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tradīcijas glabātāji
latvijas valsts vēstures arhīvs (lvva) glabā bagātu vēstures dokumentu kolekciju, – tajā 
rodamas liecības arī par dziesmu svētkiem. lvva sabiedrisko attiecību un publikāciju daļa, 
gatavojot digitālo izstādi “dziesmu svētku tradīcija un tās nesēji”, apzināja arhīva fondos 
esošos dokumentus par dziesmu svētku vēsturi.
lvva fondi, kuros atrodama informācija par dziesmu svētkiem, iedalāmi vairākās grupās, 
proti: 1) valsts un pilsētu pašvaldību administratīvo iestāžu dokumentu fondi (vidzemes 
guberņā un latvijas republikā), 2) policijas iestāžu fondi, 3) latviešu biedrību fondi, 4) mūzikas 
biedrību fondi, 5) personu fondi.
Atslēgvārdi: latviešu dziesmu svētki, latvijas valsts vēstures arhīva fondi.

sagaidot XXiv vispārējos latviešu dziesmu svētkus, lvva sabiedrisko 
attiecību un publikāciju daļa sagatavojusi digitālu izstādi “dziesmu svētku 
tradīcija un tās nesēji”, kas interesentiem pieejama lvva mājaslapā. 
dziesmu svētku tradīcijas nesēji un kopēji visupirms, protams, ir paši šo 
svētku dedzīgie un pašaizliedzīgie rīkotāji un dalībnieki, bet svarīga no-
zīme tautas kultūras atmiņas saglabāšanā nenoliedzami ir arī rakstītajam 
vārdam. Gan grāmatās, gan publicistikā un internetā atrodama plaša 
informācija par dziesmu svētku vēsturi – statistikas ziņas, kā arī liecības 
par dziesmu svētku tradīcijas sākotni, izaugsmi un izmaiņām attiecīgā 
laikmeta – tā sabiedriski politiskā satura – kontekstā. daudzi no pētniekiem 
izmantojuši savā darbā arī arhīvu dokumentus, tomēr ne visas arhīvu – to 
skaitā lvva – bagātības jau ir apgūtas.
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izstādes gatavošanas gaitā tika apzināti dažādos lvva fondos atrodamie 
dokumenti par i–iX dziesmu svētku norisi (1873–1938), par latviešu 
dziedāšanas un mūzikas biedrību vēsturi. dokumentu apjoms neļāva tos 
visus iekļaut vienas izstādes ietvaros, tādēļ tika sastādīts šo dokumentu 
saraksts ar mērķi sekmēt un rosināt interesi par mūsu tautas kultūru un 
tradīcijām, padarīt arhīva dokumentus vieglāk pieejamus pētniekiem, kā arī 
iepazīstināt sabiedrību ar lvva kolekcijām. Šie dokumenti atklāj dziesmu 
svētku saistību ar nozīmīgiem sabiedriskiem vai politiskiem notikumiem, 
sniedz informāciju par dažādiem dziesmu svētku rīkošanas un norises 
aspektiem, tāpat arī par šo svētku vērtējumu un rezonansi sabiedrībā. 

lvva fondi, kuros atrodama informācija par dziesmu svētkiem, iedalāmi 
vairākās grupās, proti: 1) valsts un pilsētu pašvaldību administratīvo 
iestāžu dokumentu fondi (vidzemes guberņā un latvijas republikā), 2) 
policijas iestāžu fondi, 3) latviešu biedrību fondi, 4) mūzikas biedrību fondi, 
5) personu fondi.

vidzemes guberņas pārvaldes un pilsētu pašvaldību 
administratīvo iestāžu dokumentu fondi

Pārvaldes iestāžu materiāli galvenokārt atspoguļo valsts varas un 
politikas ietekmi uz dziesmu svētku organizēšanas gaitu, valsts ideoloģisko 
pasūtījumu, svētku norises oficiālo vērtējumu u.c. Šajā grupā ietilpst 
dokumenti par rīkošanas atļauju izsniegšanu, programmu saskaņošanu un 
akceptēšanu, varas institūciju dalību svētku organizēšanā. 

svarīgākie fondi, kur atrodama informācija par dziesmu svētku 
rīkošanu cariskās krievijas impērijas laikā, ir Baltijas ģenerālgubernatora 
un vidzemes gubernatora kanceleju fondi (nr. 1 un nr. 3). dziesmu 
svētki latvijā aizsākās pirmās latviešu atmodas laikā – reizē ar latviešu 
nacionālās apziņas dzimšanu un jaunlatviešu kustību 19. gadsimta 60. un 
70. gados. tādēļ svarīgi atzīmēt, ka šajos fondos ir plašs dokumentu loks, 
kas ļauj izsekot dziesmu svētku priekšvēsturei – latviešu koru kustības, 
dziedāšanas un mūzikas biedrību sākotnei 19. gadsimta otrajā pusē, kā 
arī pirmo atsevišķo novadu dziesmu svētku norisei. Piemēram, limbažu 
dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana 1863. gadā,1 opekalna vīru 
kora dibināšana 1866. gadā,2 smiltenes mācītāja lūgums atļaut rīkot tautas 
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1. att. rīgas latviešu biedrības 
lūgums vidzemes gubernatoram 
atļaut rīkot i vispārīgos latviešu 
dziedāšanas svētkus. rīgā 
1873. gada 17. aprīlī. 
LVVA, 3. f., 6. apr., 2186. f., 1. lp.
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2. att. kurzemes 
gubernatora iesniegums 
krievijas iekšlietu 
ministrijai par Jelgavas 
latviešu biedrības 
lūgumu piedalīties 
1882. gadā vispārējos 
latviešu dziesmu 
svētkus. 1881. gada 
1. februāris.
 LVVA, 3. f., 6. apr., 
3888. l., 26. lp.
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dziesmu svētkus 1867. gadā,3 atļauja dobeles apriņķa zemniekiem rīkot 
dziesmu svētkus 1870. gadā.4 

vidzemes gubernatora kancelejas fondā līdzās dažādiem valdības 
rīkojumiem, apkārtrakstiem un dokumentiem par visdažādāko biedrību 
dibināšanu, kā arī politiski neuzticamo personu uzraudzību u. c. atrodami 
materiāli par dziesmu svētku rīkošanu 1873.,5 1880.6 un 1910. gadā.7 
arhīva dokumenti rāda, ka atļauju saņemšana dziesmu svētku rīkošanai 
bija sarežģīta birokrātiska sistēma, kurā iesaistījās dažādas valsts varas 
institūcijas. uzskatāms piemērs ir atļaujas izsniegšanas process ii vispārējo 
dziesmu svētku rīkošanai. Gatavošanās šiem svētkiem bija sākusies jau 
1878. gada nogalē, kad rīgas latviešu biedrības valdes sēde 1. oktobrī 
pieņēma lēmumu rīkot dziesmu svētkus 1880. gada jūnijā un 7. oktobrī 
griezās ar lūgumu pie vidzemes gubernatora dot attiecīgu atļauju. lai 
nodrošinātos pret iespējamo atteikumu, izvēlēts bija arī svarīgs sabiedriski 
politisks iemesls – krievijas ķeizara aleksandra ii 25 gadu valdīšanas 
jubileja. rīgas latviešu biedrības priekšsēdētājs krišjānis kalniņš savā 
iesniegumā arī uzsvēra, ka iepriekš notikušie dziesmu svētki, piemēram, 
1870. gadā dobelē un 1873. gadā rīgā, atstājuši visos to dalībniekos 
labas atmiņas un apņemšanos turpināt šo tradīciju. izpildot vidzemes 
gubernatora prasību, 1878. gada 16. novembrī rīgas latviešu biedrība 
nosūtīja gubernatora kancelejai plānoto svētku programmu. Programmā 
lasāms, ka svētku pirmajā dienā notiks garīgās mūzikas koncerts, otrajā 
dienā – laicīgās mūzikas koncerts, bet trešajā dienā – koru sacensības. tā kā 
bija sagaidāms, ka latviešu dziesmu svētkos piedalīsies arī kori no kurzemes, 
vidzemes gubernators 1878. gada 18. novembrī vērsās ar jautājumu pie 
kurzemes gubernatora, vai viņam nav iebildumu šādu svētku rīkošanai. 
kurzemes gubernators gan deva savu piekrišanu, bet jautājumu par to, vai 
svētku rīkošanai atļauja dodama, vai ne, vidzemes guberņas valdībai vēl 
bija jāsaskaņo ar krievijas iekšlietu ministriju. tomēr šīs iestādes Policijas 
departaments 1878. gada 27. decembrī atbildēja, ka lūgums izsniegt atļauju 
dziesmu svētku rīkošanai 1880. gadā ir pāragrs un ieteica to atkārtot vēlāk. 
rīgas latviešu biedrība, gādājot par kvalitatīvu svētku sagatavošanu, 
1879. gada 9. aprīlī iesniedza atkārtotu lūgumu gubernatoram, norādot, ka 
svētkiem jāgatavojas savlaicīgi – vismaz 10 mēnešus iepriekš nepieciešams 
sastādīt dziesmu programmu, ko paredzēts darīt diriģentu sanāksmē 
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1879. gada jūnijā vai jūlijā. tomēr krievijas iekšlietu ministrijas Policijas 
departaments ar atļaujas izsniegšanu nesteidzās, tikai atzīmēja – 1879. gada 
19. maija vēstulē vidzemes gubernatoram –, ka “neredz šķēršļus, lai saga-
tavošanās darbi tiktu uzsākti”. sekoja ii vispārējo latviešu dziesmu svētku 
garīgās un laicīgās mūzikas koncertu programmu nosūtīšana krievijas 
iekšlietu ministram un vidzemes gubernatora atkārtots lūgums 1879. gada 
10. novembrī atļaut latviešiem rīkot rīgā dziesmu svētkus, ar piezīmi, 
ka viņš pats šādu atļauju jau devis. tikai 1880. gada 31. janvārī iekšlietu 
ministrijas Policijas departaments atbildēja, ka no savas puses neceļ nekādus 
iebildumus dziesmu svētku rīkošanai ar piebildi: “Pilnīgi neatkarīgi no ķeizara 
25 gadu valdīšanas jubilejas svinībām.” Pateicoties par vidzemes gubernatora 
pūlēm, ii vispārējo latviešu dziedāšanas svētku komiteja nosūtīja viņam 
rīgas latviešu biedrības priekšsēdētāja krišjāņa kalniņa un rakstveža 
a. Ārgaļa parakstītu ielūgumu apmeklēt svētku koncertus “jaunuzceltajā 
dziesmu svētku ēkā”, kā arī svinīgās vakariņas rīgas latviešu biedrības namā 
19. jūnijā plkst. 22. 30.8 

kā noslēgums ii dziesmu svētku rīkošanas gaitas atspoguļojumam 
lvva dokumentos jāmin vidzemes gubernatora kancelejas fondā 
glabātā krievijas iekšlietu ministra vēstule 1880. gada 19. jūnijā vidzemes 
ģenerālgubernatoram ar lūgumu krievijas ķeizara vārdā izteikt pateicību 
ii vispārējo latviešu dziesmu svētku rīkotājiem un dalībniekiem par viņu 
apsveikuma telegrammu ķeizaram un apliecinātajām padevības jūtām.9 

arī Jelgavā 1895. gadā rīkotajiem iv dziesmu svētkiem bija piemeklēta 
formāla politiska rakstura gadskārta – 100 gadi kopš kurzemes un Zemgales 
hercogistes pievienošanas krievijai, bet v vispārējos latviešu dziesmu 
svētkus, ko bija plānots rīkot rīgā 1910. gada vasarā, rīgas latviešu 
biedrības vadītāji oficiālajā lūgumrakstā krievijas iekšlietu ministram 
1909. gada 14. aprīlī dēvēja par veltījumu 200 gadu jubilejai kopš vidzemes 
pievienošanas krievijas impērijai. vēstulē arī atzīmēts, ka nodomu rīkot 
kārtējos vispārējos dziesmu svētkus 1904. gadā sakarā ar ķeizara niko-
laja ii 10 gadu valdīšanas jubileju izjaukusi krievijas iesaistīšanās karā ar 
Japānu.10 tomēr 1910. gada dziesmu svētku rīkošanas iecere sarežģītās 
sabiedriski politiskās situācijas laikā, kad latviešu vidū norisinājās sociāla 
un ideoloģiska šķelšanās, izpelnījās asu kritiku no kreisi noskaņotās 
inteliģences puses. nebija aizmirsta arī 1905. gada revolūcija un krievijas 
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3. att. krievijas iekšlietu ministra vēstule vidzemes 
ģenerālgubernatoram ar lūgumu krievijas ķeizara vārdā izteikt 

pateicību ii vispārējo latviešu dziesmu svētku rīkotājiem un 
dalībniekiem. 1880. gada 25. jūnijā. 

LVVA, 3. f., 6. apr., 3888. l., 24. lp.
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4. att. iii vispārīgo 
latviešu dziedāšanas 
svētku laicīgā koncerta 
1888. gada 20. jūnijā 
programma. 
LVVA, 762. f., 1. apr., 
15. l., 3. lp.
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cara valdības izrēķināšanās ar latviešu piektgadniekiem. neliels piemērs 
šiem procesiem tā laika sabiedrībā ir vidzemes gubernatora kancelejai 
piesūtītie latviešu laikrakstos publicēto kritisko rakstu tulkojumi.11

administratīvo iestāžu dokumentu fondu grupā, kur glabājas materiāli 
par dziesmu svētku vēsturi 19. gadsimtā, svarīga vieta ir rīgas pilsētas 
valdes fondam (nr. 2724), kā arī rīgas pilsētas Būvniecības komisijas fondam 
(nr. 2761). nozīmīgākie materiāli par dziesmu svētku tēmu šo iestāžu 
dokumentu vidū ir svētku rīkotāju, proti, rīgas latviešu biedrības sarakste 
ar pilsētas valdi par gruntsgabalu piešķiršanu bez atlīdzības provizorisku 
dziesmu svētku estrāžu vai ēku būvei. 1880. gada 2. aprīlī, piemēram, rīgas 
pilsētas ekonomijas pārvalde bija nolēmusi atbalstīt rīgas latviešu biedrības 
lūgumu piešķirt gruntsgabalu rīgā, Parādes laukumā – starp nikolaja, 
Jēkaba, noliktavas un muitas ielām – un paziņoja šo lēmumu pilsētas valdei. 
nepieciešamību celt jaunu dziesmu svētku halli rīgas latviešu biedrības 
pārstāvji bija pamatojuši ar faktu, ka strēlnieku dārza estrāde, kas celta vācu 
dziesmu svētku vajadzībām, esot pārāk maza, proti, tur esot vietas tikai 
600 dziedātājiem, bet sagaidāms, ka latviešu dziesmu svētki pulcēs ap 2500 
dalībnieku.12 arī 1888. gadā rīgas pilsētas valde, atbildot uz rīgas latviešu 
biedrības lūgumu piešķirt tai zemesgabalu – aptuveni 3200 kvadrātasu 
lielu – svētku halles būvei uz laiku no 1888. gada 1. maija līdz 1. augustam, 
piešķīra tai gruntsgabalu esplanādē. Bez tam biedrība bija lūgusi pilsētas 
valdi piešķirt telpas dziedātāju izmitināšanai – ugunsdzēsēju depo, skolas 
ēku pie esplanādes u.tml. arī šo lūgumu ekonomijas pārvalde nolēma 
atbalstīt un lūdza rīgas pilsētas valdi attiecīgi rīkoties, jo “pilsētas valdei 
ir pienākums dot savu ieguldījumu, lai latviešu dziesmu svētki izdotos”.13 
apliecinājums rīgas latviešu biedrības veiksmīgajai sadarbībai ar rīgas 
pilsētas valdi ir tās pateicība pilsētas valdei 1888. gada 14. jūlijā par atbalstu 
un palīdzību iii vispārējo latviešu dziesmu svētku sarīkošanā.14

Plānojot dziesmu svētkus 1904. gadā, rīgas latviešu biedrība bija lūgusi 
piešķirt tai zemesgabalu svētku halles būvei esplanādē, tomēr pilsēta šo 
lūgumu noraidīja tā iemesla dēļ, ka esplanādē par pilsētas līdzekļiem ierīkots 
parādes laukums un tur nav atļauts būvēt nekādas ēkas. tomēr pilsēta 
piedāvāja dziesmu svētku rīkošanai izvēlēties kādu citu laukumu. Pēc 
arhitekta konstantīna Pēkšēna ierosinājuma biedrība atzina par piemērotu 
laukumu maskavas ielā – “starp Kārļa baseinu un Sarkanajiem spīķeriem”. rīgas 

77



valda kvaskova78

5. att. rīgas latviešu biedrības lūgums piešķirt laukumu 
v vispārējos latviešu dziesmu svētku norisei. 

rīgā 1909. gada 27. jūlijā. LVVA, 2724. f., 2. apr., 1373. l., 53. lp.
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6. att. krievijas iekšlietu ministrijas vēstule vidzemes ģenerālgubernatoram par 
atļauju rīkot vispārējos latviešu dziesmu svētkus 1910. gadā. 1909. gada 9. maijs. 

LVVA, 3. f., 5. apr., 2000. l., 1. lp.
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7. att. arhitekta ernesta Poles v vispārējo latviešu dziesmu  svētku 
halles projekts. 1909. gads. LVVA, 10. f., 4. apr., 908. l., 20.–23. lp.

8. att. rīgas pilsētas mērnieka r. Štegmaņa v vispārējo latviešu dziesmu  
svētku laukuma situācijas plāns. 1909. gada 6. marts. 

LVVA, 2724. f., 2. apr., 1373. l., 55., 56. lp. 
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latviešu biedrības sarakste ar pilsētas valdi, projektu piedāvājumi dziesmu 
svētku halles būvei u.tml. izvērsās visai apjomīga, bet, sākoties krievu–japāņu 
karam, rīgas latviešu biedrība 1904. gada 14. aprīlī paziņoja pilsētas valdei, 
ka dziesmu svētkus 1904. gadā nolemts nerīkot.15 Par iecerēto, bet nereali-
zēto dziesmu svētku halles būvi 1904. gadā vēsta arī dokumenti no rīgas 
pilsētas valdes Būvniecības komisijas fonda (nr. 2761).16

rīgas pilsētas valde neliedza rīgas latviešu biedrībai savu atbalstu arī 
v vispārējo latviešu dziesmu svētku rīkošanā 1910. gadā. Jau 1909. gada 
27. jūlijā biedrība bija lūgusi piešķirt tai 5–6 pūrvietas lielu laukumu, kas 
atrodas starp stabu, strēlnieku un Ķieģeļu ielām, uz laiku no 1910. gada 
marta līdz septembrim dziesmu svētku halles būvei. lūgumam pievienots 
arī šī laukuma situācijas plāns, ko bija izgatavojis rīgas pilsētas mērnieks 
r. Štegmanis 1909. gada 6. martā. vidzemes guberņas būvniecības nodaļa 
savukārt 1910. gada 2. martā ziņoja rīgas pilsētas valdei, ka nosūta tai 
izskatīšanai dziesmu svētku halles projektu.17 Šis arhitekta ernesta Poles 
projekts glabājas lvva, vidzemes guberņas būvniecības nodaļas fondā 
(nr. 10). līdzās projektam varam iepazīties arī ar halles drošības pārbaudes 
aktu.18

latvijas republikas valsts un pilsētu pašvaldību administratīvo 
iestāžu dokumentu fondi

latvijas republikas laikā uzraudzība pār dziesmu svētku rīkošanu un 
norisi bija vairāku valsts iestāžu kompetencē, kuru vidū nozīmīgākā loma bija 
sabiedrisko lietu ministrijai, respektīvi, tās pakļautībā esošajam sabiedriski–
kulturālajam departamentam. Šīs institūcijas fondā (nr. 3758) glabājas plašs 
dokumentu klāsts par dažādu svētku, tostarp arī dziesmu svētku, rīkošanu 
un to ietvaros organizētajiem pasākumiem. visplašāk dokumentēti 
latvijas valsts prezidenta kārļa ulmaņa protektorātā organizētie iX vis-
pārējie latviešu dziesmu svētki 1938. gadā.19 Šī fonda dokumentu vidū 
lielāko interesi izraisa arhīva lieta nr. 226, kurā apkopoti dziesmu svētku 
plakāti, programmas, ielūgumi, ieejas biļetes, reklāmas marku loksnes, 
meti dziesmu svētku nozīmītēm un medaļām, skatu kartes u.c., kas atklāj 
vērienu, ar kādu tika organizēta šo svētku propaganda ulmaņa autoritārā 
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režīma garā. lietā iekļauta arī atsevišķa brošūra mašīnrakstā “atzinumi 
par iX vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem”,20 kā arī komponista un 
vairāku dziesmu svētku virsdiriģenta, iX vispārējo dziesmu svētku rīcības 
komitejas priekšsēdētāja Jāzepa vītola pateicība koru diriģentiem, datēta ar 
1938. gada 30. jūniju.21 nozīmīgāko dokumentu vidū jāmin arī iX dziesmu 
svētku laukuma kopskata mets uzvaras laukumā rīgā – Pārdaugavā, kā arī 
arhitekta aleksandra Birzenieka projekts svētku estrādes būvei.22 uzvaras 
laukuma izveide bija uzsākta saskaņā ar 1936. gada 11. jūnijā pieņemto 
likumu “Par uzvaras laukumu”. laukumā bija paredzēts uzbūvēt plašu 
“tautas namu”, stadionu, parāžu laukumu, bērnu spēļu un atpūtas vietu. tā 
kā 1938. gadā šī grandiozā iecere vēl nebija īstenota, a. Birzenieka projektēto 
dziesmu svētku estrādi – tāpat kā iepriekšējo dziesmu svētku celtnes – pēc 
svētkiem bija paredzēts nojaukt. dokumenti par plānoto uzvaras laukuma 
izbūvi un plaši organizēto ziedojumu vākšanu šī plāna realizēšanai laikā no 
1936. līdz 1940. gadam apkopoti īpašā fondā – uzvaras laukuma izbūves 
komiteja (nr. 4808).

atgriežoties pie sabiedriski–kulturālā departamenta fonda, jāatzīmē, 
ka šeit atrodama lieta, kas dokumentē iii latgales novada dziesmu svētku 
sagatavošanas gaitu – svētku programma, būvdarbi, dziesmu notis u.c. 
materiāli.23 Šie svētki bija pēdējie dziesmu svētki neatkarīgajā latvijā, tie 
sākās 1940. gada 16. jūnijā – dienu, pirms latvijā ienāca sarkanā armija.

ar dziesmu svētku organizēšanas jautājumiem latvijas republikas 
laikā bija saistīta arī izglītības ministrija. Šīs valsts iestādes fondā (nr. 1632) 
varam iepazīties ar dziesmu svētku rīcības komitejas ziņojumiem izglītības 
ministram par vi vispārējo dziesmu svētku rīkošanu.24 atsevišķā lietā 
apkopota ministrijas sarakste ar latviešu dziesmu svētku biedrību.25 vairāki 
dokumenti atspoguļo izglītības ministrijas sadarbību ar valsts prezidentu, 
vii vispārējo dziesmu svētku padomi u.c. institūcijām.26 

dokumenti par dažādām dziedāšanas un mūzikas biedrībām, kas aktīvi 
piedalījās arī neatkarīgās latvijas valsts laikā rīkotajos dziesmu svētkos, 
glabājas latvijas republikas sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību 
departamenta fondā (nr. 3724). Plašā lietu apjoma dēļ nav iespējams nosaukt 
ikvienas biedrības lietu, tādēļ atzīmēsim tikai divas biedrības, kas bija 
tiešie dziesmu svētku organizatori – biedrība “koru un orķestru apvienība 
“dziesmu svētki””27 un latviešu dziesmu svētku biedrība.28 Šā fonda lietā 
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par atļaujas izsniegšanu latviešu dziesmu svētku biedrībai izdot žurnālu 
“mūzikas apskats” 1938. gadā pievienoti arī dziesmu svētku biedrības 
statūti.29 

latvijas republikas iekšlietu ministrijas Būvniecības departamenta 
fondā (nr. 6343) atrodama lieta par latgales dziesmu svētku estrādes būvi 
daugavpilī 1929. gadā,30 kā arī sarakste par dziesmu svētku estrādes būvi 
esplanādē 1922.–1926. gadā.31 tomēr paša projekta lietā nav. savulaik šis 
arhitekta Paula kundziņa 1926. gadā izstrādātais vi vispārējo dziesmu 
svētku estrādes projekts nosūtīts dziesmu svētku rīcības komitejai un 
vēlāk iekļauts tās dokumentu krājumā, bet tagad atrodas mūzikas un 
dziedāšanas biedrību apvienotajā fondā (nr. 6479).32 Šajā fondā varam aplūkot 
arī P. kundziņa zīmēto vietu plānu vi dziesmu svētku estrādē.33 

Par latviešu dziesmu svētku popularizēšanu ārzemēs stāsta vairāki 
latvijas republikas Ārlietu ministrijas fonda (nr. 2574), kā arī latvijas 
diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārzemēs fonda (nr. 2575) 
dokumenti.

īpašu dziesmu svētku vēstures sadaļu veido dokumenti, kas iekļauti 
latvijas sūtniecības vašingtonā fonda (nr. 293) 1. aprakstā, proti, dokumenti 
par trimdas latviešu dziesmu svētku rīkošanu un norisi dažādās amerikas 
pilsētās, austrālijā, kanādā un vācijā. te atrodama sūtniecības darbinieku 
sarakste ar svētku rīcības komitejām, apkārtraksti, svētku programmas, 
reklāmas izdevumi, ielūgumi dažādām prominentām personām, svētku 
reklāmas izdevumi “vadonis”, kā arī dažādi cita satura dokumenti.34

Policijas iestāžu fondi

atsevišķi dokumenti par dziesmu svētku vēsturi vai ar tiem saistītām 
personībām atrodami vairākos vidzemes guberņas policijas iestāžu fondos. 
Piemēram, par saspringto situāciju sabiedrības noskaņojumā, gatavojoties 
v vispārējiem dziesmu svētkiem, vēsta kāds dokuments valmieras apriņķa 
policijas pārvaldes fondā (nr. 68), proti, vidzemes gubernatora rīkojums 
valmieras apriņķa policijas pārvaldei 1910. gada 20. maijā nodrošināt 
sabiedrisko kārtību kopkora mēģinājuma laikā valmierā 30. maijā, jo kļuvis 
zināms, ka dažādi “kreisie elementi” nevēlas, lai šie svētki, veltīti 200 gadu 
jubilejai kopš vidzemes pievienošanas krievijai, notiktu, un tādēļ centīsies 
izraisīt nekārtības.35
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savukārt vidzemes žandarmērijas fondā (nr. 4568) saglabājušās vairākas 
konfiscētas vēstules, ko rakstījis emīlis melngailis ap 1910. gadu. vienā no 
tām viņš pateicas par viņam uzticētajiem diriģenta pienākumiem.36 

kāds 1915. gada dokuments no rīgas policijas pārvaldes fonda (nr. 51) 
vēsta par toreizējā kurzemes gubernatora attieksmi pret dziesmu “dievs, 
svētī latviju”. kā zināms, šī Baumaņu kārļa dziesma pirmo reizi izskanēja 
i vispārējo latviešu dziesmu svētku atklāšanas aktā rīgas latviešu biedrības 
zālē 1873. gadā. neraugoties uz to, ka vidzemes guberņas cenzūra dziesmu 
1874. gadā aizliedza, latviešu dziedātāji no tās neatteicās, ko rāda arī minētā 
kurzemes gubernatora vēstule. Gubernators raksta, ka tā koncertos bieži 
tiekot dziedāta un, spriežot pēc dziesmai izrādītā goda, latvieši to turot 
augstāku par krievijas nacionālo himnu. krievijas iekšlietu ministrs gan 
esot izteicies, ka nav iemesla dziesmu aizliegt, tomēr vajagot tās izpildīšanu 
ierobežot. Gubernators arī piebilst, ka komponists alfrēds kalniņš atļāvies 
šo dziesmu nesankcionēti izpildīt kādā koncertā liepājā un par to sodīts ar 
naudas sodu.37

latviešu biedrību fondi

rīgas latviešu biedrība (dibināta 1868. gadā) – i vispārējo latviešu 
dziesmu svētku iniciatore un rīkotāja 1873. gadā – uzņēmās šo sarežģīto 
pienākumu arī vēlākajos gados. ar tās gādību notika ii, iii un v dziesmu 
svētki 1880., 1888. un 1910. gadā. rīgas latviešu biedrības fondā lvva (nr. 
2798), kur saglabājies visi maz dokumentu, atrodama tikai viena lieta, kas 
rāda rīgas latviešu biedrības aktivitātes, organizējot dziesmu svētkus 1904. 
gadā, proti, rīgas latviešu biedrības v vispārējo latviešu dziesmu svētku 
komitejas vēstules dažādām personām un organizācijām. vēstules rakstītas 
uz komitejas veidlapām, apstiprinātas ar komitejas zīmogu un biedrības 
priekšnieka Frīdriha Grosvalda parakstu.38

iv vispārējo latviešu dziesmu svētku rīkotāja 1895. gadā Jelgavā bija 
Jelgavas latviešu biedrība un tās priekšsēdētājs Jānis Čakste. lai gan lvva 
glabājas īpašs Jelgavas latviešu biedrības fonds (nr. 2109), nav saglabājušies 
biedrības valdes un pilnsapulču protokoli vai citi dokumenti par laiku ap 
1895. gadu.
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mūzikas biedrību fondi

runājot par administratīvo iestāžu fondiem, iepriekš minējām latvijas 
republikas sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamenta 
fondu, kur atrodams bagātīgs mūzikas biedrībām veltīto dokumentu klāsts. 
tomēr šajos dokumentos, atbilstoši fondradim, galvenokārt runa ir par 
biedrību dibināšanu un likvidāciju. lietas, kas plaši atspoguļo vairāk nekā 
pussimts latvijas mūzikas biedrību un apvienību darbību, lvva apkopotas 
kopējā fondā ar nosaukumu “mūzikas un dziedāšanas biedrības latvijā” 
(nr. 6479). hronoloģiski fonds aptver laiku no 1864. līdz 1941. gadam. 
Jāatzīmē, ka fonda apjoma dēļ pielikumā pievienotajā sarakstā nosauktas 
tikai dziesmu svētku aspektā nozīmīgāko mūzikas biedrību lietas.

Fonda lietu virsraksti visai precīzi raksturo tajās apkopoto dokumentu 
saturu, tādēļ nedaudz raksturosim vien atsevišķus dokumentus, kas 
attiecas uz dziesmu svētku vēsturi. Šajā kontekstā svarīgi akcentēt liecības 
par dziesmu svētku organizētāju – “latviešu dziesmu svētku biedrības” 
un koru un orķestru apvienības “dziesmu svētki” – darbību, konfliktiem 
šo biedrību attiecībās un izlīgumam “vienotības” vārdā pēc k. ulmaņa 
autoritārā režīma iedibināšanas 1934. gadā. Jāatzīmē arī, ka septiņas fonda 
lietas attiecas uz “latvijas skaņražu kopas” – aktīva dziesmu svētku rīko-
tāja – aktivitātēm.

Fonda materiālos plaši dokumentēta latvijas republikas laikā rīkoto 
dziesmu svētku rīcības komiteju un to priekšsēdētāja Jāzepa vītola darbība, 
ko atspoguļo arī fonda lietu virsraksti.39 rīgas latviešu dziedāšanas biedrības 
dokumentu vidū saglabājusies arī kāda 1911. gada koncerta afiša ar J. vītola 
portretu.40 vairāki šis lietas materiāli attiecas uz rīgas latviešu biedrības 
mūzikas komisijas darbību, šeit iekļauts arī 1910. gada dziesmu svētkos 
apbalvoto dziesmu saraksts pēc v vispārējo dziesmu svētku diriģentu 
lēmuma (iespieddarbs).41 

mūzikas biedrību apvienotajā fondā plaši dokumentēta vi vispārējo 
dziesmu svētku sagatavošana. saglabājies arī šo svētku rīcības komitejas 
sekciju personālsastāva saraksts.42 1926. gada dziesmu svētku dokumentu 
vidū īpaši atzīmējama valsts prezidenta Jāņa Čakstes pateicība J. vītolam 
par uzaicinājumu piedalīties latvijas diriģentu kongresā 1924. gada 3. 
janvārī, lai spriestu par dziesmu svētku sarīkošanu – uz veidlapas ar 
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9. att. latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes vēstule diriģentam teodoram 
reiteram. rīgā, 1924. gada 30. jūnijā. 

LVVA, 6479. f., 1. apr., 57. l., 11. lp.
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10. att. latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes pateicība komponistam Jāzepam 
vītolam par uzaicinājumu piedalīties latvijas diriģentu kongresā. rīgā 

1924. gada 3. janvārī.  LVVA, 6479. f., 1. apr., 57. l., 2. lp.
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11. att. latviešu dziesmu svētku biedrības aicinājums komponistam un diriģentam 
Paulam Jurjānam darboties vii vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanā. 

1931. gada 26. oktobrī.  LVVA, 6479. f., 1. apr., 44. l., 11. lp.
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valsts ģerboni.43 savukārt 1924. gada 30. jūnijā prezidents J. Čakste vēstulē 
diriģentam teodoram reiteram izteicis pateicību par latvju vi vispārējo 
dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejas uzaicinājumu uzņemties tās 
goda prezidenta pienākumus.44 vairākas J. vītola vēstules apliecina viņa 
nopelnus 1926. gada dziesmu svētku organizēšanā, piemēram, vēstule 
diriģentam t. reiteram 1924. gada 21. maijā45 un ziņojums vi vispārējo 
latviešu dziesmu svētku rīcības komitejai 1924. gada 2. jūnijā.46 Par 
nopietno gatavošanos šiem svētkiem liecina arī komponista alfrēda kalniņa 
vēstule 1924. gada 30. jūnijā vi vispārējo latviešu dziesmu svētku rīcības 
komitejai jautājumā par ārzemju ekspertu iekļaušanu dziesmu svētku koru 
konkursa žūrijas komitejā.47 

Gatavojoties 1926. gada dziesmu svētkiem, tēlnieks teodors Zaļkalns 
bija iecerējis izstrādāt šiem svētkiem veltītu medaļu. vēstulē vi vispārējo 
latviešu dziesmu svētku rīcības komitejai viņš par to paziņojis 1924. 
gada 24. janvārī, lūdzot komitejas atbalstu šim darbam.48 1926. gada jūnijā 
t. Zaļkalns saņēmis rīcības komitejas apliecību, kurā ziņots, ka komiteja 
apstiprinājusi t. Zaļkalna izstrādātās dziesmu svētku piemiņas medaļas 
metu, kā arī atļāvusi šādu medaļu izgatavot un izplatīt.49 

no kādas vi vispārējo latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas 
vēstules māksliniekam Jūlijam maderniekam, dziesmu svētku mākslas 
sekcijas vadītājam, 1926. gada 26. februārī uzzinām, ka tā noraidījusi viņa 
ierosinājumus, bet apstiprinājusi mākslinieka anša Cīruļa izgatavotos tautas 
tērpu paraugus, izsakot cerību, ka J. madernieks turpinās viņam uzticētās 
sekcijas vadību.50

arī neatkarīgo mākslinieku savienība uzskatīja par savu pienākumu 
piedalīties vi vispārējo latviešu dziesmu svētku sagatavošanā un aicināja 
rīcības komiteju izsludināt konkursu svētku plakāta izgatavošanai. 
aicinājumu parakstījis priekšsēdētājs Jānis Jaunsudrabiņš un sekretārs 
ernests Brastiņš 1926. gada 25. februārī.51 

apvienotajā mūzikas biedrību fondā glabājas arī vairākas latvijas 
ievērojamāko komponistu vēstules par viņu dziesmu uzņemšanu dziesmu 
svētku repertuāros un kora dziesmu krājumos, piemēram, Jēkaba Graubiņa 
vēstules vi vispārējo latviešu dziesmu svētku rīcības komitejai 1927. gada 
25. aprīlī un 1927. gada 8. augustā,52 J. vītola vēstule latvijas dziedātāju koru 
diriģentu biedrības sekretāram Grīnfeldam 1927. gada 31. jūlijā,53 J. vītola, 

89
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e. melngaiļa, J. Graubiņa u.c. sarakste ar dziesmu svētku rīcības komiteju 
par viņu dziesmu ievietošanu 1933. gada jubilejas svētku programmā.54

konflikts J. vītola vadītās latviešu dziesmu svētku biedrības un 
P. Jurjāna – vēlāk G. klaustiņa – vadītās koru un orķestru apvienības 
“dziesmu svētki” starpā aizsākās jau 20. gadu beigās. tas attiecās ne tikai 
uz jautājumu par nākamo dziesmu svētku rīkošanas laiku, bet arī uz koru 
repertuāra sastādīšanu. Jau 1931. gada 26. oktobrī J. vītols latviešu dziesmu 
svētku biedrības vārdā aicinājis koru un orķestru apvienības “dziesmu 
svētki” priekšsēdētāju P. Jurjānu sadarboties vii vispārējo latviešu dziesmu 
svētku organizēšanā.55 1932. gada 12. februārī koru un orķestru apvienība 
“dziesmu svētki” vērsusies ar lūgumu pie vairākiem komponistiem – J. vītola, 
e. melngaiļa, J. Graubiņa u.c. ar lūgumu atļaut uzņemt viņu dziesmas 
apvienību rīkoto dziesmu svētku repertuārā.56 ar 17. februāri datēts šo 
komponistu atteikums sadarboties ar koru un orķestru apvienībai “dziesmu 
svētki” un aizliegums izpildīt viņu dziesmas, jo viņi par dziesmu svētku 
organizatoru atzīst latviešu dziesmu svētku biedrību.57 

Pēc k. ulmaņa 1934. gada 15. maija apvērsuma nekādām nesaskaņām 
valsts mēroga pasākumu organizēšanā vairs nebija vietas, un, tā kā valsts 
atbalsts bija latviešu dziesmu svētku biedrībai, koru un orķestru apvienības 
“dziesmu svētki” priekšsēdētājs G. klaustiņš 1934. gada 22. novembrī 
paziņoja, ka viņa vadītā organizācija vēlas sadarboties ar dziesmu svētku 
biedrību un “vienotības vārdā” gatavi likvidēt savu organizāciju. 1934. gada 
24.  novembrī parakstīts aktu par “klaustiņiešu” apvienošanos ar latviešu 
dziesmu svētku biedrību.58 

atsevišķs fonds lvva ir latvijas mūziķu biedrībai (nr. 5689), kur 1. ap-
raksta 157. lieta glabā saraksti ar dziesmu svētku rīcības komiteju par 
mūziķu piedalīšanos 1938. gada dziesmu svētkos. 

Personu fondi

krišjānis valdemārs – nozīmīgākais jaunlatviešu kustības iedvesmotājs 
un līderis – nebija šķirts arī no dziesmu svētku notikuma, tādēļ nav brīnums, 
ka viņa personiskajā arhīvā, kas šodien atrodas lvva (nr. 762), glabājās 
vairākas liecības par šiem svētkiem. 1879. gada 21. septembrī k. valdemārs kādā 
vēstulē no maskavas igauņu sabiedriskajam un politiskajam darbiniekam 
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karlam robertam Jakobsonam sniedzis padomu attiecībā uz iii vispārējo 
igauņu dziesmu svētku sarīkošanu rēvelē, daloties pieredzē par i vispārējo 
latviešu dziesmu svētku norisi. k. valdemārs raksta: “Visa Latviešu dziesmu 
svētku vadība Rīgā ar iepriekšējā Vidzemes gubernatora Vrangeļa palīdzību bija 
uzticēta tikai un vienīgi latviešiem; apmēram 40 mācītu latviešu bija vadītāji; 
pat žandarmērija bija viņu rīcībā, un tikai tā viss varēja noritēt pilnīgā kārtībā, 
neraugoties uz to, ka bija sapulcējušies 16 000 cilvēku un zināms skaits vācu 
amatnieku par katru cenu gribēja izraisīt nekārtības un kautiņus; kārtības traucētāji 
bija spiesti bailēs atkāpties. Nākamajā vasarā atkal Rīgā jānotiek Latviešu dziesmu 
svētkiem, un pats par sevi saprotams, ka tos vadīs tikai latvieši.”59 

1888. gada 10. jūnijā iii vispārējo latviešu dziesmu svētku komitejas 
vadītājs Frīdrihs Grosvalds nosūtījis k. valdemāram ielūgumu uz maskavu 
piedalīties šajā latviešu tautai nozīmīgajā pasākumā.60 k. valdemārs sekoja 
šim aicinājumam, kā apliecina kāda viņa vēstule ainažu jūrskolas vadītājam 
kristianam dālam 1888. gada 6. jūlijā: “Kopš latviešu dziesmu svētkiem esmu 
Rīgā ..”.61 kādā citā vēstulē igauņu gleznotājam Johanam kēleram k. valdemārs 
1891. gada 25. maijā, runājot par iii vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem 
raksta, ka tajos piedalījušies “visi trīs Baltijas gubernatori”, kā arī vairākas 
ievērojamas krievu amatpersonas.62 kā piemiņu par šiem svētkiem k. valde-
mārs saglabāja svētku koncertu programmas, kas šodien glabājas viņa 
fondā lvva.63

arī literāta viļa Cedriņa personiskajā fondā apkopoti dažādi materiāli 
un ziņas par dziesmu svētkiem, kas šodien glabājas viņa fondā lvva 
(nr. 5444), piemēram, pirmo sešu dziesmu svētku apraksti, v. Peņģerota 
apcerējums par tādu pašu tēmu, ziņas par dziesmu svētku diriģentiem un 
komponistiem, J. kreicberga apraksts par i vispārējiem latviešu dziesmu 
svētkiem u.c.64

noslēgumā jāatzīmē, ka, turpinot izpētes darbu, lvva bagātajos fondos 
iespējams apzināt vēl daudz citu liecību par dziesmu svētku vēsturi.

atsauCes
1 latvijas valsts vēstures arhīvs (turpmāk – lvva), 1. f., 7. apr., 2079. l.
2 turpat, 3. f., 1. apr., 9884. l.
3 turpat, 10729. l.
4 turpat, 1. f., 7. apr., 2641. l.
5 turpat, 3. f., 6. apr., 2186. l., 1. lp.
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6 lvva, 3888. l, 1., 9. lp.
7 turpat 5. apr., 2000. l., 1., 3. lp.
8 turpat, 6. apr., 3888. l., 1., 2., 6.–9., 11., 13.–17., 20., 22. lp.
9 turpat, 3888. l., 24. lp.

10 turpat, 5. apr., 2000. l., 2., 3, lp.
11 turpat, 1874. l.
12 turpat, 2724. f., 1. apr., 1019. l., 20. lp.
13 turpat, 1065. l., 1.–4. lp.
14 turpat, 9. lp.
15 turpat, 1373. l., 1., 2., 4., 9., 24., 25., 37., 38., 41., 45., 46., 48., 51. lp.
16 turpat, 2761. f., 2. apr., 222. l.
17 turpat, 2724. f., 2. apr., 1373. l., 53., 55., 56., 60. lp. 
18 turpat, 10. f., 4. apr., 908. l., 20.–23. lp.
19 turpat, 3758. f., 1. apr., 203., 223.–227., 245.–247., 276. l.
20 turpat, 226. l., 457.–469. lp.
21 turpat, 226. l., 420. lp.
22 turpat, 226. l., 97., 98. lp.
23 turpat, 285. l. 
24 turpat, 1632. f., 2. apr., 990., 991. l.
25 turpat, 993. l.
26 turpat, 994., 995. l. 
27 turpat, 3724. f., 1. apr., 3779. l., 7.–15., 25., 26. lp.
28 turpat, 1169. l. 
29 turpat, 1169. l., 5.–8. lp.
30 turpat, 6343. f., 14. apr., 92. l.
31 turpat, 7. apr., 239. l.
32 turpat, 6479. f., 1. apr., 68. l.
33 turpat, 205. l., 10. lp.
34 turpat, 293. f., 1. apr., 359., 768., 797, 1622.–1679., 1964., 4028., 4685. l. 
35 turpat, 68. f., 3. apr., 56. l., 27. lp.
36 turpat, 4568. f., 12. apr., 196. l., 1., 3.–5. lp.
37 turpat, 51. f., 5. apr., 59. l., 3. lp.
38 turpat, 2798. f., 2. apr., 16. l.
39 sk. pielikumā pievienoto lvva 6479. fonda lietu sarakstu.
40 lvva, 6479. f., 1. apr., 298. l., 36. lp.
41 turpat, 298. l., 53., 54. lp.
42 turpat, 54. l., 230., 231. lp.
43 turpat, 57. l., 2. lp.
44 turpat, 57. l., 11. lp.
45 turpat, 54. l., 22. lp.
46 turpat, 24. lp.
47 turpat, 32. lp.
48 turpat, 81. lp.
49 turpat, 161. lp.
50 turpat, 84. lp.
51 turpat, 98. lp.
52 turpat, 75. l., 6., 9. lp.
53 turpat, 8. lp.
54 turpat, 46. l.
55 turpat, 44. l., 11. lp.
56 turpat, 46. l., 4.–7. lp.
57 turpat, 9. lp. Jāatzīmē, ka J. vītols šo vēstuli kļūdaini datējis ar 1923. gadu.
58 turpat, 44. l., 22., 23. lp.
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59 vēstules oriģināls vācu valodā: igaunijas literatūras muzeja igaunijas kultūras vēstures 
arhīvā: km ekla, f. 49, m.6:26, 2/3,4,5. Citēts pēc: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā 
sarakste. Pirmais sējums: Krišjāņa Valdemāra vēstules. rīga: latvijas valsts vēstures arhīvs, 
1997. 377. lpp.

60 lvva, 762. f., 1. apr., 13. l., 170. lp. vēstule publicēta: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā 
sarakste. Otrais sējums: Vēstules Krišjānim Valdemāram. rīga: latvijas valsts vēstures arhīvs, 
2007. 880. lpp.

61 vēstules oriģināls vācu valodā: latvijas akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu 
nodaļā: laB r, F 24, ms. 1010, 121. Citēts pēc: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 
Pirmais sējums: Krišjāņa Valdemāra vēstules. 780. lpp. 

62 vēstules oriģināls vācu valodā: igaunijas literatūras muzeja igaunijas kultūras vēstures 
arhīvā: km ekla, f. 70, m. 1:10, 36/61. Citēts pēc: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā 
sarakste. Pirmais sējums: Krišjāņa Valdemāra vēstules. 929. lpp.

63 lvva, 762. f., 15. l., 1.–4. lp.
64 turpat, 5444. f., 1. apr., 3. l., 65.–71., 78., 82., 83. lp.

Pielikums

dokumenti par vispārējiem latviešu dziesmu 
svētkiem un mūzikas biedrībām 

lvva fondos
vidzemes guberņas administratīvo iestāžu dokumenti 

1. fonds – Baltijas ģenerālgubernatora kanceleja (1762–1904)

1. f., 2. apr., 2796. l. Jelgavas dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1870.
1. f., 2. apr., 2809. l. kuldīgas dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1870.
1. f., 7. apr., 1780. l. rīgas dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1860.
1. f., 7. apr., 1800. l. Par atļauju rīkot Baltijas dziesmu svētkus rīgā 1861. gadā. 1860/61. 
1. f., 7. apr., 1954. l. rīgas vīru dziedātāju biedrības statūtu apstiprināšana. 1862.
1. f., 7. apr., 2079. l. limbažu dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1863.
1. f., 7. apr., 2158. l. Jelgavas dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1864.
1. f., 7. apr., 2185. l. Četru vīru koru apvienošanās “Baltijas dziedoņi”. 1864/66.
1. f., 7. apr., 2462. l. rīgas mūzikas biedrības statūtu apstiprināšana. 1867.
1. f., 7. apr., 2506. l. latviešu un dobeles dziedāšanas mīļotāju biedrību apstiprināšana.         
      1868.
1. f., 7. apr., 2624. l. Jēkabpils dziedātāju biedrības statūti. 1870.
1. f., 7. apr., 2641. l. atļauja dobeles apriņķa zemniekiem rīkot dziesmu svētkus. 1870.
1. f., 7. apr., 2689. l. iecavas dziedāšanas biedrības dibināšana. 1871.
1. f., 7. apr., 2749. l. Āraišu dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1871. 
1. f., 7. apr., 2079. l. limbažu dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1863.
1. f., 7. apr., 2080. l. rīgas dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1863.
1. f., 7. apr., 2158. l. Jelgavas dziedāšanas biedrības statūtu apstiprināšana. 1864.
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3. fonds – vidzemes gubernatora kanceleja (1673–1917)

3. f., 1. apr., 9884. l. opekalna vīru kora dibināšana. 1866.
3. f., 1. apr., 10729. l. smiltenes mācītāja lūgums atļaut rīkot tautas dziesmu svētkus. 1867.
3. f., 1. apr., 13537. l. vidzemes guberņā esošo dziedāšanas biedrību saraksta   
   iesniegšana  gubernatoram. 1869. 
3. f., 5. apr., 2275.–2282. l. dažādu dziedāšanas biedrību dalībnieku saraksti, gada               
  atskaites. 1910.
3. f., 5. apr., 1874. l. lieta par rakstiem latviešu avīzēs par nodomu organizēt   
  v vispārējos latviešu dziesmu svētkus. 1910.
3. f., 5. apr., 2000. l. latviešu dziesmu svētku organizēšana sakarā ar 200. jubileju kopš  
  Baltijas pievienošanas krievijai. 1909.
3. f., 6. apr., 2186. l. rīgas latviešu biedrības lūgums atļaut rīkot vispārīgos latviešu  
   dziedāšanas svētkus rīgā, kā arī skolotāju un lauksaimnieku sanāksmi. 1873.
3. f., 6. apr., 3888. l. atļauja rīgas latviešu biedrībai rīkot vispārējos latviešu dziesmu  
  svētkus rīgā. 1880. 

10. fonds – vidzemes guberņas būvniecības nodaļa (1746–1915)
10. f., 4. apr., 908. l. dažādu ēku būvprojekti. 20.–23. lp.: arhitekta e. Poles projekts  
  dziesmu svētku halles būvei. 1910.

2724. fonds – rīgas pilsētas valde (1878–1918)
2724. f., 1. apr., 1019. l. dziesmu svētki. 1880. 
2724. f., 1. apr., 1065. l. dziesmu svētki rīgā. rīgas pilsētas valdes atļauja rīgas  
  latviešu biedrībai būvēt dziesmu svētku estrādi esplanādē. 1888.
2724. f., 2. apr., 1373. l. dziesmu svētki. 1904, 1910. 

2761. fonds – rīgas pilsētas Būvniecības komisija (1878–1917)
2761., 2. apr., 222. l. rīgas pilsētas valdes sarakste ar Būvniecības komisiju par laukuma  
  piešķiršanu rīgā latviešu dziesmu svētku halles būvei. 1904. 

2927. f. – rīgas pilsētas valde (1918–1940)
2927. f., 1. apr., 382. l. Pilsētas valdes sēžu lēmumi un sarakste ar iestādēm par   
  piedalīšanos valsts svētku svinībās. 1933–1937.
2927. f., 1. apr., 383. l. tas pats. 1938–1940.

latvijas republikas administratīvo iestāžu fondi 
293. fonds – latvijas sūtniecība vašingtonā (1920–1991)

293. f., 1. apr., 359., 768., 797, 1622.–1679., 1964., 4028., 4685. l. Par latviešu dziesmu  
  svētku rīkošanu un norisi amerikā un vācijā. 1952–1973.

1632. fonds – latvijas republikas izglītības ministrija (1919–1942)
1632. f., 2. apr., 990. l. vi vispārējo latviešu dziesmu un mūzikas svētku rīcības  
  komitejas raksti izglītības ministram par dziesmu svētku organizēšanu. 1923–1925. 
1632. f., 2. apr., 991. l. vi vispārējo latviešu dziesmu un mūzikas svētku rīcības   
  komitejas raksti izglītības ministram par dziesmu svētku organizēšanu. 1926. 
1632. f., 2. apr., 992. l. vi vispārējo latviešu dziesmu un mūzikas svētku rīkotāju  
  kongresa sēžu protokols. 1926. 
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1632. f., 2. apr., 993. l. sarakste ar latviešu dziesmu svētku biedrību par vi vispārējo  
  latviešu dziesmu un mūzikas svētku naudas atlikuma pārņemšanu. 1929–1930. 
1632. f., 2. apr., 994. l. izglītības ministrijas raksti valsts prezidentam, vii vispārējo  
  dziesmu un mūzikas svētku padomei u.c. par latviešu dziesmu svētku   
  organizēšanu. 1930/31. 
1632. f., 2. apr., 995. l. sarakste ar vii vispārējo dziesmu un mūzikas svētku padomi,  
  latviešu dziesmu svētku biedrību u.c. par dziesmu svētku organizēšanu. 1930. 

1694. fonds – latvijas rakstu un mākslas kamera (1938–1940)
1694. f., 1. apr., 33.–37., 188.–191., 211.–213. l. latvijas mūzikas biedrība. 1938/39.
1694. f., 1. apr., 53. l. kori, orķestri, dažādas personas (atsauksmes, instrukcijas,  
  revīzijas, sarīkojumi). 1938.

2574. fonds – latvijas republikas Ārlietu ministrija (1917–1940)
2574. f., 6. apr., 75. l. raksti par tautas paražām, dziesmu svētkiem u. c. 1935.
2574. f., 1. apr., 345. l. dažādu latviešu tautas svētku apraksti. 1935.

2575. fonds – latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārzemēs
(1918–1941)

2575. f., 14. apr., 5. l. Jaunatnes dziesmu svētki. 1928.

3282. fonds – latviešu Zemnieku savienība (1917–1934)
3282. f., 1. apr., 195. l. Fotogrāfijas. 23. att. latvijas Zemnieku savienības dalībnieku  
  gājiens rīgā vii vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā.

3724. fonds – latvijas republikas sabiedrisko lietu ministrija,
Preses un biedrību departaments (1919–1940)

3724. f. 1. apr., 3779. l. lieta par biedrību “koru un orķestru apvienība “dziesmu  
  svētki”.
3724. f., 1. apr., 6211. l. mūzikas biedrība “lira” (dib. Jelgavā 1864. gadā), tās dalība  
  dziesmu svētkos. 1924–1938.
3724. f., 1. apr., 11669. l. dziesmu svētku biedrība. 1938.
3724. f., 1. apr., 12024. l. Biedrību lietas. 1930. gadi.
3724. f., 1. apr., 1169. l. atļauja izdot latviešu dziesmu svētku biedrības žurnālu  
  “mūzikas apskats”. 1938.

3758. fonds – sabiedrisko lietu ministrija. sabiedriski–kulturālais departaments
(1923–1942)

3758. f., 1. apr., 203. l. sarakste ar valsts kontroli par ceļojošo skaņu filmu izrādes  
  maršrutu un dziesmu svētku sarīkošanu. 1934–1938.
3758. f., 1. apr., 224. l. sarakste par sarīkojumiem valsts mērogā. 1938. gada   
  iX vispārējie latviešu dziesmu svētki un 18. novembra svinības. 1938.
3758. f., 1. apr., 225. l. sarakste par sarīkojumiem valsts mērogā. 1938.
3758. f., 1. apr., 226., 227. l. iX vispārējie latviešu dziesmu svētki. 1938. 
3758. f., 1. apr., 245. l. dziesmu svētku žetoni. 1940.
3758. f., 1. apr., 276. l. dažādi dokumenti, sarakste. 1938. Par dziesmu svētku  
  piemiņas žetonu izgatavošanu. 1938.
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3758. f., 1. apr., 285. l. latgales dziesmu svētki – programma, būvdarbi, notis u.c. 1940.
3758. f., 1. apr., 423. l. iX dziesmu svētku izmaksas – ieņēmumi un izdevumi. 1938.
3758. f., 1. apr., 622. l. dziesmu svētku koru un orķestru apvienības “dziesmu svētki”  
  likvidācija. 1935/36.
3758. f., 1. apr., 644. l. dažādi materiāli par iX dziesmu svētkiem u. c. 1938.
3758. f., 1. apr., 716. l. atzinumi par iX dziesmu svētkiem. 1938.

4808. fonds – uzvaras laukuma izbūves komiteja (1936–1940)
4808. f., 1. apr., 1. l. uzvaras laukuma izbūves komitejas sēžu protokoli, sarakste,  
  dziesmu svētku rīkošana. 1936–1940.

6343. fonds – iekšlietu ministrijas Būvniecības departaments (1903–1944)
6343. f., 7. apr., 239. l. dziesmu svētku estrādes būve esplanādē. 1926.
6343. f., 14. apr., 92. l. latgales dziesmu svētku estrādes būve daugavpilī. 1940.

Policijas iestāžu fondi

51. fonds – rīgas policijas pārvalde (1812–1917)
51. f., 5. apr., 59. l. kurzemes gubernatora ziņojums par dziesmas “dievs, svētī latviju”  
  izpildīšanas ierobežošanu un alfrēda kalniņa sodīšanu par neatļautu šīs dziesmas  
  izpildīšanu koncertā liepājā. 1915.

68. fonds – valmieras apriņķa policijas pārvaldes fonds (1888–1917)
68. f., 3. apr., 56. l. vidzemes gubernatora rīkojums valmieras apriņķa policijas   
  pārvaldei. 1910.

4568. fonds – vidzemes žandarmērijas fonds
4568. f., 12. apr., 196. l. e. melngailim konfiscētās vēstules u.c. 1910–1912.

latviešu biedrību fondi

2798. fonds – rīgas latviešu biedrība (1869–1944)
2798. f., 2. apr., 16. l. Ziņas par v vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanu.  
  1903/04.

mūzikas biedrību fondi

5689. fonds – latvijas mūziķu biedrība (1932–1940)
5689. f., 1. apr., 157. l. sarakste ar dziesmu svētku rīcības komiteju par mūziķu   
  piedalīšanos svētkos. 1938. 

6479. fonds – mūzikas un dziedāšanas biedrības latvijā (1864–1941)

dziedāšanas biedrība “Beverīnas dziedonis”
6479. f., 1. apr., 24.–32. l. statūti, valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli u. c.  
  1883–1941.
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Burtnieku dziedāšanas biedrība “Beverīna”
6479. f., 1. apr., 33. l. valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli. 1915–1940.
6479. f., 1. apr., 34. l. tas pats. 1940/41.
6479. f., 1. apr., 35.–37. l. Burtnieku novada dziesmu svētku rīcības komitejas,  
  rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja, pagasta valdes u. c. organizāciju paziņojumi un  
  apkārtraksti par dziesmu svētku organizēšanu, vēsturisko materiālu vākšanu u.c.  
   1907–1940.

dziedāšanas biedrība “daina”
6479. f., 1. apr., 38.–42. l. valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli u. c. 1926–1940.

koru un orķestru apvienība “dziesmu svētki”
6479. f., 1. apr., 43. l. Biedru pilnsapulces protokols. 1934. gada 4. marts.
6479. f., 1. apr., 44. l. sarakste ar latviešu dziesmu svētku biedrību, latvijas   
  konservatoriju, izglītības ministriju u.c. par koru apvienošanu nākamajiem   
  dziesmu svētkiem. 1930–1934.
6479. f., 1. apr., 45. l. Centrālās valdes ziņojums rīgas prefektūrai par tās sastāvu,  
  koru ziņojumi valdei par to nodibināšanos un lūgumi izsūtīt notis un dziesmas  
  svētkiem. 1931/32.
6479. f., 1. apr., 46. l. valdes sarakste ar J. vītolu, e. melngaili, J. Graubiņu u.c. par viņu  
  dziesmu ievietošanu 1933. gada dziesmu jubilejas svētku programmā. (noraksti.)  
  1932. 
6479. f., 1. apr., 47. l. valdes lūgums l. vīgneram uzņemties virsdiriģenta pienākumus  
  rīgas novada dziesmu svētkos. dziesmu svētku programma. 1932.
6479. f., 1. apr., 48. l. J. vītola uzaicinājums visiem latviešu dziedātājiem dibināt jaunus  
  korus, rīcības komitejas lūgums ministru kabinetam atbrīvot koru dalībniekus no  
  darba ģenerālmēģinājumu dienās. 1926.
6479. f., 1. apr., 49. l. vīru kora atklāšanas koncerta programma, vīru kora dalībnieku  
  pieteikšanās lapas. 1932.
6479. f., 1. apr., 50. l. sarakste ar izdevniecībām un lūgumi par nošu iespiešanu. 1924– 
  1927.
6479. f., 1. apr., 51. l. sarakste ar dziedāšanas un mūzikas biedrībām par koru un  
  orķestru dibināšanu, par nošu piegādi u.c. 1930–1932.
6479. f., 1. apr., 52. l. Godalgoto un iesūtīto dziesmu saraksts. 1932.
6479. f., 1. apr., 53. l. koru un diriģentu reģistrācijas grāmata. 
6479. f., 1. apr., 54. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste ar   
  J. vītolu par tās darbību. diriģentu kongresa dalībnieku, diriģentu un koru   
  saraksti, rīcības komitejas darbības pārskats u.c. 1923–1925.
6479. f., 1. apr., 55. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste   
  ar izglītības ministriju, nacionālā teātra direkciju, konservatorijas rektoru u.c.  
  par vi vispārējo dziesmu svētku organizēšanu, delegātu sūtīšanu uz vi vispārējo  
  dziesmu svētku kongresu u.c. 1923–1926.
6479. f., 1. apr., 56. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste ar   
  komponistiem par piedalīšanos žūrijas komisijā. 1924.
6479. f., 1. apr., 57. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste ar valsts  
  Prezidentu, izglītības ministru, rīgas pilsētas galvu par piedalīšanos svētku goda  
  prezidijā. 1924.
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6479. f., 1. apr., 58. l. koru pieteikumi vi vispārējiem dziesmu svētkiem. 1924.
6479. f., 1. apr., 59. l. vi vispārējo dziesmu svētku nošu saņēmēju koru saraksts. 1924.
6479. f., 1. apr., 60. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste ar koriem  
  par to gatavošanos svētkiem un stāvokli koros. 1924–1926.
6479. f., 1. apr., 61. l. tas pats. Biedru lūgumi izsniegt pabalstus u.c. 1924, 1925.
6479. f., 1. apr., 62. l. vi vispārējo dziesmu svētku budžeta pārskats. 1924–1926. 
6479. f., 1. apr., 63. l. vi vispārējo dziesmu svētku žūrijas komisijas protokols, autoru  
  iesūtītās dziesmas konkursam. 1925. 
6479. f., 1. apr., 64. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste ar koriem  
  par to gatavošanos svētkiem un koru sagatavotību. 1925, 1926.
6479. f., 1. apr., 65. l. vi vispārējo dziesmu svētku saimniecības sekcijas protokoli. 1926. 
6479. f., 1. apr., 66. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste ar   
  latvijas konservatorijas audzēkņu padomi, nacionālās operas direkciju u.c. par  
  svētku repertuāru un organizēšanu. skolu lūgumi izsniegt trūcīgajiem skolēniem  
  brīvbiļetes u.c. 1926.
6479. f., 1. apr., 67. l. igaunijas, Zviedrijas u.c. koru pārstāvju lūgumi atļaut uzstāties  
  viņu koriem vi vispārējos dziesmu svētkos. 1926.
6479. f., 1. apr., 68. l. vi vispārējo dziesmu svētku estrādes būvprojekts. autors:  
  arhitekts P. kundziņš.1926.
6479. f., 1. apr., 69. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas un vii svētku 
  padomes sastāva saraksti. 1927.
6479. f., 1. apr., 70. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīkotāju kongresa protokoli,   
  dalībnieku saraksti un mandāti. 1927.
6479. f., 1. apr., 71. l. J. vītola lūgums vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejai  
  pārdot leipcigas firmai autora darbus orķestrim un lūgums Grīnfeldam atdot  
  atpakaļ “sēru marša” un “Polonēzes” klavieru izvilkumu. 1928.
6479. f., 1. apr., 72. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas sarakste ar koriem  
  par piedalīšanos nākamajos dziesmu svētkos. 1929–1932.
6479. f., 1. apr., 73. l. vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komisijas virsgrāmata.  
  1923–1926.
6479. f., 1. apr., 74. l. koru un orķestru diriģentu kongresa rezolūcijas un vispārējo  
  dziesmu svētku Padomes revīzijas komisijas sēžu protokoli. 1926–1935.
6479. f., 1. apr., 75. l. vii vispārējo dziesmu svētku koru pārstāvju kongresa protokoli.  
  J. vītola, J. Graubiņa u.c. iesniegumi dziesmu svētku rīcības komitejai par dziesmu  
  izvēli koriem. 1926–1929.
6479. f., 1. apr., 76. l. vi un vii vispārējo dziesmu svētku programmas, komisijas sēžu  
  protokoli. apsveikumi vi dziesmu svētkos. 1926–1929.
6479. f., 1. apr., 77. l. koru pieteikumi vii vispārējiem dziesmu svētkiem. 1929.
6479. f., 1. apr., 78. l. vi vispārējo dziesmu svētku godalgoto dziesmu saraksti. 1929.
6479. f., 1. apr., 79. l. koru iesniegums vii vispārējo dziesmu svētku rīkotājiem par  
  nepieciešamību apvienot korus. vii dziesmu svētku padomes lūgums izglītības  
  ministram ņemt dalību koru apvienošanā. laikrakstu izgriezumi par vii dziesmu  
  svētkiem. 1929–1930.
6479. f., 1. apr., 80. l. koru paziņojumi vii vispārējo dziesmu svētku Padomei par  
  nepiedalīšanos svētkos. 1929, 1930.
6479. f., 1. apr., 81. l. vi un vii vispārējo dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejas  
  sēžu protokoli. 1929–1931.
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6479. f., 1. apr., 82. l. koru prasības vii vispārējo dziesmu svētku Padomei izveidot  
  vienotus kopīgus svētkus un paziņojumi par atteikšanos piedalīties svētkos.  
  vii vispārējo dziesmu svētku Padomes sarakste ar ministru Prezidentu par koru  
  šķeltniecības likvidēšanu. 1930/31.
6479. f., 1. apr., 83. l. Ziņojumi vii vispārējo dziesmu svētku valdei par koru un  
  orķestru sastāvu. 1930, 1931.
6479. f., 1. apr., 84. l. statūti. diriģentu un koru pārstāvju kongresa dalībnieku saraksti  
  un mandāti. vii vispārējo dziesmu svētku padomes deklarācija. 1931.
6479. f., 1. apr., 85. l. vii vispārējo dziesmu svētku diriģentu kongresa protokols,  
  dalībnieku saraksts un mandāti. 1931/32.
6479. f., 1. apr., 86. l. Bramberģes nodaļas dibināšanas sapulces protokols un biedru  
  saraksts. 1932.
6479. f., 1. apr., 87. l. Brunavas nodaļas dibināšanas sapulces protokols un biedru  
  saraksts. 1932.
6479. f., 1. apr., 88. l. ogres nodaļas dibināšanas sapulces protokols. 1931. 
6479. f., 1. apr., 89. l. rīgas nodaļas valdes un dāmu komitejas sēžu protokoli. 1931/32. 
6479. f., 1. apr., 90. l. rīgas nodaļas dibināšanas sapulces un valdes sēžu protokoli.  
  1931–1936.
6479. f., 1. apr., 91. l. rīgas nodaļas ziņojums rīgas prefektūrai par valdes sastāvu  
  un biedru vakara sarīkošanu. uzaicinājums e. vīgneram un P. Jurjānam kļūt par  
  nodaļas goda biedriem. 1932.
6479. f., 1. apr., 92. l. Zaļenieku nodaļas dibināšanas sapulces protokols un biedru  
  saraksts. 1932.

“dziesmu dienu” komiteja
6479. f., 1. apr., 93. l. komitejas sarakste ar koriem par to gatavošanos svētkiem, koru  
  saraksti, J. vītola rīcības komitejas referāta atstāstījums par e. melngaiļa dziesmu  
  uzņemšanu svētku programmā. 1922. 1923.
6479. f., 1. apr., 94. l. koru pieteikumi i vispārējo dziesmu svētku 50 gadu piemiņas  
  svētkiem. 1922, 1923.

Biedrība “Fortissimo”
6479. f., 1. apr., 95.–100. l. statūti, valdes sēžu protokoli u.c. 1928–1940.

J. eņģeļa dziedāšanas biedrība
6479. f., 1. apr., 101.–113. l. statūti, valdes sēžu protokoli, sarakste u.c. 1930–1937.

i Jelgavas mūziķu biedrība
6479. f., 1. apr., 133.–140. l. statūti, valdes un pilnsapulču sēžu protokoli u.c.1926–1939.

Blomes dziedāšanas biedrība “klints”
6479. f., 1. apr., 141.–145. l. statūti, latviešu dziesmu svētku biedrības, dažādu   
  vidzemes dziedāšanas biedrību u. c sarakste par dziesmu svētku organizēšanu,  
  dziesmu iestudēšanu u.c. Biedru saraksti, apsveikumi. 1930–1940.

mūzikas veicināšanas biedrība “kokle”
6479. f., 1. apr., 146.–149. l. statūti, valdes un pilnsapulču sēžu protokoli u.c. 1934–1936.
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Pārdaugavas mūzikas biedrība “korda”
6479. f., 1. apr., 150.–152. l. statūti, valdes sēžu protokoli u.c.

kurzemes diriģentu biedrība
6479. f., 1. apr., 153.–156., 158.–172. l. statūti, valdes un pilnsapulču sēžu   
  protokoli, sarakste. u.c. 1929–1939.
6479. f., 1. apr., 157. l. sarakste par dziesmu svētku organizēšanu, svētku koncertu  
  programmas. 1932.–1937.
6479. f., 1. apr., 160. l. kurzemes diriģentu biedrība. sarakste ar kurzemes kultūras  
  organizācijām, koru diriģentiem un koru dalībniekiem par i latviešu dziesmu  
  svētku 60 gadu atceres svētku sarīkošanu, dziesmu svētku goda padomes sēdes  
  protokols, koru saraksts u.c. 1933.
6479. f., 1. apr., 161.–165., 167.–172. l. sarakste u.c. 1933–1939.
6479. f., 1. apr., 166. l. koru pieteikumi i latviešu dziesmu svētku 60 gadu atceres  
  svētkiem. 1933.

latvijas dziedāšanas biedrību savienība
6479. f., 1. apr., 176.–178. l. statūti, valdes sēžu un biedru pilnsapulces protokoli u.c.  
  1930–1937.

latvijas filharmonijas biedrība
6479. f., 1. apr., 179. l. dibināšanas sapulces protokols. 1926.

latvijas skaņražu kopa
6479. f., 1. apr., 183. l. statūti. 1923.
6479. f., 1. apr., 184. l. valdes sēžu un biedru pilnsapulces protokoli. 1935–1939.
6479. f., 1. apr., 185. l. sarakste ar Preses un biedrību departamentu, mūzikas un  
  dziedāšanas biedrībām par koncertu sarīkošanu, honorāru izmaksu biedriem u.c.  
  1926–1938.
6479. f., 1. apr., 186. l. Biedru saraksti. rēķini par biedru izpildītajiem darbiem. 1936– 
  1939.
6479. f., 1. apr., 187. l. kases grāmata. 1927–1931.
6479. f., 1. apr., 188. l. kases grāmata. 1936/37.
6479. f., 1. apr., 189. l. kases grāmata. 1937–1939.

latvijas vīru koru biedrība “dziedonis”
6479. f., 1. apr., 190.–199. l. 1924–1940.

latvju dziedātāju, koru diriģentu biedrība
6479. f., 1. apr., 200. l. statūti. 1924.
6479. f., 1. apr., 201. l. dibināšanas sapulces un revīzijas komisijas sēžu protokoli,  
  biedru pilnsapulču dalībnieku saraksti, darbības pārskati, koncertu programmas. 
1923–1930.
6479. f., 1. apr., 202. l. valdes sēžu protokoli. 1923–1925.
6479. f., 1. apr., 203. l. valdes sēžu protokoli. 1925–1928.
6479. f., 1. apr., 204. l. valdes sēžu protokoli. 1928–1936.
6479. f., 1. apr., 205. l. sarakste ar vi vispārējo dziesmu svētku rīcības komiteju par  
  dziesmu svētku organizēšanu, lūgumi uzņemt biedrībā. 1923–1935.
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6479. f., 1. apr., 206.–212., 214.–223. l. dažāda sarakste u.c. dokumenti. 1924–1935.
6479. f., 1. apr., 213. l. sarakste ar i Baltijas valstu jaunatnes svētku komiteju par   
  dziesmu svētku organizēšanu. 1926–1928. 

latvijas komponistu biedrība
6479. f., 1. apr., 224.–228. l. statūti, valdes sēžu protokoli, kompozīciju reģistra   
  grāmatas, kases grāmata. 1923–1934.

latvju mūzikas veicināšanas biedrība
6479. f., 1. apr., 229.–235. l. statūti, valdes un pilnsapulču sēžu protokoli u.c. 1926–1940.

lejaskurzemes lauku diriģentu biedrība
6479. f., 1. apr., 236. l. statūti. sarakste ar liepājas Filharmoniju un koru diriģentiem  
  par dziesmu svētku organizēšanu. 1932–1938.
6479. f., 1. apr., 237. l. valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli. 1933–1938.

liepājas latviešu dziedāšanas un mūzikas biedrība,
liepājas profesionālo muzikantu sabiedrība

6479. f., 1. apr., 238.–241. l. statūti, valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli. 1919–1934.

Ļaudonas dziedāšanas biedrība
6479. f., 1. apr., 242., 243. l. Biedru pilnsapulču un revīzijas komisijas protokoli kases  
  grāmata. 1928–1940.

neatkarīgo komponistu biedrība
6479. f., 1. apr., 244., 245. l. statūti, dibināšanas sapulces un valdes sēžu protokoli. 1933.

operas solo dziedātāju biedrība
6479. f., 1. apr., 246.–258. l. statūti, valdes sēžu protokoli u.c. 1924–1940. 

Pērkona kora biedrība
6479. f., 1. apr., 259.–263. l. Biedru pilnsapulču protokoli, sarakste u. c. 1921–1940.

Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
6479. f., 1. apr., 264.–277. l. valdes un biedru pilnsapulču protokoli, sarakste u. c. 1890–1936.

Platones dziedāšanas biedrība
6479. f., 1. apr., 278.–280. l. valdes un biedru pilnsapulču protokoli, sarakste u. c. 1905–1934.

rīgas Baha biedrība
6479. f., 1. apr., 281.–285. l. kases grāmatas u.c. 1900–1939.

rīgas filharmonijas biedrība
6479. f., 1. apr., 286.–293. l. statūti, valdes un pilnsapulču sēžu protokoli u.c.  1927–1936.

rīgas latviešu dziedāšanas biedrība
6479. f., 1. apr., 295. l. statūti. apstiprināti 1879. gada 4. novembrī.



valda kvaskova102

6479. f., 1. apr., 296. l.. valdes sēžu protokoli. 1879–1891.
6479. f., 1. apr., 297. l. tas pats un biedru pilnsapulču protokoli. 1891–1940. 
6479. f., 1. apr., 298. l. statūti, darbības pārskati, svētku koncertu programmas, biedru  
  saraksti. 1904–1926.
6479. f., 1. apr., 299. l. raksti un pārskati par rīgas latviešu dziedāšanas biedrības  
  darbību. 1879–1904. 
6479. f., 1. apr., 300.–309. l. sarakste, dziedātāju reģistru grāmatas u.c. 1879–1940.

rīgas mūzikas pedagogu biedrība
6479. f., 1. apr., 311.–314. l. statūti, valdes sēžu un pilnsapulču protokoli u. c.

rīgas orķestra biedrība “harmonia”
6479. f., 1. apr., 315. l. valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli. 1935–1939.

rīgas simfoniskais orķestris
6479. f., 1. apr., 316.–343. l. sarakste, darba līgumi, mūziķu reģistri u. c. 1926–1934.

mūzikas un dziedāšanas biedrība “rota”

6479. f., 1. apr., 344., 345. l. valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli, kases grāmata.  
  1923–1940.

a. rubinšteina vārdā nosauktā valsts Filharmonijas biedrība
6479. f., 1. apr., 346.–351. l. statūti, valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli, kases  
  grāmata u.c.1924–1941.

skaņu mākslas sabiedrība “staburags”
6479. f., 1. apr., 357. l. statūti. 1931.
6479. f., 1. apr., 358. l. valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli. 1931–1939.
6479. f., 1. apr., 359. l. režisores l. Jaunsudrabiņas–stepleres darbības pārskats. 1934.
6479. f., 1. apr., 360. l. sarakste ar izglītības un kultūras organizācijām par dziesmu  
  svētku organizēšanu. koru saraksti un pieteikumi piedalīties dziesmu svētkos.  
  1931–1933.
6479. f., 1. apr., 361. l. sarakste ar izglītības un kultūras organizācijām par dziesmu  
  svētku organizēšanu. koru saraksti. 1934. 
6479. f., 1. apr., 362. l. tas pats. sapulču sasaukšana. 1936–1938.
6479. f., 1. apr., 363. l. kases grāmata. 1930–1937.

mūzikas un dziedāšanas biedrība “straume”
6479. f., 1. apr., 364.–366. l. statūti, valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli u. c.  
  1921–1936.

universitātes akadēmiskā mūzikas biedrība
6479. f., 1. apr., 370.–374. l. statūti, valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli u. c.  
  1925–1930.
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mūzikas un dziedāšanas biedrība “Zemes spēks”
6479. f., 1. apr., 380.–398. l. valdes sēžu un biedru pilnsapulču protokoli u. c. 1934–1940.

rīgas ragu mūzikas biedrība
6479. f., 1. apr., 480.–484. l. Biedrības “Zelta grāmata” u.c. 1809–1937.

Gulbenes dziedātāju biedrība “dziesmu vara”
6479. f., 2. apr., 25. l. sarakste par dziesmu svētku organizēšanu un koru sastāvu,  
  izdevumu un ieņēmumu dokumenti. 1930, 1931. 

latvijas universitātes kora vecbiedru biedrība
6479. f., 2. apr., 14.–22. l. statūti, protokolu grāmatas u.c. 1932–1941.

Personu fondi
762. fonds – krišjāņa valdemāra fonds (1848–1891)

762. f., 1. apr., 15. l., 1.–4. lp. iii vispārējo latviešu dziesmu svētku koncertu   
  programmas. 1888.
762. f., 1. apr., 13. l., 170. lp. iii vispārējo latviešu dziesmu svētku komitejas ielūgums  
  k. valdemāram apmeklēt svētku pasākumus. 1888.

5444. fonds – vilis Cedriņš, literāts (1936–1943)
5444. f., 1. apr., 3. l. dzejoļi, apcerējumi un materiāli par dziesmu svētkiem. 1920–1940.

Valda Kvaskova

urkunden des historischen staatsarchivs lettlands zur 
tradition des lettischen sängerfestes

anlässlich des 24. allgemeinen lettischen sängerfestes im Juli dieses Jahres 
in riga, haben die mitarbeiter der abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und 
veröffentlichungen  im historischen staatsarchivs lettlands eine digitale 
ausstellung „tradition der sängerfeste und ihre träger“ vorbereitet, die den 
interessenten auf der homepage des archivs zugänglich ist. die tradition 
der sängerfeste wird in erster linie durch die teilnehmer weitergetragen, 
wichtig sind jedoch auch schriftliche Quellen und Forschungsarbeiten.

im historischen staatsarchiv lettlands befinden sich unterlagen zur 
Geschichte der ersten neun lettischen sängerfeste in der Zeit von 1873 bis 
1938, sowie zur tätigkeit verschiedener musikvereine und Chöre, die sich 
aktiv an sängerfesten beteiligt haben. es war nicht möglich, die Öffentlichkeit 
mit all diesen urkunden im rahmen einer ausstellung bekanntzumachen, 
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deshalb wurde ein verzeichnis aller bis jetzt in den verschiedenen Beständen 
des archivs gefundenen dokumente angelegt, um die erforschung der 
Geschichte der sängerfeste zu fördern und zugleich auch die sammlungen 
des archivs zu popularisieren.

diese urkunden zeigen, welchen einfluss wichtige gesellschaftliche 
und politische ereignisse und vorgänge auf den sängerfesten in den 
verschiedenen Zeitperioden ausgeübt haben. hier finden sich informationen 
über mannigfaltige aspekte bei der veranstaltung und zum ablauf dieser 
Feste; zahlreiche urkunden berichten davon, wie ein jedes sängerfest von 
der Öffentlichkeit aufgenommen und bewertet worden ist.

die Bestände des historischen staatsarchivs, in denen sich unterlagen 
zu der Geschichte und den traditionen der sängerfeste finden, lassen 
sich in fünf Gruppen einteilen: 1) Bestände staatlicher und städtischer 
verwaltungsbehörden (im Gouvernement livland und in der ersten 
republik lettland), 2) Bestände polizeilicher Behörden, 3) Bestände lettischer 
vereine, 4) Bestände von musikvereinen, 5) Bestände von Privatpersonen.

Bestände der staatlichen und städtischen verwaltungsbehörden zeigen in 
erster linie den einfluss des staates und der Politik auf die durchführung der 
sängerfeste, die ideologische einwirkung auf diese veranstaltungen u. a. Zu 
dieser Gruppe gehören urkunden über die erteilung von Genehmigungen 
zur veranstaltung der sängerfeste, über die aufstellung und Bestätigung der 
Programme, die Beteiligung staatlicher institutionen an der veranstaltung 
der sängerfeste u. a. die wichtigsten Bestände, in denen sich unterlagen 
dieser art befinden sind: Bestand nr. 1 – liv-, est- und kurländischer 
Generalgouverneur (1763–1904), Bestand nr. 3 – kanzlei des livländischen 
Gouverneurs (1673–1917), Bestand nr. 10 – Bauabteilung des livländischen 
Gouvernements (1746–1915), Bestand nr. 2724 – stadtverwaltung riga 
(1878–1918), Bestand nr. 2761 – Bauabteilung der stadtverwaltung riga. 
aus der Zeit der republik lettland aber: Bestand nr. 3724 – ministerium 
für öffentliche angelegenheiten – departement für Presse und vereine 
(1919–1940), Bestand nr. 3758 – depar-tement für öffentliche und kulturelle 
angelegenheiten (1923–1942) u. a.

im Bestand der livländischen Gendarmerie (nr. 4568) finden sich einige 
dem komponisten und dirigenten emīls melngailis beschlagnahmte Briefe 
von 1910. in einem Bericht des kurländischen Gouverneurs von 1915 lesen 
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wir, dass die letten das von kārlis Baumanis verfasste lied „Dievs, svētī 
Latviju!” (Gott, schütze lettland!), das erstmalig während des i. allgemeinen 
sängerfestes 1873 gesungen und 1874 von der Zensur verboten wurde, als 
ihre nationalhymne erachten.

alle vier sängerfeste, die in riga bis zum ersten Weltkrieg in den Jahren 1873, 
1880, 1888, 1910 stattfanden, wurden vom rigaer lettenverein veranstaltet. 
leider ist der Bestand dieses vereines im historischen staatsarchiv (nr. 2798) 
recht karg. Über die aktivitäten des rigaer lettenvereins bei der organisierung 
des sängerfestes im Jahre 1904 berichten schreiben der leiter des vereins an 
verschiedene Personen und institutionen; wegen des russisch–japanischen 
krieges fand dieses sängerfest jedoch nicht statt. das iv. sängerfest wurde 
1895 in mitau/ Jelgava von dem mitauer lettenverein, der von dem späteren 
staatspräsidenten lettlands, Jānis Čakste, geleitet wurde, veranstaltet. im 
historischen staatsarchiv lettlands sind in dem Bestand dieses vereins (nr. 
2109) leider keine unterlagen aus dieser Zeit überliefert.

der Bestand, wo sich umfangreiche unterlagen zur Geschichte der 
sängerfeste aus der Zeit der ersten republik lettland erhalten sind, ist der 
Bestand nr. 6479 – musik- und Gesangvereine in lettland (1864–1941). 
Zahlreiche urkunden berichten über die tätigkeit der organisationen, die 
für die veranstaltung der sängerfeste zuständig waren: der verein „lettische 
sängerfeste“, der Chöre- und orchesterverein „sängerfest“ u. a. reich 
dokumentiert ist das letzte sängerfest im unabhängigen lettland – 1938, – 
überliefert sind Bauprojekte für die sängerfestestrade, Plakate, Programme, 
Pläne für Propagandamaßnahmen u. a.

im Bestand von krišjānis valdemārs (nr. 762) – der als einer der 
berühmtesten „Jungletten” gilt, die auch die aktivsten veranstalter der 
ersten lettischen sängerfeste waren, finden sich urkunden, die über seine 
einstellung zu lettischen sängerfesten berichten. 1888 nahm valdemārs, der 
damals in moskau wohnte, am iii. lettischen sängerfest in riga teil. Zum 
andenken an diese Festtage hatte valdemārs konzertprogramme nach 
moskau mitgenommen und aufbewahrt; auch diese befinden sich jetzt in 
seinem archivbestand.

Schlüsselwörter: lettische sängerfeste, Bauprojekte für sänger-
festeestraden, Bestände des historischen staatsarchivs lettlands.
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