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Klinta Ločmele

mātes diena latvijā:
pirmās latvijas republikas laika preses apskats* 

kopš 1992. gada maija otrā svētdiena latvijā ir oficiāli pasludināta par svētkiem – mātes dienu. 
lai gan tās atzīmēšanas tradīcija nāk no amerikas, spilgts, visaptverošs un pastāvošās varas 
atbalstīts sākums mātes dienai latvijā bija jau pirmās republikas laikā. it sevišķi, pastāvot kārļa 
Ulmaņa autoritārajam režīmam. Raksts apkopo pirmās latvijas Republikas preses analīzes 
rezultātus par šīs svētku dienas idejas iedzīvināšanu sabiedrībā, tās rituālu veidošanos(u), to 
funkcijām un nozīmi.
Publicēts arī pēc laikrakstu materiāliem veidots apskats par mātes dienas norisēm visos latvijas 
novados 20. gadsimta 30. gados.  
Atslēgvārdi: mātes diena, rituāls, pirmā latvijas Republika, sociālā stabilitāte, prese, māte, 
nacionālisms.

 
atšķirībā no citiem rituāliem un tradīcijām, kas ir kultūras un sociālā 

mantojuma elementi, mātes diena ir salīdzinoši jauni svētki (radušies tikai 
20. gadsimta sākumā), kuriem savus rituālus vajadzēja veidot no jauna. Par 
to rašanos un attīstību nav daudz vēstures liecību, un tas, iespējams, nepelnīti 
ir noteicis pētnieku līdz šim nelielo interesi tās izpētē.

Prese samērā plaši reprezentēja mātes dienas rituālu ne tikai Rīgā, bet arī 
reģionu pilsētās un pagastos. tādējādi laikraksti nodrošināja pieejamu un 
regulāru informāciju par pētāmo objektu attiecīgajā vēstures laikposmā. Pat 
ja neizslēdz iespēju par ideoloģiski piesātinātas informācijas publicēšanu, arī 
tas liecina par mātes dienas rituālu veidošanos(u) pirmās latvijas Republikas 
laikā.

vēsture

* Raksts tapis lZP projekta nr. 09.1486 “Publiskā komemorācija un tās politika: latvijas 
pieredzes analīze” ietvaros.
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latvijas valsts vēstures arhīva (lvva) 3758. fonda 1. apraksta 1501. lietā ir 
ietverti Ģimenes dienas (1938. gadā tā pārdēvē mātes dienu) rīcības komitejas 
sēžu protokoli, tās sastāvs un sarakste ar pašvaldībām un organizācijām par 
Ģimenes dienas svinību organizēšanu. 

Raksts, balstoties uz tā laika preses analīzi un lvva dokumentiem, 
piedāvā apkopotu informāciju par mātes dienas atzīmēšanu visos valsts 
novados pirmās latvijas Republikas gados.

Ģimenes svētki un rituāls

mātes dienas rituāla atkārtošanas ciklu nosaka kalendārs – šos svētkus 
svin ik gadu maija otrajā svētdienā. 

amerikāniete anna džērvisa (Jarvis) mātes dienu pirmoreiz klusi pie-
minēja 1907. gada 8. maijā – gadu pēc savas mātes nāves.1 Pēc viņas aicinājuma 
1908. gadā mātēm veltīto dienu atzīmēja vietējā draudzē un sabiedrībā. Bet 
par oficiāliem svētkiem maija otro svētdienu amerikā izsludināja 1914. ga-
dā.2 “izplatījās tradīcija mātes dienā apmeklēt to dievnamu, kur katrs bēr-
nībā gājis kopā ar māti, un tur uz altāra nolikt ziedus kā pateicību savai mā-
tei par audzināšanu,” mātes dienas norisi amerikā raksturo vēsturniece li-
lija skangale.3 

20. gadsimtā ģimenes rituāli, arī mātes diena, atspoguļoja 19. gadsimta 
ģimenes ideālu. vidusšķiras vērtību sistēmā sievietēm tika atvēlēta privātā 
sfēra, tostarp uzdevums uzturēt dzimtas un ģimenes saites. Ģimenes rituālu 
centrā bija māte, simbolizējot kopienas tradīciju un kultūras identitāti.4 

latvijā mātes diena kalendārā parādījās 1989. gadā, oficiāli to pirmo 
reizi svinēja 1992. gadā. Bet mātes jeb Ģimenes dienu atzīmēja jau pagājušā 
gadsimta 20. un 30. gados, “uzskatot, ka stipra ģimene vispirms ir mātes nopelns”.5 
Jebkuru svētku dienu balsta tās rituāli. mātes dienas rituāli tolaik veidojās un 
tika veidoti no jauna.  

Rituāls – stabilitātes garants

Rituāli ir viens no galvenajiem katras sabiedrības sociālās dzīves 
raksturojumiem.6 Jēdziena “rituāls” skaidrojums tiek sašaurināts un 
paplašināts atkarībā no katra teorētiķa skatījuma.7 Biežāk minētais un, tiesa, 
arī pretrunīgāk vērtētais rituāla skaidrojums attiecas uz tā sociālās kārtības 
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un vienotības nodrošinātāja funkciju. lai gan kopumā pētnieki to nenoliedz, 
viņu domas dalās par šīs funkcijas prioritāro statusu un nozīmību. 

Rakstu balsta uzskats, ka rituāla izpilde ir sabiedrības stabilitātes garants 
un cilvēka saikne starp pagātni, tagadni un nākotni. tradīcijas un rituāla 
praktiskā izpildīšana, tā noturība, stabilitāte un bezlaicība (timelessness) 
cilvēkiem ļauj vieglāk samierināties ar mainīgo, neparedzamo pasauli.8 
Rituāls cilvēkos nodrošina kontinuitātes sajūtu jeb apziņu, ka šodien esmu tā 
pati persona, kas biju pagātnē un būšu nākotnē, kā arī dāvā ticību pasaules 
stabilitātei un pastāvībai.9 

Šāda paļāvība tiek panākta, jo rituāls neatspoguļo pasauli tās precīzā esībā.10 
nereti tas norit konjunktīvā formā jeb rāda vēlamu pasaules ainu, prezentējot 
sociālās sakārtotības ideju, atzīmē pētnieks Ē. Rotenbūlers (Rothenbuhler).11 To 
nosaka ne tikai rituālu strukturētā, standartizētā un atkārtotā darbība, bet arī 
tās simbolisms, kas visām veiktajām norisēm piešķir daudz lielāku nozīmi.12 

tādējādi rituāls ir spēcīgs un komunikatīvs sociālās kārtības konstruēšanas 
līdzeklis. tas indivīdam liek sastapties ar idejām, vērtībām, naratīviem, 
nozīmēm, kas savā būtībā ir “lielākas” un fundamentālākas nekā cilvēks.13 
Būtiska ir arī cilvēku fiziska klātbūtne – cilvēku sapulcēšanās vienuviet uzsāk 
rituāla procesu.14 Rezultātā rituāls veicina solidaritāti, indivīda emocionālo 
enerģiju, stabilitātes un vienotības sajūtu.15 tas nekad nerodas spontāni, bet 
tiek izpildīts saskaņā ar kādiem iepriekš eksistējošiem konceptiem.

Rituālos iesaistītie cilvēki atgriežas ikdienā atjaunoti, ar atgādinājumu par 
viņu sociālajām lomām un savstarpējo saikni. tālab rituāli kā simboliskas 
darbības ir nepieciešami sabiedrības sociālās kārtības uzturēšanai.16

Rituālu pētnieks R. kollinss (Collins) uzskata, ka kopīgā emocionālā 
saviļņojuma noturība ir atkarīga no simboliem, kuros tiek uzglabātas no 
īstermiņa uz ilgtermiņu transformētās emocijas. savukārt simboli nosaka, 
kādas simboliskās/emocionālās atmiņas un nozīmes ietekmēs grupu darbības, 
personu identitātes un nākotnes situācijas.17 tādā veidā rituāli piedalās 
sabiedrības kolektīvās atmiņas radīšanā. tie cilvēkiem atgādina, kas tāpat kā 
svētku gadskārtas ir pelnījis, lai to atcerētos.18 mātes dienas rituāli ir veltīti 
mātes atcerei un godināšanai.
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Pētījuma izlase

lai izpētītu mātes dienas norises, laikrakstos analizēju (1) atbilstošos 20. gs. 
20. gadu rakstus pēc periodikā iespiesto rakstu sistemātiskā rādītāja “latvijas 
zinātne un literatūra” (t.s. Ģintera rādītāja) sadaļām “sieviešu jautājums”, 
“Ģimenes tiesības”, “svinamās dienas”, “dzimstība” u.c., kā arī (2) latvijas 
Republikas laikrakstus latviešu valodā 20. gs. 30. gados, kuru digitālās ver-
sijas pieejamas latvijas nacionālās digitālās bibliotēkas Periodikas sadaļā. 

Pētījumam derīgos rakstus atlasīju pēc atslēgvārdiem “mātes diena” visos 
locījumos. ar diskursa analīzi ieguvu un apkopoju informāciju par medijos 
reprezentētajiem mātes dienas notikumiem, kas veidojās un jau bija kļuvuši 
par jaunās svētku dienas rituāliem visos latvijas novados.

mātes dienas sākotne latvijā

mātes diena latvijā ienāca pamazām, tā iesakņojās tikai gadu gaitā.
Pat, ja 20. gadsimta 20. gados mātes dienu jau atzīmēja, tā vēl neiemantoja 

mediju vērību, lai gan laikraksti tematiski vēstīja par 30. gadu publikācijām 
tuvām idejām – eigēniku, sievietes pienākumiem pret valsti, bažām par 
latviešu nācijas izmiršanu u.tml.19 Šīs tēmas par sievietes lomu ģimenē un 
valstī, bērnu radīšanu un veselīgu audzināšanu jau bija aktuālas ilgstošā 
laika periodā un sagatavoja piemērotu augsni mātes dienas iedzīvināšanai 
un plašai atzīšanai 30. gados.

Par mātes dienas pakāpenisko ienākšanu latvijā 1934. gadā rakstīja 
“latvijas kareivis”: “Paiet desmit gadi, kopš Latvijā pirmo reizi svinēja mātes 
dienu. Tas gan notika tikai vienā mūsu zemītes attālākā stūrītī – Mazsalacā, 
mācītāja A. Skrodeļa draudzē, kamdēļ viņam pienākas pelnīta atzinība par mātes 
dienas svētku ievešanu. Līdz tam pie mums neviens par mātes dienu nekā nebija 
ne runājis, ne darījis, izņemot mazu rakstiņu “Brīvās Zemes” pielikumā “Zemes 
Spēks”, kas atklātībā parādījās gandrīz vienlaicīgi ar māc. Skrodeļa nolikto mātes 
dienas svinēšanu viņa draudzē, [..] līdz tagad tā atradusi visplašāko atbalsi visā tautā 
un nu nav stūrīša mūsu zemē, kur šī diena netiktu svinēta. [..] Mātes dienas doma 
samērā īsā laikā ir pāršalkusi tāli un plaši, ir dziļi aizkustinājusi, saviļņojusi un 
ierosinājusi. Tas norāda, ka šī diena ir daudzu dvēseļu prasība.”20

mātes dienai veltītās publikācijas (un tās, kurās tā pieminēta) var iedalīt 
trīs grupās – (1) mātēm veltīti dzejoļi, (2) filozofiska rakstura apceres ar 
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pamācībām par mātes dienas nepieciešamību un mātes neatsveramo lomu 
ģimenes dzīves nodrošināšanā un latviešu tautas saglabāšanā, (3) ziņas vai 
reportāžas par mātes dienas notikumiem Rīgā un citās latvijas pilsētās un 
pagastos. tuvāk analizēju tekstus, kas pieder pie abām pēdējām grupām un 
bija arī skaitliski lielākās. 

Ziņas un reportāžas vairāk liecināja par noteiktiem rituāliem un to ietvaros 
fiziski veiktajām norisēm, savukārt mātes dienai veltītās apceres visbiežāk 
piedāvāja raksta autora viedokli, kādēļ latvijā nepieciešama šī svētku diena, 
un netieši pamatoja ziņās un reportāžās reprezentēto mātes dienas rituālu 
uzdevumus un nozīmi.

Piemēram, kāds “kurzemes vārda” autors 1937. gadā mātes dienas 
svinēšanu nosauc par vienu no “cēlākām sabiedriskām kustībām”: “Ja mēs 
šodien ar prieku un pateicību godinām māti, tad tas ir vajadzīgs ne tik daudz viņai, 
kā mums pašiem, – mūsu pašu sirdsprieka un mūsu tautas kupli zaļojošās nākotnes 
dēļ!”21 tas pauž rituāla funkcijas – stabilitātes, sociālās kārtības nodrošināšanas 
un kontinuitātes sajūtas sniegšanas – nozīmību arī latviešu tautas laimīgai 
esībai.

Profesors k. kundziņš skaidroja, kādēļ latviešiem, kuriem ir virkne savu 
tautisku tradīciju un svinamu gadskārtu, bija nepieciešams pārņemt ārzemēs 
dibinātu svētku dienu: “Mēs, latvieši, esam maza tauta. Mums rūpīgi jākrāj un 
uzticīgi jāglabā ikviena vērtība, kas mūs var darīt bagātākus, stiprākus, lielākus. 
Tāpēc mēs nevaram vienaldzīgi paiet garām mātes piemiņas dienai, ko šodien svin 
daudzas pasaules tautas un valstis. Mēs šodien saprotam, ka darbs, kādu veikušas 
un ik dienas veic mūsu māmuļas, varbūt ārīgi var likties sīks: viņš bieži ietverts 
ikdienības lokā – starp istabu, kūti, sētu un pagalmu. Bet tas savā būtībā ir tik liels 
un svēts, kā reti kāds, jo to apgaro un apskaidro liela un svēta ideja – dot pasaulei 
jaunu dzīvību, auklēt un audzināt tautas saimi, viņas nākotni – jaunus cilvēkus. 
Kāpēc tas darbs būtu mazāks nekā, piemēram, uzcelt lielu jaunceltni vai sarakstīt 
kādu grāmatu?”22

mātes pienākumu veikšana tiek vienādota jebkuram citam sabiedriski 
derīgam darbam, kas jāgodina īpašā svētku dienā, kuras rituāli latviešus 
spēs padarīt “bagātākus, stiprākus, lielākus”, – tātad veicinās tautas garīgo 
atjaunotni. 
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norises visā valstī

laikrakstos reprezentēta divējāda mātes dienas atzīmēšana visā 
latvijā: (1) pasākumi, kuros ietverti reliģiski rituāli, dievnamu un kapsētu 
apmeklējums, (2) mātes dienas atzīmēšana līksmākā, bet ne mazāk audzinošā 
veidā – tematikai atbilstošos koncertos, referātu lasījumos un citos saviesīgos 
pasākumos. abus veidus raksturo fiziska cilvēku sapulcēšana vienuviet, kas 
ir viena no rituāla pazīmēm.

dažkārt pagastos un pilsētās mātes dienas svinības norisa visu dienu – pēc 
mātēm veltīta dievkalpojuma ļaudis devās kopīgā gājienā, kas tika dēvēts par 
“svētceļojumu”, uz kapsētu, bet vakarā pulcējās skolēnu vai viesmākslinieku 
gatavotā koncertā kultūras namā.

Jēkabpilī 1933. gadā mātes godināšana iesākās ar dievkalpojumu 
baznīcā. svinības ierosināja luteriskās baznīcas dāmu komiteja. Pēcpusdienā 
organizāciju pārstāvji un privātpersonas no baznīcas devās gājienā uz kapsētu 
pie aizmirstās mātes kapa, lai noliktu ziedu vainagu. Pēc tam cilvēki pulcējās 
bezmaksas priekšnesumos – dzejoļus deklamēja gan kristīgā jaunatnes 
pulciņa dalībnieki, gan Jēkabpils aizsargu pulka dramatisko kursu audzēkņi. 
kāda skolotāja nolasīja “labi pārdomātu un saistošu referātu par mātes nozīmi un 
viņas uzdevumiem audzināšanas laikā”. vietējo skolu kori uzstājās ar dziesmām. 
“Jēkabpils vēstneša” raksta autors novērojis arī klausītāju attieksmi – viņi 
“programmu uzņēma ļoti atzinīgi un šķīrās apmierināti par redzēto un dzirdēto”.23

Dobelē līdzīgas svētku aktivitātes notika arī pāris gadus vēlāk – 1937. 
gadā, taču raksta autors atzīst: “Žēl tikai, ka zāle bija pustukša.”24 

Sarkanmuižā 1937. gadā mātes dienas norisēs dievkalpojuma apmeklē-
jums nebija ietverts, akcentējot svētku laicīgo atzīmēšanu – teātra izrādi, citus 
priekšnesumus un saviesīgo deju vakaru.25

savukārt Bārtā 1936. gadā mātes dienas atzīmēšana izskanēja tikai reliģiskā 
gaisotnē – dievkalpojumā orķestris spēlēja korāli “to mīlestības spēku sveicu” 
un ar dziesmām uzstājās jauktais dubultkvartets. teoloģijas students Caune 
no Rīgas teica mātes dienai piemērotu runu. Baznīca bija pušķota bērzu 
meijām un pirmajiem pavasara ziediem. Pēc dievkalpojuma ļaudis devās uz 
kapsētu pie toreizējā zemkopības ministra Birznieka mātes kapa, uz kurieni 
“saplūda vai visi Bārtas iedzīvotāji”, tostarp mazpulka dalībnieki un skolu 
jaunatne.26
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Preiļu pagasta lielruču mājās dzīvojošā Jāzepa un marijanas spriguļu daudzbērnu 
ģimene kopā ar Preiļu pagasta un pilsētas ģimenes dienu rīcības komiteju.

 LVVA, 3758. f., 1. apr., 1501. l., 54. lp.

Preiļu pagasta lielruču mājās dzīvojošā daudzbērnu ģimenes galvas Jāzepa spriguļa 
pateicības vēstule valsts prezidentam kārlim Ulmanim. 1938. gada 8. maijs. 

LVVA, 3758. f., 1. apr., 1501. l., 58. lp.
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arī Durbē 1937. gadā pēc dievkalpojuma baznīcā cilvēki devās uz kap-
sētu, kur tika noturēts dievkalpojums pie nelaiķa ārlietu ministra Zigfrīda 
annas meierovica mātes kapa.27

Bet valsts prezidents k. Ulmanis 1936. gada mātes dienā devās uz dzimto 
Bērzmuižas pagastu, kur pēc dievkalpojuma pie brīvības cīnītāju pieminekļa 
nolika ziedus un tad ieradās Bērzmuižas kapsētā godināt savas mātes 
piemiņu.28 

minētās mātes dienas aktivitātes dažādās latvijas vietās liecina, ka tām ir 
vairākas kopīgas iezīmes, tostarp jaunajā mātes dienas rituālā tika ietvertas 
jau esošās komemorācijas prakses.

Jaunpiebalgas apkaimē 
dzīvojošās Zetes 
Bruņinieks daudzbērnu 
ģimene. 1938. gads. 
LVVA, 3758. f., 1. apr., 
1501. l., 64. lp.
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Piemiņas vainagi kapsētās

it kā līksmajā mātes svētku dienā skumīgu komemorācijas noskaņu 
ieauda piemiņas vainagu veltījums kapu kopiņām, kur atdusas (1) aizmirstas, 
vientuļas mātes (līdzīgi kā pie nezināmā kareivja kapa) un (2) slavenu 
valstsvīru un sabiedrisko darbinieku dzīvības devējas. Piemiņas pasākumi 
notika ne tikai latvijas novados, bet arī Rīgas baznīcās, Brāļu kapos, Braslas 
kapos un citur, “godinot cilvēces dzīvības devēju – māti”.29 tādējādi mātes 
dienas atzīmēšanas darbībās bija ietverti kādi jau eksistējoši rituāli (baznīcas, 
kapsētas apmeklējums).

dažādu gadu laikrakstu publikācijas liecina, ka šie rituāli atkārtojās gadu 
no gada un kļuva par stabilu mātes dienas koprituāla sastāvdaļu. aizmirstās 

daugavpiliešu marijas un Pētera Pinku pateicības vēstule valsts prezidentam 
kārlim Ulmanim. 1938. gada 9. maijs. LVVA, 3758. f., 1. apr., 1501. l., 57. lp.
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mātes kapa atcerēšanās un godināšana, piemiņas vainagu uzlikšana valstsvīru 
dzīvības devēju atdusas vietās īsteno būtisku rituālu uzdevumu – rāda 
pasauli tās vēlamajā veidā. tādējādi šie skumjie notikumi ieguva gaišāku 
noskaņu – tas bija apstiprinājums sociālajai kārtībai, kontinuitātei un liecība, 
ka krietnas mātes piemiņa tiek uzturēta arī pēc viņas nāves.

Ziedi Brāļu kapos

Preses publikācijas par mātes dienas norisēm Bērzmuižā un citviet rāda, 
ka ļaudis mātes dienā godināja ne tikai mātes, bet pieminēja arī kritušos 
latvijas karavīrus. atceroties latviešu tautas vēstures līkločus gan Pirmā 
pasaules kara, gan galvenokārt Brīvības cīņu laikā, mātes tēls tika saistīts 
ar visas tautas, valsts un karavīru likteni. māte simbolizēja māti latviju. 
tādējādi mātes dienas godināšana tika uztverta arī kā šo tautas liktenim 
būtisko notikumu komemorācija. Piemēram, mātes dienas kontekstā divas 
dienas pirms k. Ulmaņa apvērsuma a. liepiņš par karavīru piemiņu rakstīja: 
“Ja mums ir dažas svinamas dienas, kurās pieminām valsts izcīnīšanas, tapšanas un 
izveidošanās svarīgākos momentus, izcilākos notikumus, tad tas ir pilnīgi saprotami, 
jo ir vajadzīgs kontakts, organisks sakars ar tiem uz priekšu un augšu virzošiem 
elementiem un faktoriem, kuri noveda mūs pie brīvības.”30

tāpēc arī mātes dienas rituālos tika ievīta valsts neatkarības veidotāju 
komemorācija. tā, piemēram, 1932. gadā mātes dienas kontekstā 
militārpersona J. Burkevics laikrakstā “latvijas kareivis” norādīja: “Lielākā 
daļa no tām gleznām, kurās mākslinieki attēlo māti, mēs redzam cietēju sievieti, kuras 
seja dziļi svētā godbijībā liek mums atcerēties tās daudzās latvju mātes, kuru dēli 
krita varoņu nāvē par savu dzimteni — Latviju. [..] Lai neaizmirstam aiziet uz Brāļu 
kapiem, kur uzceltā piemineklī “Latvijas māte” svētī savus kritušos dēlus. Tur katrs 
saskatīs “Latvijas mātes” sejā to dvēseles cēlumu, lielo apgaroto mīlestību, gaišās, 
svētās skumjas, kuras liek mums atminēties mātes lielo nozīmi.”31

līdzīgu domu laikraksts pauda arī piecus gadus vēlāk: “Arī tas, ka mūsu 
tautas svētnīcā – Brāļu kapos – paceļas sērojošās mātes tēls, nav vienkāršs gadījums. 
Ar to gleznaini mums atgādināta latviešu mātes cildenā loma mūsu valsts dzīvē. 
Viņas tēls ar skumjās liekto galvu tagad sargā mums visiem tik dārgo brīvības cīņu 
dalībnieku mūžīgo mieru. Ar to mums visiem saprotamā veidā ir rādīts, ka sievietes-
mātes loma un iespaids sniedzas tālu pāri ģimenes dzīves šaurajam aplokam.”32
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 Par mātes nozīmi spēcīgas nacionālas valsts izveidē un uzturēšanā liecina 
arī “Jēkabpils vēstneša” jautājums, uz kuru tas liek arī nojaust apstiprinošu 
atbildi: “Vai patriotiskās mātes nav drošāks aizsargs tēvijai un valstij nekā visi 
reģistrētie aizsardžu pulki?”33

tādējādi mātes dienas rituālā ienāca iepriekš pastāvējusī komemoratīvā 
prakse – karavīru pieminēšana, kas izrietēja no latvijas mātes tēla 
godināšanas. Jaunai nacionālai valstij latvijai šis rituāls, iespējams, bija viens 
no svarīgākajiem sociālās kārtības uzturēšanas, stabilitātes un latviešu tautas 
esības apliecinošiem veidiem.

Plānots un organizēts rituāls

Preses publikācijas atklāj mātes dienas norišu rīkotājus – reliģiskas 
organizācijas (piemēram, luteriskās baznīcas dāmu komiteja), pilsētas 
aizsardžu nodaļas, skolas pārstāvjus, mazpulku, skautu, gaidu pulciņus. 
dažkārt sarīkojumi bija visu uzskaitīto kopdarba rezultāts.

notika rūpīgs organizēšanas process ar mērķi mātes dienas pasākumiem 
nodrošināt pēc iespējas plašāku auditoriju. Piemēram, lai ļaudis nokļūtu uz 
mātes dienas atceri kapsētā, šajā maršrutā kursēja īpaši norīkots autobuss.34

nepieciešamība pēc mātes dienas rituālu organizētājiem, tāpat arī 
atšķirīgais cilvēku aktivitātes līmenis šo pasākumu apmeklēšanā liecina, 
ka mātes dienas rituāls bija tikai tā sākumstadijā. tam jau bija izveidojušās 
vairākas standartizētas, ikgadējas darbības (piemēram, došanās uz 
dievkalpojumu, kapsētām, mātēm veltīti koncerti u.c.), bet cilvēki tās vēl 
neuztvēra par pašsaprotamām. tāpēc bija skubināmi to kopīgai veikšanai, 
piemēram, ar aicinājumiem laikrakstos. Jau aprīlī ļaudis tika mudināti 
apkopt kapu kopiņas, jo “nav tālu arī Mātes diena”35, bet vēlāk – rosināti kopā 
ar bērniem apmeklēt mātes dienas pasākumus: “Lai koncertā nebūtu nevienas 
tukšas vietas!”36

Ģimenes diena

1938. gadā latvijas valdība mātes dienu pārdēvēja par Ģimenes dienu, lai 
tajā var pievērst uzmanību ne tikai mātei, bet arī tēvam un bērniem. Ģimene 
bija jāpadara “par drošāko ķīlu latviešu tautas spožākam mirdzumam un Latvijas 
mūžīgai pastāvēšanai”.37 
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Ģimenes dienas rīcības komitejas priekšsēdētāja prof. k. kundziņa vēstules 
Pašvaldību departamenta direktoram J. Zankevičam noraksts. 1938. gada aprīlī. 

LVVA, 3758. f., 1. apr., 1501. l., 67. lp.
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laikrakstā “Brīvā Zeme” šīs svētku dienas nolūks tika norādīts 
pamudinājums latviešiem kalpot savai tautai ar ģimeni un nostiprināt 
pārliecību, ka ģimene un dzimta valstij un cilvēkam ir vislielākā vērtība.38arī 
“Jaunākās Ziņas” atgādināja, ka ģimenes ir “tautas dzīvā spēka stūrakmens”.39 

Pētniece elizabete Plecka (Pleck) norāda, ka nacionālisma ietekmē var 
tikt radīts homogēns, standartizēts (kaut arī mainīgs) ģimenes rituāls, lai tas 
kalpotu nacionālās misijas apstiprinājumam, nodrošinot sociālo stabilitāti.40 
tā kā ģimenes pašas par sevi tiek uztvertas kā viens no mehānismiem 
valsts sociālās kārtības nodrošināšanai, Ģimenes dienas rituāli bija vērsti uz 
šīs valstij nozīmīgās ģimenes funkcijas pastiprināšanu. tie arī nodrošināja 
iespēju regulāri (ik gadu) sabiedrībai par to atgādināt.

Ģimenes dienai veltītie raidījumi Radiofonā. 1938. gads. 
LVVA, 3758. f., 1. apr., 1501. l., 84. lp.
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Pārraides radiofonā

attīstoties plašsaziņas līdzekļiem, mātes/Ģimenes dienas svinības kļuva 
par mediju notikumu. to reprezentēja ne vien prese, bet tiešraidē translēja 
arī radiofons. laikraksti vēsta, ka radiofonā mātes dienas svinībām bija 
paredzēta plaša programma – jau iepriekšējā vakarā tas atskaņoja runu par 
māti un bērniem. svētku dienas rītā raidīja mātes dienai veltītus korāļus un 
latviešu rakstnieku dzeju.41 

Radiofons nodrošināja tiešraidi arī no svinīgā mātes dienas dievkalpojuma 
doma baznīcā Rīgā, kā arī translēja mātes dienas atklāšanas pasākumu 
nacionālajā teātrī un izglītības ministra atklāšanas runu. Par godu mātes 
dienai īpaša programma tika sagatavota arī radiofona Bērnu rītā.42 

Radiofona translācijas iekļāvās kopējā mātes dienas rituālā. līdz ar 
to, kopējā svētku rituālā varēja iesaistīties daudz vairāk cilvēku nekā to 
klātienes norisēs. tas savukārt nozīmēja rituāla mērķu un uzdevumu plašāku 
atbalsošanos sabiedrībā.

labdarība

mātes/Ģimenes dienas rituālu raksturo labdarība. liepājnieki apciemoja 
un apdāvāja vecās māmuļas pilsētas nespējnieku patversmē.43 

krustpilī latgales artilērijas pulka karavīru delegācijas apmeklēja un 
apdāvināja mātes, kurām dēli krituši Pirmajā pasaules karā vai Brīvības 
cīņās. virsnieki, instruktori, pašvaldības pārstāvji un strādnieku arodbiedrība 
trūcīgām ģimenēm piešķīra naudas dāvanas, veltīja paku ar drēbēm un 
pabalstu, kas atvēlēja katrai ģimenei “uz trīs mēnešiem pa divi litri piena 
dienā”.44 Presē plašāk reprezentēta bija k. Ulmaņa veiktā labdarība, “ziedojot 
8500 Ls krietnāko, veselīgāko un ne savas vainas dēļ trūcīgāko daudzbērnu ģimeņu 
apbalvošanai”.45 

labdarību ar citiem mātes dienas rituāliem (ziedu vainaga nolikšana uz 
vientuļās mātes kapa u.c.) vieno mērķis apliecināt sabiedrībai idealizētas 
sociālās kārtības eksistenci. tas cilvēkiem rada iluzoru stabilitātes priekšstatu, 
ka sociāli neaizsargātie saņem ziedojumu veltes visu cauru gadu, ne tikai 
mātes dienā. Ja sabiedrībai (vai vismaz kādai tās daļai) šāds priekšstats 
izveidojas, var teikt, ka rituāls savu mērķi ir sasniedzis – haosa un neziņas 
par rītdienu sajūtu pārvērtis nojausmā par drošu un ilgstošu nākotni. 
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varas atbalsts

laikrakstu reprezentācijā mātes dienas atzīmēšana guva plašu tautas 
atsaucību, un tās svinības notika visos latvijas novados. iespējams, to sekmēja 
nepārprotams pastāvošās varas atbalsts jauno svētku ieviešanai un to rituālu 
izveidei. 

vēl demokrātiskās republikas laikā 1933. gadā izglītības ministrs a. Ķeniņš 
izdeva rīkojumu visiem skolu priekšniekiem, kurā izglītības ministrija 
“atkarībā no vietējo organizāciju ieskata [..] uzaicina skolās, atsevišķās klasēs, pēdējā 
ticības mācības vai ētikas stundā pirms Mātes dienas svinēšanas, runāt par mātes 
mīlestību un mātes cieņu, kā arī rīta lūgšanā pieminēt vecākus”.46 Rīkojumā tika 
noteikts, ka  turpmākos gados mātes diena svinama maija otrajā svētdienā 
un iepriekšējā sestdienā skolās mācību pēdējās divas stundas veltījamas 
skolēnu muzikāli vokāliem priekšnesumiem un referātiem par vecāku, īpaši 
mātes, mīlestības un mātes cieņas nozīmi audzināšanā un dzīvē. Rīkojumu 
papildināja norāde, ka uz šiem sarīkojumiem vēlams uzaicināt arī bērnu 
vecākus.47

detalizētāks mātes dienas plāns tika izstrādāts k. Ulmaņa autoritārā 
režīma laikā. Piemēram, 1937. gadā izglītības ministrs a. tentelis jau aprīļa 
sākumā rakstīja aicinājumu valsts un pašvaldību iestādēm, baznīcām, skolām, 
organizācijām un presei, kurā teikts: “Atzīmējot vecāku lielo nozīmi pilsoņu 
audzināšanā, Mātes dienā ieteicams sarīkot attiecīgus dievkalpojumus baznīcās un 
svinīgus aktus skolās un biedrībās; nolasīt referātus, sarīkot piemērotus koncertus, 
teātra un kino izrādes; atcerēties brīvības karā kritušo Latvijas dēlu vecākus; sarīkot 
mātes un bērna aizsardzības izstādes un veselības kopšanas punktu apskates, bērniem 
atcerēties vecākus utt. Mātes dienas svinību plašākai noorganizēšanai ieteicama visu 
organizāciju cieša sadarbība. Tāpat talkā jānāk arī visiem citiem, lai, pabalstot Mātes 
dienas svinību rīkošanu, stiprinātu ģimeni – tautas un valsts pamatu.” atsevišķā 
rīkojumā skolu priekšniekiem ministrs noteicis, ka visās skolās 8. maija rīta 
lūgšanā pieminama māte, vecāki un mātes diena.48

iespējams, tālab 1937. gadā latvijā mātes dienas rituāli laikrakstos bija 
plaši atspoguļoti – pirmkārt, notika daudzi pasākumi, par kuriem informēti 
lasītāji, un, otrkārt, prese bija aicināta to darīt. varas pārstāvju uzskaitītā 
vēlamā svētku programma ilustrē rituālu pētnieku atziņu, ka tieši sociālo 
rituālu mehānismi vieno un satur kopā sabiedrību.49
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Pieļauju, ka varas labvēlīgo attieksmi mātes dienas rituāla izveidē un 
līdzdalību tā organizētā veikšanā noteica jaunās latvijas valsts ideoloģiskie 
mērķi – nacionālās vitalitātes paaugstināšana. Pēc Pirmā pasaules kara latvijā 
bija sarucis iedzīvotāju skaits,50 tāpēc nacionālā valsts bija ļoti ieinteresēta 
cilvēku skaita pieaugumā un latvisku, stabilu un lielu ģimeņu pastāvēšanā. 
statistika liecina, ka ap 1925. gadu bija izbeidzies latviešu īpatsvara pieaugums, 
ko statistiķis m. skujenieks skaidroja ar latvijas valdību nepietiekamo tautas 
rosināšanu palielināt latviešu skaitu jeb veidot kuplākas ģimenes.51

Uz valsts un mātes pienākumu saistību norāda arī k. Ulmaņa mātes 
dienas uzruna tautai 1937. gadā, kurā viņš uzsvēra, ka latviešu sievietēm 
ir pienākumi pret valsti un tās saulaināku nākotni – audzināt jaunatni 
“pašaizliedzībā, tēvzemes mīlestībā un apziņā, ka sabiedriskais labums stāv augstāk 
par pašu personīgām interesēm”.52 

Prese sabiedrībai pauda, ka “tikai stipra ģimene rada stipru valsti”.53 tāpat 
atgādināja: “Arī modernā sieviete nedrīkst aizmirst, ka nav lielāka un svētāka 
uzdevuma kā mātei būt.”54 laikraksti secināja, ka sieviete, kas neuzņemas 
mātes pienākumus, ir neapzinīga un neciena tautas nākotni. Bērnu radīšana 
bija jāuztver kā pilsoniskās apziņas noteikts uzdevums, kam bija jāuzrunā 
“tās mātes, kuras tautai vēl nekā nav devušas”.55

Šie citāti pamato mātes dienas rituāla nepieciešamību, lai tas palīdz 
atjaunot stabilu sociālo kārtību – lielas un latviskas ģimenes. Prese latviešu 
māti reprezentēja kā ģimenes sargu, bērnu auklētāju un tikumisko ideālu 
nesēju, kas, būdama dzīves centrā, “dara tautu garīgi stipru, morāliski vērtīgu, 
dzīves un uzvaras spējīgu”.56 Pretējā gadījumā “visa latvju sadzīve un kultūra 
sagrīļotos un mūsu pamati zustu”. tādēļ ļoti jārūpējas par tautas nākotni, jo 
“mūsu tauta nevairojas vēlamos apmēros”.57 

mātēm un mātes dienai veltītajās preses apcerēs izskan ne tikai nožēla, 
ka darbu steigā cilvēki aizmirst mātēm dāvāt mīlestību, bet arī tieša un 
nepārprotama vārdu “māte” un “tautas dzīvais spēks” vienādošana, 
akcentējot sievietes galveno pienākumu tautas priekšā – radīt bērnus un 
audzināt viņus latviskā garā.

laikraksti publicēja atklātus un pat skarbus aicinājumus sievietēm 
pievērsties mātes lomai. Piemēram, “Mātes dienā mēs negribam nosodīt tās 
daudzās, kas nav bijušas mātes un kas negrib būt mātes, kas savā sirdī ir neauglīgas, 
kas ir nelaikā nokaltušas un vairs nav spējīgas sajust mātes laimi, mātes svētību. 
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Lai miroņi rok šīs mirušās dvēseles – tautai tās ir zudušas, lai cik slaidas līnijas un 
krāsainus vaigus tās būtu sasniegušas modernās kosmētikas līdzekļiem. Bet toties lai 
vēl augstākā cieņā un godā tiktu celtas latvju varonīgās mātes, daudzbērnu mātes, 
kas grūtā darbā un trūkumā izauklējušas bērnus. Lai mātes kults atkal nostiprinātos 
mūsu zemē, un lai nolaistām acīm kaunīgi latvju mātei pagrieztu ceļu modernās 
hetēras. 

Sieviete savu pilnvērtību iegūst tikai ar bērnu pulciņu. Viss, kas simts gados 
skandināts par sievietes emancipāciju un par tās līdztiesībām, zaudē nozīmi tad, ja 
sieviete negrib iegūt savu līdzvērtību – t.i. ja viņa negrib būt māte. No šīs negribas 
sākās civilizācijas kritiens, nacionālā krīze, tikumiskā reakcija.”58

Šis anonīmais, bet ideoloģiski spēcīgais teksts ir publicēts Jelgavā izdotās 
“Zemgales Balss” pirmajā lapā 1937. gada 8. maijā. tajā pašā dienā tas ir 
nodrukāts arī uz ventspilī iznākošās “ventas Balss” vāka. Raksta vienlaicīga 
parādīšanās vairāku preses izdevumu pirmajās lapās rosina domāt, ka tas 
varētu būt centralizēti izplatīts visiem latvijas laikrakstiem. 

Uz to norāda arī 1938. gada Ģimenes dienas rīcības komitejas prezidija sēdes 
protokols nr.1, kurā presei paredzēta zīmīga vieta svētku programmā. komiteja 
plānoja (1) presē ievietot rakstus Ģimenes dienas idejiskā satura popularizēšanai, 
(2) sniegt presei plašu informāciju par Ģimenes dienas organizēšanu, (3) lūgt 
žurnālu un laikrakstu redakcijas pēdējā numura saturu, kas iznāks pirms Ģimenes 
dienas, veltīt šim tematam. Protokols apstiprina arī citus presē reprezentētos 
mātes/Ģimenes dienas rituālus. Piemēram, radiofona programmas pielāgošanu 
šiem svētkiem, skolu un baznīcu iesaisti rituālu veikšanā. 

tāpat rīcības komiteja paredzēja Ģimenes dienas svinībās iekļaut dažādas 
biedrības un komitejas, aicināja pašvaldības rūpēties par daudzbērnu 
ģimeņu godināšanu šajā dienā, kā arī ļoti precīzi kontrolēja sagatavošanās 
darbus pārējo Ģimenes dienas rituālu izpildei. Piemēram, jau vairākas dienas 
iepriekš bija zināms biedrību un organizāciju saraksts, kas noliks ziedu 
vainagus trikātā pie kara ministra mātes kapa.59

lai sekmētu Ģimenes dienas svinības latvijas reģionos, iekšlietu minist-
rijas Pašvaldības departaments pilsētu valdēm izsūtīja apkārtrakstu, kurā 
aicināja “pilsētas valdes rūpēties, lai Ģimenes diena tiktu pienācīgi atzīmēta arī 
pilsētu pašvaldībās”. tādā nolūkā tika izdota speciāla brošūra un kā ieteicamā 
literatūra norādīts a. Freija darbs “Ģimenes grāmata”.60 sabiedrisko lietu 
ministrijas sabiedriski kulturālā departamenta Ģimenes dienas rīcības 
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Ģimenes dienai veltītais speciālizdevums. 1938. gads. 
LVVA, 3758. f., 1. apr., 1501. l., 161.–175. lp.
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komiteja saņēma daudzus pilsētu un pagastu pašvaldību lūgumus izsūtīt 
grāmatu, brošūru un tuvākus norādījumus Ģimenes dienas sarīkojumiem. 
tādējādi veidojot karti, kur atzīmētas mātes dienas svinību vietas latvijā, 
būtu jāietver arī toreizējie kalncempju, mežmuižas, atašienes, Šķaunes, 
madlienas, augšpils, Pūres, aizupes, istras pagasti, Balvu, kuldīgas, 
smiltenes, ludzas, Jēkabpils pilsētas un vairākas citas pašvaldības.61

Ģimenes dienas rīcības komiteja svētku rituālus plānoja realizēt, 
vienlaicīgi un intensīvi iesaistot trīs nozīmīgus sabiedrības socializēšanas 
un pastāvēšanas balstus: kultūru, izglītību un reliģiju. turklāt tiem tika 
nodrošināta salīdzinoši plaša reprezentācija medijos. iespējams, šie visi 
iemesli kopā bija par pamatu sabiedrības akceptam mātes/Ģimenes dienas 
svinībām un tās jaunradīto rituālu izpildei.

nobeigums

mātes dienas rituālu reprezentācija presē liecina, ka to mērķis bija atjaunot 
cieņu pret mātēm un atdzīvināt uzskatu par mātes lomas gaišo un cēlo 
dabu, kā arī radīt un/vai pastiprināt cilvēkos apziņu, ka ģimene un māte ir 
sabiedrības laimīgas un latviskas pastāvēšanas pamats. tādējādi arī izpaužas 
rituāla būtība – veidot bezlaicības (mūžības), kontinuitātes un pastāvošās 
sociālās iekārtas nesatricināmības sajūtu. tādēļ latvijas valdībai bija svarīgi 
panākt pēc iespējas plašāku mātes dienas rituālu veikšanu un sabiedrības 
iesaistīšanos.62 

Jaundibināto mātes dienas rituālu attīstību pārtrauca pusgadsimtu ilgs 
padomju periods, kas atnesa savas svētku dienas un rituālus, piemēram, 
starptautisko sieviešu dienu. 

apliecinājumu mātes dienas rituālu mūžībai un kontinuitātei var gūt, 
pāršķirot pēcatmodas “lauku avīzes” mātes dienas numurus, kas vien 
paver iespējas interpretācijai par pirmās latvijas Republikas laikā veidoto 
rituālu (īslaicīgo?) atdzimšanu, ko ir noteikusi to pamatvērtību un simbolu 
dzīvotspēja. Piemēram, 1994. gada 6. maija “lauku avīzes” pirmo lapu rotā 
uzraksts “8. maijs – mātes diena” un a. Jermaka fotogrāfija: ar mugurām pret 
lasītāju, sadevušies rokās, stāv māte un dēls, kurš tur pirmo pavasara ziedu 
pušķi. abu personāžu skatieni vērsti uz mātes latvijas tēlu Brāļu kapos Rīgā. 
Rituāls un cilvēku vēlme pēc tā ir mūžīgi.
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Pielikums

mātes dienas norises 20. gadsimta 30. gados
(saīsināts preses publikāciju pārstāsts)

kurzeme
aizpute

mātes dienu atzīmēja ar dievkalpojumu sv. Jāņa baznīcā, kur mācītājs pieminēja 
zemes klēpī dusošās mātes un arī kādu 91 gadu vecu nespēcīgu māmiņu. Baznīca 
bijusi ļaužu pārpildīta, mātes piemiņu ieradās godināt aizsardzes, gaidas un 
svētdienas skolas skolēni. skanēja dziesmas skolēnu kora un 6. aizputes aizsargu 
pulka aizsardžu ansambļa izpildījumā. aizsardze a. Grīslis izpildīja e. dārziņa 
“mātes dziesmu”.

G. a. mātes dienas svinības kursā. Kurzemes Vārds. 1937. 11. maijs. 3. lpp.

dunika

dunikas aizsardzes vietējā pagasta mājā bija sarīkojušas mātes dienas atceres 
sanāksmi, kuru atklāja vietējais dubultkvartets ar v. sandera dziesmu par tēvzemi. 
skolas jaunatne un aizsardzes deklamēja mātes dienai piemērotas tautasdziesmas. 
kāda aizsardze īsā referātā uzsvēra mātes dienas audzinošo ietekmi uz visu 
sabiedrību, bet skolotāja izcēla mātes vārda svētumu un viņas mīlestību uz 
bērniem.

vilnis. lauku dzīve. Kurzemes Vārds. 1936. 19. maijs. 2. lpp.

Gavieze

Pasākums Gaviezes sešgadīgajā pamatskolā bija plaši apmeklēts. tajā uzstājās 
skolēnu koris ar dziesmām, skolēni un mazpulku dalībnieki deklamēja dzeju. skolas 
priekšnieks Bors skaistos vārdos norādīja uz mātes dienas lielo nozīmi un mātes 
dienas pasākumu, kurš iezīmējies pēc 1934. gada 15. maija. laikraksta vērtējumā 
nebija redzamas acis, kurā nebūtu iezagušās asaras.

s. mātes dienas svinības kursā. Kurzemes Vārds. 1937. 11. maijs. 3. lpp.

Rucava

mātes dienas svinības bija rīkotas kopīgi ar vietējās draudzes bērnu svētkiem. 
svētki sākās ar dievkalpojumu Rucavas baznīcā, kurā uzstājās koris no liepājas.

Br. mātes dienas svinības kursā. Kurzemes Vārds. 1937. 11. maijs. 3. lpp.

ventspils

mātes dienas sarīkojumi notika visās baznīcās, biedrībās un jaunatnes 
organizācijās. vispirms notika dievkalpojums evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kurā 
uzstājās ventspils valsts ģimnāzijas un komercskolas meiteņu koris brīvmākslinieka 
a. sīļa vadībā un aizsargu pūtēju orķestris. Baznīca bija pilna ļaužu. mācītājs 
atgādināja, ka bērna sirds ilgojas ātrāk kļūt pieaugušam un traukties plašajā pasaulē, 
bet tikai tad, kad bērnība aiz apvāršņa, mēs saprotam, ko esam zaudējuši. viņš 
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aicināja, ka vismaz mātes dienā jāceļ godā sens tikums — sirmas galvas priekšā tev 
būs piecelties!

Plkst. 13. meža kapsētā bija svinīgs vecāku piemiņas brīdis – mācītājs teica runu, 
Jaunības draugu biedrības koris skandēja dziesmas. Pavasara ziedus, ko uzlikt kapu 
kopiņām, pārdeva sieviešu biedrības kurzemē un mājturības biedrības “atmoda” 
locekles. visus sagatavotos ziedu pušķīšus izpirka – kapos bija pulcējušies daudz 
cilvēku. Pilsētas galva a. sniķeris kā mātes dienas komitejas priekšsēdētājs nolika 
vainagu uz vientuļās mātes kapa, kurai visi trīs dēli krituši karā. l. Zemola kundze 
komitejas vārdā nolika ziedus uz arhibīskapa t. Grīnberga vecāku kapa. 

Plkst. 15. latviešu biedrības zālē ģimnāzijas skolotājs J. Bundulis nolasīja 
referātu “Ģimene kā organiska vienība”. latviešu biedrības vīru koris diriģenta 
a. Grīnberga vadībā skandināja dziesmas, pēc tam norisinājās J. lejiņa lugas 
“Pelavas” izrāde. aktieri savus honorārus ziedoja trūcīgo māmuļu pabalstīšanai. 
sarīkojumā bija brīva ieeja, un tas bija pulcinājis pilnu zāli. 

mātes dienas noslēgumā ģimnāzijas zālē notika tautas konservatorijas un 
vidusskolu jaunatnes koncerts. arī šis sarīkojums bija kupli apmeklēts. koncertu 
iesāka ar a. Jurjāna kantāti “tēvijai” orķestra un ģimnāzijas kora atskaņojumā. tad 
tika atskaņota e. Grīga “solveigas dziesma”, e. dārziņa “melanholiskais valsis”, 
svētceļnieku koris no R. vāgnera operas “tanheizers” un citi skaņdarbi. koncerta 
otrajā daļā uzstājās solisti un vijolnieks.

Piemiņas vaiņags uz vientuļās mātes kapa. Ventas Balss. 1937. 11. maijs. 2. lpp.

Bārta

mātes dienas atzīmēšana notika reliģiskā skanējumā. vietējā baznīcā bija daudz 
apmeklētāju. dievkalpojumu iesāka ragu orķestris ar korāli “to mīlestības spēku 
sveicu”, vēlāk dziedāja dubultkvartets un jaundibinātais vīru koris. teoloģijas 
students Caune no Rīgas teica mātes dienai piemērotu runu, sevišķi izceldams 
labas mātes lielo mīlu uz saviem bērniem. Baznīca bija pušķota bērzu meijām un 
pirmajiem pavasara ziediem.

Pēc dievkalpojuma ļaudis devās uz kapiem pie toreizējā zemkopības ministra 
Birznieka mātes kapa. turp saplūda vai visi Bārtas iedzīvotāji, tostarp mazpulka 
dalībnieki un skolu jaunatne. Ragu orķestris kapos spēlēja sēru mūziku un jau 
minētais dubultkvartets nodziedāja dažas dziesmas.

vilnis. lauku dzīve. 2. lpp.

vērgaļi

vērgaļu pagasta biedrības un organizācijas sarīkoja plašu mātes dienu. to iesāka 
ar dievkalpojumu baznīcā, kurā mācītājs izcēla mātes lielo un ideālo mīlestību pret 
bērniem un viņas nozīmi ģimenes un valsts dzīvē, aicinādams pieminēt māti kā 
ģimenes un valsts dzīves sargātāju un veidotāju. Pēc dievkalpojuma baznīcā vietējā 
aizsargu namā liepājas valsts tehnikuma skolotājs Baltkājis uzstājās ar runu par 
māti, koris nodziedāja mātei un tēvijai veltītas dziesmas, kuras nācās vairākkārt 
atkārtot. vakarā notika R. Blaumaņa lugas “sestdienas vakars” izrāde.

R. lauku dzīve. Kurzemes Vārds. 1936. 15. maijs. 2. lpp.
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durbe

mātes dienu iesāka svinīgs dievkalpojums durbes baznīcā. Baznīca bija pārpildīta 
ar dievlūdzējiem, kas pēc dievkalpojuma devās svētceļojumā uz durbes kapsētu. 
dievkalpojumu noturēja arī pie nelaiķa ārlietu ministra Zigfrīda annas meierovica 
mātes kapa. svinībās piedalījās sabiedriskās organizācijas, 57. durbes mazpulks, 
pilsētas priekšsēdētājs, kronvaldu ata pamatskolas skolēni ar skolotājiem, aizsargi, 
aizsardzes.

G. a. mātes dienas svinības kursā. 3. lpp.

sarkanmuiža

sarkanmuižas pagasta aizsargu nodaļa kopā ar pamatskolu un 177. mazpulku 
mātes dienu rīkoja tautas namā “Bārtnieki”. notika priekšlasījums par mātes dienas 
nozīmi, teātra izrāde un citi priekšnesumi. ieeja bija brīva. Pēc priekšnesumiem 
norisinājās saviesīga dzīve ar dejām.

mātes diena sarkanmuižā. Ventas Balss. 1937. 8. maijs. 1. lpp.

liepāja

liepājnieki pēc svinīgā dievkalpojuma apmeklēja vecās māmuļas pilsētas 
nespējnieku patversmē. viņām veltīja sirsnīgus vārdus un iepriecināja ar dāvanām. 
svinīgā dievkalpojumā godināja mirušās mātes mārenbuša kapsētā.

ab. latvijas lauki godina mātes piemiņu. Jaunākās Ziņas. 1936, 12. maijs. 3. lpp.

latgale
krāslava

mazpulku jaunatne ieradās kapos un apkopa divu aizmirstu māšu kapu kopiņas, 
apstādot tās ar ābelīšu dzīvžogu. Jaunatne uzposa arī kapu apkārtni.

ab. latvijas lauki godina mātes piemiņu. 3. lpp.

vidzeme

sigulda

Pie nezināmās mātes kapa tika nolikta melna marmora piemiņas plāksne ar 
uzrakstu “nezināmā māte”.

ab. latvijas lauki godina mātes piemiņu. 3. lpp.

dzērbene

mātes dienu svinēja kopā ar jaunā veselības punkta atklāšanu. no Rīgas 
ieradās departamenta direktors o. sīlis, sarkanā krusta ģenerālsekretārs un 
citas amatpersonas. iesvētīja arī Jaunatnes sarkanā krusta pulciņa karogu. nesot 
sveicienus valdības vārdā, o. sīlis uzsvēra, ka valdība turpmāk pievērsīs bērnu 
veselībai vēl lielāku vērību.

ab. latvijas lauki godina mātes piemiņu. 3. lpp.
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trikāta

trikātas kapsētā svētbrīdī pie kara ministra ģenerāļa Baloža mātes kapa atklāja 
piemiņas zīmi. klāt bija kara ministrs J. Balodis ar armijas štāba priekšnieka palīgu 
dambīti, valkas apriņķa priekšnieks Briedis, vairākas citas amatpersonas un vietējo 
organizāciju pārstāvji. iesvētot piemiņas zīmi, dievvārdus teica trikātas draudzes 
mācītājs. J. Balodis uz mātes kapa nolika ziedus. vainagus nolika arī izglītības 
ministrijas pārstāvis un 17 vietējās organizācijas.

mātes piemiņas godināšana. Rīts. 1936. 11. maijs. 2. lpp.

zemgale

tukums

Ļaudis kopīgā gājienā devās uz kapsētu, lai godinātu aizmirstās mātes piemiņu. 
Pēc tam 15. maija parkā par godu latvijas mātēm iedēstīja piecas liepiņas.

ab. latvijas lauki godina mātes piemiņu. 3. lpp.

dobele

mātes dienu svinēja dobeles aizsardžu nodaļa. Pasākumu iesāka svinīgs 
dievkalpojums baznīcā. Pēc tā aizsardzes kopīgi ar mācītāju devās gājienā uz 
kapsētu atklāt piemiņas plāksni aizmirstai mātei. Jaunatnei baznīcā notika svētrīta 
stunda mātes piemiņai un godam, bet pēcpusdienā latviešu biedrības namā tika 
nolasīti referāti mātes piemiņai. klausītāju nebija daudz, zāle bija pustukša.

dobeles aizsardzes. mātes diena dobelē. Zemgales Balss. 1937. 13. maijs. 5. lpp.

Bērzmuiža

valsts prezidenta k. Ulmaņa dzimtajā pagastā mātes dienu iesāka ar 
dievkalpojumu baznīcā, kas bija greznota pirmajiem pavasara ziediem. no baznīcas 
ļaudis devās pie atbrīvošanas pieminekļa nolikt ziedus. Pēc tam plkst. 13. ieradās 
Bērzmuižas kapsētā godināt valsts prezidenta k. Ulmaņa mātes piemiņu. Uz viņas 
kapu kopiņas sagūla daudz ziedu. Bija ieradies pārstāvis no izglītības ministrijas, 
sieviešu organizācijas pārstāves no Rīgas, vietējo organizāciju pārstāvji, aizsardzes 
un aizsargi, skolu jaunatne un mazpulki. valsts prezidents k. Ulmanis ziedus nolika 
uz mātes kapa un arī pie pieminekļa brīvības cīnītājiem.

mātes diena ievadīta ar tautas vadoņa mātes piemiņas godināšanu. 
Rīts. 1935. 12. maijs. 3. lpp.

Jēkabpils 

mātes godināšanas dienu iesāka ar dievkalpojumu baznīcā. svinību 
ierosinātājas un vadītājas bija evaņģēliski luteriskās baznīcas dāmu komiteja. 
Pēcpusdienā plkst. 15. pie luteriskās baznīcas sapulcējās organizācijas un privātas 
personas gājienam uz kapsētu pie cietējas mātes kapa. Jaukā un siltā pavasara 
diena bija izvilinājusi uz ielas gandrīz visus pilsētas iedzīvotājus, kādēļ arī bija 
kupls gājiena dalībnieku skaits. kapsētā gājiens novietojās pie aizmirstās mātes 
kapa, kura, ģimenes apgādnieku pamesta, nedziedināmi slima, bija vienīgā vairāku 
nepieaugušu bērnu apgādniece.[..] dāmu komiteja uz kapa nolika ziedu vainagu. 
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Pēc kapsētas apmeklējuma notika bezmaksas priekšnesumi, zālē bija aizpildītas 
visas vietas. Pēc kopīgi nodziedātas dziesmas un mācītāja uzrunas sākās programmas 
laicīgā daļa. Uzstājās baznīcas kristīgais jaunatnes pulciņš un Jēkabpils aizsargu 
pulka dramatisko kursu audzēkņi. skolotāja Rozenberga nolasīja referātu par mātes 
nozīmi un viņas uzdevumiem. ar kora dziesmām uzstājās latvju pamatskolas un 
vidusskolas kori. laikraksta skatījumā klausītāji programmu uzņēma ļoti atzinīgi 
un šķīrās apmierināti par redzēto un dzirdēto.

e. t. mātes diena Jēkabpilī. Jēkabpils Vēstnesis. 1933. 11. maijs. 2. lpp.

krustpils

latgales artilērijas pulka karavīri mātes dienā atcerējās vairākas mātes, kuru 
dēli krituši Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās. delegācijas šīs mātes apmeklēja 
viņu dzīves vietās, tām izskaidroja mātes dienas nozīmi un apdāvināja. virsnieku 
delegācija apdāvināja divas ģimenes, atvēlot katrai uz trīs mēnešiem divus litrus 
piena dienā. trīs mātes saņēma naudas pabalstus. kādai trūcīgai mātei tika atdota 
paka ar drēbēm. arī aizsargi, pilsētas pašvaldība, strādnieku arodbiedrība un citas 
organizācijas apdāvāja vairākas trūcīgas ģimenes. 

vakarā pamatskolā notika mātes dienai veltīts karavīru sarīkojums, kurš bija 
kupli apmeklēts. mācītājs skujiņš referēja par mātes mīlestību un pienākumiem. 
karavīri un skolnieces dziedāja dziesmas un deklamēja dzeju.

mātes diena krustpilī. Jēkabpils Vēstnesis. 1937. 20. maijs. 2. lpp.

Klinta Ločmele

die entstehung/die bildung 
des muttertagzeremoniells: presseübersicht 

aus der zeit der ersten republik lettland

der muttertag wird in zahlreichen ländern der Welt bereits über 100 Jahre 
lang begangen. in lettland wurde die idee dieses Feiertages anfang 20er Jahre des 
20. Jahrhunderts übernommen. im laufe von etwa 10 Jahren fand der muttertag 
großen Beifall in der Gesellschaft; es wurde nach einem für alle Regionen lettlands 
gemeinsamen Zeremoniell begangen. aufgrund der Presseartikeln aus der Zeit 
der ersten Republik lettlands und den dokumenten aus dem Historischen 
staatsarchiv lettlands werden im vorliegenden Beitrag die Regeln, Formen und 
verhaltensweisen, die in lettland am muttertag im gesellschaftlichen verkehr zu 
beobachten waren, beschrieben. 

die Zeitungen berichteten über die Zeremonielle dieses Feiertages in artikeln 
verschiedener art, wobei versucht wurde, die Gesellschaft über die Wichtigkeit 
des muttertages und die besondere Rolle der mütter in der Familie und im leben 
des ganzen volkes zu überzeugen.
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in das neue Zeremoniell des muttertags wurden bereits früher für gemeinsame  
Gedenktage  typische Formen feierlicher Handlungen übernommen, so zum 
Beispiel, Gang zur kirche oder zum Friedhof, um die Blumen auf das Grab der 
eigenen mutter, auf das eines berühmten staatsmannes oder auch auf die einsame 
Grabstätte einer  Unbekannten niederzulegen. an diesem tage wurde auch der für 
die Unabhängigkeit lettlands gefallenen soldaten gedacht. Zu ehren der mütter 
wurden feierliche konzerte, vorträge und theateraufführungen veranstaltet.

die Presseartikel zeigen, dass die feierlichen maßnahmen des muttertages 
speziell geplant und organisiert wurden. da sich dieses Zeremoniell noch im 
stadium der Herausbildung befand, war es nötig, die menschen aufzufordern, 
an die feierlichen veranstaltungen teilzunehmen. eine der wichtigsten 
schlussfolgerung, zu der die autorin aufgrund ihrer Recherchen gekommen ist, 
ist die, dass die demokratischen sowie die autoritären Regierungen der Republik 
lettland direkt an die einbürgerung des muttertages, an die ausarbeitung seines 
Zeremoniells und an die Umsetzung dessen in die Praxis interessiert waren. 
das wohlwollende verhalten des staates diesem Feiertage gegenüber ist wohl 
auf seinem Wunsch, die Frauen auf das Familienleben und auf ihre mutterrolle 
zu orientieren, zurückzuführen. dem Zeremoniell des muttertags wurde auch 
seitens der medien große aufmerksamkeit geschenkt. die wichtigsten feierlichen 
veranstaltungen wurden vom Rundfunk live übertragen. Wie all die oben 
angeführten feierlichen maßnahmen erfolgten auch die Wohltaten, die an diesem 
tage Platz hatten, mit dem Ziel, die soziale stabilität und die ordnung in der 
Gesellschaft zu stärken. 1938 wurde der muttertag zum Familientag umbenannt, 
um auch andere Familienmitglieder – den vater und die kinder zu ehren. 
Zum schluss sei hier betont, dass die in den 1920er/30 er Jahren ausgeübten 
muttertag-Zeremoniellen dieselben Ziele und Funktionen wie Zeremonielle 
anderer Feiertage hatten – die vereinigung der menschen durch gemeinsame 
symbolische tätigkeiten, die schaffung des Bewusstseins der kontinuität, 
der stabilität und einer voraussehbarer Zukunft. Gleichzeitig kann man auch 
annehmen, dass diese der verwirklichung von staatsinteressen diente oder ein 
Bestandteil des maßnahmenplans waren, Frauen zur erzeugung von kindern 
und zur mutterrolle zu bewegen.

Schlüsselwörter: muttertag, Zeremoniell, die erste Republik lettland, soziale 
stabilität, Presse, mutter, nationalismus.
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