsveica pāvesta nuncijs a. arata.

16 arhibīskapa katedrālē, kas bija rotāta par godu valsts svētkiem, uz dievkalpojumu pulcējās 
valdības locekļi, diplomātiskais un konsulārais korpuss, valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji 
un daudzi dievlūdzēji. Svētrunu teica arhibīskaps teodors Grīnbergs (1870–1962). 

17 Romas katoļu Jēkaba katedrālē svētrunu teica metropolīts antonijs Springovičs (1876–1959), 
Pareizticīgo katedrālē – metropolīts augustīns (Pētersons; 1873–1955).

18 Uzvaras laukums – valsts reprezentācijas, kultūras, izklaides un sporta pasākumu norises 
vieta K. Ulmaņa autoritārā režīma laikā (1938–1940), kas izveidots Uzvaras parka vietā (kopš 
1923, iepriekšējais nosaukums Pētera parks). 1936. gadā tika izdots likums par Uzvaras 
laukuma izbūvi, 1938. gadā – izsludināts projektu konkurss. Notika intensīva ziedojumu 
vākšanas kampaņa. Uzvaras laukuma atklāšana notika iX Dziesmu svētkos 1938. gada 
17. jūnijā.

19 Reitera koris – augstas kvalifikācijas un starptautiski pazīstamākais amatierkoris latvijas 
Republikā (1920–1940). tā sastāvā 90–100 vokālistu; vadītājs diriģents teodors Reiters (1884–
1964).

20 alfrēds Kalniņš (1879–1951) – komponists, ērģelnieks, diriģents un publicists.
21 a. Kalniņa dziesma “Mēs gribam būt (esam) kungi mūsu dzimtā zemē” tiek dēvēta arī par 

“latvju himnu”. tās vārdu autors dzejnieks vilis Plūdons (īst. v. vilis lejnieks; 1874–1940). 
Dziesmas pirmatskaņojums 1917. gadā, un tai ir īpaša loma neatkarīgas latvijas Republikas 
izveides idejas propagandā.

22 Plāksnē iekalti vārdi: “Šajā namā 1918. gada 18. novembrī latvijas tautas padome pasludināja 
neatkarīgās latvijas valsts nodibināšanu un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis nolasīja 
pirmo valdības vēstījumu.” 

23 Dziesmas “tev mūžam dzīvot, latvija” mūzikas autors komponists Jānis Mediņš (1890–1966), 
vārdu autors vilis Plūdons. 

24 Jānis zālītis (1884–1943) – komponists, mūzikas kritiķis.
25 Dziesma zināma arī ar nosaukumiem “Mēs suminām tevi, tautas vienotāj!” un “Dziesma 

tautas vienotājam” (vārdu autors – vilis Plūdons).
26 Gaismas stabs – latvijas valsts svētkiem par godu veidots gaismas tornis 31 m augstumā. tā 

virsotnē – vanags vizmojošā vārpu vainagā. Pret gaismas torņa virsotni vijās sarkanbaltsarkanas 
gaismas strāvas, gaismu izstaroja arī 20 gaismas stabi, kas simbolizēja valsts pastāvēšanas 
gadus. Gaismas torņa autors arhitekts Oskars Krauze (1903–?).

27 aleksandra Grīna luga. aleksandrs Jēkabs Grīns (1895–1941) – rakstnieks, kapteinis. Strādājis 
laikraksta “Brīvā zeme” redakcijā (1933–1938), latvijas Preses biedrības priekšsēdētāja biedrs 
(kopš 1937). 1939. gadā atgriezies latvijas armijā.

28 Svētku uzvedums “Gaismas ceļš”. tā autori – leonīds Breikšs un vilis Plūdons, mūzikas 
autors – Jānis Norvilis.

106



SviNĒŠaNa: valStS 20. GaDaDieNaS SvĒtKi

29 tehniskās programmas citā eksemplārā minēts, ka pasākumus noslēdz: “20.30. Uguņošana uz 
Daugavas.” Šis ieraksts gan ir pārsvītrots ar zīmuli. Sk.: lvva, 3758. f., 1. apr., 225. l., 55. lp.

30 Pēteris voldemārs Pommers (1894–1957) – militārais darbinieks, ierēdnis. Pulkvedis–leitnants. 
Rīgas prefekts (1936–1939).

31 Jēkabs Bīne (1895–1955) – gleznotājs, vitrāžists, pedagogs un mākslas kritiķis. 20. gs. 30. 
gados lektors latvijas tautas universitātes Mākslas studijā (1928–1940), Mājturības institūtā 
Kaucmindē (1932–1939), Rīgas valsts mākslas amatniecības skolā (1933–1940), Rīgas 
daiļkrāsotāju biedrības skolā (1936–1939), bijis arī Sabiedrisko lietu ministrijas konsultants.  

32 voldemārs valdmanis (1905–1966) – dekorators, scenogrāfs un grafiķis. 20. gs. 30. gados 
inscenējis vairākas brīvdabas izrādes aizsargiem Rīgā, Suntažos un valmierā, piedalījies lielo 
autoritāro režīmu slavinošo brīvdabas inscenējumu Rīgā un Jelgavā veidošanā. Strādājis par 
skatuves gleznotāju Nacionālajā teātrī (1933–1940), zīmējis ilustrācijas žurnālā “atpūta” un 
laikrakstā “tēvijas Sargs”.

33 Kārlis Freimanis (1909–1987) – grafiķis, monumentālists, dekorators un gleznotājs. 
34 Jēkabs alfrēds Strazdiņš (1905–1958) – gleznotājs, pedagogs un kritiķis. 20. gs. 30. gados 

strādājis par zīmēšanas skolotāju Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā (1937–1944) un mākslas kritiķi 
laikrakstā “Brīvā zeme”.

35 eduards Ferlands Pika (1895–1960) – gleznotājs. 20. gs. 30. gados strādājis par latvijas 
amatniecības kameras Rīgas daiļkrāsotāju skolas direktoru un pasniedzēju latvijas Mākslas 
akadēmijā (1929–1944?).

36 Jānis Jablovskis (1901–1965) – gleznotājs. 20. gs. 30. gados strādājis par zīmēšanas skolotāju 
Siguldas ģimnāzijā.

37 iespējams, Reinholds Miķelsons (1899–?) – Rīgas 2. valsts ģimnāzijas inspektors.
38 Jānis labsvīrs (1907–2002) – valsts un saimnieciskais darbinieks. Sabiedrisko lietu ministrijas 

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

departamenta administratīvās nodaļas vadītājs, vēlāk latvijas Darba kameras direktors.
40 Dokumenta 1. lapā  piezīme, rakstīta ar zīmuli: “izvest dekorēšanas darbu! Sākšana un 

uzstādīšana atļaujama jau dažas dienas pirms 18.Xi.” Sabiedrisko lietu ministrijas dokumentos 
atrodams arī valsts 20 gadu jubilejas svinību rīcības komitejas drukāts uzaicinājums “Rīgas 
namsaimniekiem un veikalniekiem!”, kas aicina izdekorēt pilsētu un kas saturā radniecisks 
šim publicētajam dokumentam. aicinājums noslēdzas ar vārdiem: “aicinām neatstāt nevienu 
namu un veikala logu nedekorētu! Nākiet un prasiet, mēs dosim padomus!” aicinājuma 
pēdējā lapā norādītas valsts karogu cenas vairākās firmās. Sk.: lvva, 3758., f., 1. apr., 225. l., 
163., 164. lp.

41 Jānis Grandaus (1888–1942 vai 1943?) – latvijas valsts prezidenta sekretārs (1922–1940).
42 “latvijas vanagi” (1922–1940) – nacionālpatriotiska biedrība, kuras uzdevums izkopt latviešu 

jaunatnes garīgās un fiziskās spējas. tās devīze: “Stāvēt stipri par latviju!” 1939. gadā biedrībā 
bija 15 000 biedru.

43 vilhelms ilziņš (1885–?) – Rīgas prefektūras 4. iecirkņa priekšnieks, vēlāk Rīgas prefektūras 
apsardzības rotas priekšnieks.

44 zemgales tilts pār Daugavu Rīgā atklāts 1938. gadā, pārbūvējot pirmo Rīgas Dzelzs tiltu, 
kura vecās dzelzs kopnes nomainīja ar tērauda arkveida režģotām kopnēm, kā arī pārbūvēja 
tilta balstus, izveidojot jaunu posmu pār zaķusalu. tilta atsevišķus posmus saspridzināja 
1941. gada 29. jūnijā. Otrā pasaules kara laikā to pilnīgi neatjaunoja. zemgales tilts galīgi 
iznīcināts, nacistiskās vācijas armijai atkāpjoties no Rīgas 1944. gada oktobrī.

45 Mūsdienās Raņķa dambis. Nameja bulvāra vārds tam bija no 1936. (oficiāli – 1938.) līdz 
1942. gadam.

46 aleksandrs Mežciems (1891–1966) – ārsts ķirurgs, latvijas Universitātes Ķirurģiskās klīnikas 
asistents (1922–1930), pēc tam 5. Rīgas aizsargu pulka ārsts un aizsargu štāba ambulances 
vadītājs, bijis arī vispārējās apdrošināšanas sabiedrības medicīnas daļas vadītājs un 
Negadījumu apdrošināšanas pārvaldes ambulances vadītājs un kontrolārsts.
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47 Kārlis Jānis Jēkabs Jansons (1891–?) – Rīgas prefekta vecākais palīgs (1936–1939), Rīgas 
policijas prefekts (1939–1940).

48 a. Grīna lugas “tēvuzeme” darbojošos personu vidū ir vairāki aizsargi – andris arājs, Skuja 
un Pūce. lugas pilnu tekstu sk.: lvva, 3758. f., 1. apr., 225. l., 278.–298., 299.–328. lp. lvva 
Sabiedrisko lietu ministrijas dokumentos ir arī šās lugas izrādē dziedamās Bernharda Sosāra 
“Kaprāļa dziesmas” variantu notis. Sk. lvva, 3758. f., 1. apr., 225. l., 329.–332. lp.

49 Dokumenta augšējā kreisajā stūrī ar zīmuli rakstīta piezīme: “labsvīram. Sīki iepazīties 
un saskaņot ar savu informāc.[iju]. Novērst trūkumus un iegaumēt citiem līdzīgiem 
gadīj.[umiem]. 22./Xi. a. B.[ērziņš].”

50 Dāvids Rudzītis (1881–1939) – valsts darbinieks un ierēdnis. valsts kancelejas direktors (1918–
1938), Ministru kabineta loceklis (1938–1939).

51 ludvigs tigels (Tügel; 1889–1972) – vācu dzejnieks un rakstnieks.
52 armijas ekonomiskais veikals – Kara ministrijas tirdzniecības uzņēmums Rīgā audēju ielā 

16. Dibināts 1919. gadā; 1938. gadā atklāta tā jaunā modernā piecstāvu ēka. 1940. gada rudenī 
padomju okupācijas vara to nacionalizēja.

53 Mūsdienās – esplanāde. tai vienības laukuma vārds tika piešķirts 1934. gadā, 1941. gadā tas 
tika pārdēvēts par Komunāru laukumu.

54 Mārtiņš Prīmanis (1878–1950) – Dr. chem., latvijas Universitātes neorganiskās ķīmijas 
profesors (no 1936), rektors (1937–1940; 1941–1944).

55 Sociālistisko Padomju Republiku Savienība, vēlāk lietots nosaukums Padomju Sociālistisko 
Republiku Savienība un abreviatūra “PSRS”.

56 voldemāra Sauleskalna (līdz 1939. gadam zonbergs; 1905–1973) luga “Seržants vīksna: 
Brīvības cīņu notikums vienā cēlienā” (1934).

57 augusts Muižulis (1893–1941) – militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants; tukuma–talsu 
kara apriņķa priekšnieks (1935–1939), tukuma–Kuldīgas kara apriņķa priekšnieks (1939–
1940).

58 teodors ermansons (1896–1942) – veterinārārsts, Jēkabpils pilsētas vecākais (1935–1939).
59 Rihards valdemārs zariņš (1889–1942) – garīdznieks un literāts, Kandavas ev. luteriskās 

draudzes mācītājs.
60 latvijas lauksaimniecības kamera – lauksaimniecības nozares pārvaldes iestāde latvijā 

autoritārā režīma laikā; dibināta 1935. gada 1. aprīlī. tās darbībai pārsvarā konsultatīvs 
raksturs, jo vara bija koncentrēta valdības un valsts un Ministru prezidenta rokās. Kameras 
uzdevums rūpēties par lauksaimnieku un lauksaimniecības nozares uzplaukumu.

61 augusts apsītis–apse (1895–1947) – militārais darbinieks, pulkvedis, 3. Jelgavas kājnieku 
pulka komandieris (1934–1940).

62 visvaldis Sanders (1885–1979) – liepājas ev. luteriskās draudzes un aizsargu mācītājs.
63 aleksandrs Ozoliņš (1884–1943) – liepājas pilsētas vecākā biedrs, izglītības nodaļas vadītājs, 

arī literāts un žurnālists.
64 Jānis Fridrihsons (1892–1941) – Politiskās pārvaldes priekšnieks (1934–1939), Drošības policijas 

departamenta direktors (1939–1940).

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.
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festliche veranstaltungen:

einblicke in die 10. und 20. gründungsfeier 
des lettischen staates

im vorliegenden Beitrag wird auf die “runden“ Jubiläumsfeiern der 
Republik lettland in der zwischenkriegszeit eingegangen. Ferner werden 
die erwähnten Festlichkeiten im Diskurs der Medien betrachtet. in den 20er 
und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts waren im lettischen Kalender recht 
wenige Feiertage verzeichnet. Der 18. November wurde zum Feiertag am 
21. Januar 1920 erhoben. im laufe der zeit formierte sich das Ritual der 
Jubiläumsfeier des Staates. als die wichtigsten Bestandteile dieses sind 
zu nennen: Die ausschmückung der Straßen und Gebäude, festlicher 
zug zum Bruderfriedhof und eine Feierstunde zum Gedenken an die 
Freiheitskämpfer, ferner eine festliche veranstaltung mit ansprache des 
Staatspräsidenten im Nationaltheater. 

Der 10. Jahrestag der Republik lettland, der am 17. und 18. November 
1928 aufwendig und eindrucksvoll gefeiert wurde, offenbarte jedoch auch 
die innenpolitischen und sozialen Probleme jener zeit. am Staatsfeiertag 
dominierte in den Medien die Demonstration des Machtgepränges und der 
Comemmoration seitens der damaligen elite. Die festlichen veranstaltungen 
anlässlich des 20. Jubiläums des lettischen Staates am 18. November 1938 
sollten mehrere aufgaben erfüllen: 1) die legitimierung des autoritären 
Regimes in der Geschichte des Staates, 2) die Stärkung der Bande zwischen 
K. Ulmanis, dem Führer, und dem volke (“Gemeinschaft des volkes“) 
sowie die aktivierung der Massen zur Unterstützung des Staates, 3) 
eine Demonstration der Überlegenheit des autoritären Regimes über die 
Demokratie – und  4) Hervorrufung positiver emotionen. 

im anhang werden die im Historischen Staatsarchiv lettlands befind-
lichen Dokumente des Ministeriums für öffentliche angelegenheiten lett-
lands über die 20. Gründungsfeier der Republik lettland veröffentlicht. 

Schlüsselwörter: Staatsfeier, festliche veranstaltungen, „rundes“ Jubiläum, 
ansprache, Comemmoration. 

iesniegts 2008. gada 24. augustā


