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sagaidot 1940. gadu:
 ieskats latvijas iedzīvotāju vēstulēs prezidentam

Rakstā sniegts ieskats Latvijas apsveikumu pastkaršu kultūras attīstībā, kā arī 1939. gada 
Ziemassvētku un 1940. gada Jaungada svētkos. To atzīmēšana pieder pie kalendārajiem 
rituāliem, kas veido sava laika sabiedrībai nozīmīgas sociālās nozīmes, uztur sociālo kārtību.
Tālaika preses materiāli un laikabiedru atmiņas vēsta, ka 1939. gada Ziemassvētkus un 1940. gada 
Jaungadu Latvijā sagaidīja pārticīgi. Eiropā notiekošā kara spriedzi mazināja iedzīvotāju aktīvā 
iesaiste labdarībā, palīdzības ziedojumos trūcīgajiem, kā arī valsts organizētajās solidaritātes 
un kopdarbības kampaņās – ziedojumos Valsts aizsardzības fondam un taupības pasākumos. 
Valsts un Ministru prezidenta K. Ulmaņa svētku runās tika akcentēta kara ietekme uz valsts 
tautsaimniecību, nepieciešamība taupīt un atteikties no liekas greznības, kā arī nepieciešamība 
vispirmām kārtām vienmēr paļauties tikai pašiem uz sevi.
Publicētas valsts iedzīvotāju 1939. gada beigās un 1940. gada sākumā K. Ulmanim nosūtītās 
vēstules, kurās izteikta pateicība par saņemtajām dāvanām un pabalstiem.
Atslēgvārdi: pastkartes, apsveikumi, 1939. gads, 1940. gads, Ziemassvētki, Jaungads, labdarība, 
ziedojumi, sociālā politika.

Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) fondi glabā arī bagātīgu individuāla 
rakstura dokumentu klāstu – vēstules, vizītkartes, ielūgumus, piezīmes, 
dienasgrāmatas, konspektus u.c. Tajā īpaša vieta ir apsveikumiem – vēstulēm, 
atklātnēm, telegrammām, zīmējumiem, speciāli darinātiem vēlējumiem u.c. –, 
kuru autori ir gan privātpersonas, gan arī dažādas institūcijas. Apsveikumi, 
kā liecina arhīva materiāli, ir arī plaši izmantots komunikācijas līdzeklis 
interpersonālā komunikācijā, kā arī cilvēku saziņā ar valsts amatpersonām 
un iestādēm. LVVA faktiski visu Latvijas Republikas (1918–1940) ministriju, 
kā arī citu nozīmīgāko valsts pārvaldes institūciju un valsts, sabiedrisko un 
kultūras darbinieku fondos atrodas apsveikumi, kas rakstīti un sūtīti ne tikai 
valsts svētkos un jubilejās, bet arī vispārēja rakstura svētkos – Ziemassvētkos, 
Jaunajā gadā un Lieldienās.1 
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1. att. Lietišķa vēstule Lauksaimniecības biedrības vadītājam Kārlim Ulmanim uz 
Ziemassvētku apsveikuma kartiņas. 1913. gada 23. decembris.

LVVA, 5969. f., 1. apr., 29. l.

individuālie apsveikumi, pastkaršu sūtīšana svētku reizē par ikdienas 
dzīves sastāvdaļu kļuva 19. gadsimtā līdz ar moderno dzīvesveidu, kas 
ietvēra jaunas komunikācijas, brīvā laika un sociālo notikumu formas. Pirmo 
atklātnes veida pastkarti ieviesa Austrijas pasts 1869. gadā, gadu vēlāk tās 
izmantoja arī Vācijā un Lielbritānijā, pēc tam jau arī daudzviet citur. Atklātnes 
bija ļoti ērts saziņas veids, – tās ļāva (sava laika izpratnē) operatīvi nosūtīt 
kodolīgu informāciju, sveicienu un apsveikumu. Vienlaikus arī veidoja 
jaunu attieksmi pret sūtāmās informācijas privātumu, proti, atklātnes tekstu 
bija iespējams izlasīt ikvienam, kura rokās tā nonāca. Tradicionāli sarakstei 
bija intīms un ļoti personisks raksturs, ko nodrošināja vēstules ievietošana 
aploksnē, satīšana rullī, īpašs papīra locījums, tā līmējums u.c. Atklātņu 
lietojums sekmēja rakstītās saziņas standartizāciju un lietojuma biežumu. Arī 
iezīmēja privātās dzīves publiskošanas robežu.2 
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2. att. Jaunā gada apsveikuma kartiņa Baltijas Lauksaimniecības biedrības 
vadītājam Kārlim Ulmanim. Pasta zīmogs – 1913. gada 28. decembris. 

LVVA, 5969. f., 1. apr., 29. l.

Nākamajās desmitgadēs parādījās atklātnes ar attēlu un/vai tekstu, 
kas atainoja kādu vietu, personību, notikumu, vēlējumu utt. Poligrāfijas, 
fotogrāfijas un lietišķās mākslas attīstība veicināja atklātņu strauju vizuālo un 
tematisko prolifikāciju un kvantitāti. Atklātņu ražošana izvērtās par ienesīgu 
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3. att. Ziemassvētku apsveikuma kartiņa agronomam Kārlim Ulmanim. 
1914. gada 24. decembris. LVVA, 5969. f., 1. apr., 29. l.

biznesu. 19. gs. un 20. gs. mijā, kad pasts privātos sūtījumus nogādāja samērā 
ātri un lēti, izsūtīti ap astoņi miljoni pastkaršu.3 Arī Vidzemē un Kurzemē šajā 
laikposmā plašumā vērsās pastkaršu ražošana un sūtīšana, 20. gs. sākumā Rīgā 
tās laida klajā ap desmit izdevniecību.4 Vēsturnieks un pastkaršu kolekcionārs 
Andris Caune raksta: “Gadsimta sākums bija pastkaršu ziedulaiks. Nelielās 
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4. att. Jaunā gada apsveikuma kartiņa Kārlim Ulmanim. Pasta zīmogs – 
1914. gada 28. decembris. LVVA, 5969. f., 1. apr., 29. l.

kartona lapiņas ar attēlu vienā pusē un īsu vēstules vēstījumu blakus adresei 
otrā pusē kā jauna modes prece bija izplatītas visos tautas slāņos. Pastkaršu 
ilustrēšanā ievērojamu vietu ieņēma fotoattēli. 20. gs. sākumā parādījās tādi 
jauni atklājumi fotogrāfijā un iespiedtehnikā kā hromolitogrāfija, autotipija, 
fototipija u.c.”5 



ViTA ZELčE128

5. att. Apsveikuma kartiņa Baltijas Lauksaimniecības biedrības agronomam
Kārlim Ulmanim. Pasta zīmogs – 1914. gada 28. decembris. 

LVVA, 5969. f., 1. apr., 29. l.

Pastkaršu sūtīšana dažādās dzīves situācijās un svētku reizēs populāra 
bija arī 20. un 30. gados. Tās aizvien biežāk aizstāja personisku tikšanos/
apsveikumu. Literatūrvēsturnieks Andrejs Johansons atmiņās par starpkaru 
laiku stāsta: “Pie Rīgas savulaik ļoti izplatītām paražām piederēja t.s. Jaungada 
vizītes, kas gan pakāpeniski zuda – tika aizstātas ar apsveikuma kartēm vai, vēl vēlāk, 
ar “atpirkšanos no Jaungada apsveikumiem”, ziedojot kādu summu labdarīgiem 
mērķiem.”6 Pastkaršu izvēle, iegāde, rakstīšana, sūtīšana un saņemšana ietilpa 
kalendārajā rituālā.7 Gadu gaitā tā daudziem pārtapa rutinizētā ieradumā, 
pirmssvētku ikdienā, kas liecināja par laika plūdumu, tā stabilitāti un/
vai pārmaiņām. Apsveikumu kā rituālas darbības jēga bija uzturēt sociālo 
kārtību, stiprināt sociālās saiknes, solidaritāti un vērtību sistēmu.8 

Apsveikums pastkartes veidā allaž ietvēra divus savstarpēji mijiedarbīgus 
vēstījumus, pirmo (standartizēto) piedāvāja izvēlētās un nosūtītās pastkartes 
veidols, otro (individualizēto) – nosūtītāja, konkrētajam adresātam veltītais, 
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6. att. Kārļa Ulmaņa Ziemassvētku un Jaunā gada tipogrāfiski veidota 
apsveikuma kartiņa. 1924.–1925. gads. 

LVVA, 5969. f., 1. apr., 29. l.

pašradītais teksts. Apsveikuma pastkaršu sūtīšanai piemita sociāla nozīme, 
pārsvarā tā bija labvēlības (draudzības, pateicības, pienākuma, atgādinājuma 
u.tml.) zīme. Svētku apsveikumus var dalīt arī divās mērķgrupās. Pirmajai 
pieder apmaiņas rakstura apsveikumi, – pastkarte tiek nosūtīta tam vai 
citam cilvēkam/institūcijai, gaidot tāda paša veida apsveikumu pretim 
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7. att. Kārlim Ulmanim sūtītie Ziemassvētku 
un Jaunā gada apsveikumi un ielūgumi. 
20. gs. 20. gadi.
LVVA, 5969. f., 1. apr., 29. l.
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vai piedzīvojot vilšanos par tā iztrūkumu. Otru grupu veido apsveikumi, 
uz ko netiek gaidīta atbilde. Tie pārsvarā ir adresēti dažādām institūcijām 
(pārvaldes iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem, sabiedriskām un kultūras 
organizācijām u.c.), augstām amatpersonām un sabiedrībā pazīstamiem 
cilvēkiem, lai izteiktu atzinību (vai arī ironizētu nosodījumu). Emocionālo 
impulsu un gandarījumu apsveikuma rituāla izpildē sniedz gan nosūtīšanas, 
došanas/dāvināšanas, gan sūtīšanas–saņemšanas, gan arī vien saņemšanas 
faktors.

Par 19. gs. beigu–20. gs. pirmās puses vietējo (gan ražoto, gan sūtīto un 
saņemto) daudzveidību, tematiku, saturu, poligrāfisko un māksliniecisko 
kvalitāti liecina arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja u.c. krātuvju un privāto kolekciju materiāli.9 Šī publikācija 
sniedz ieskatu LVVA glabātajos vienam cilvēkam – Kārlim Ulmanim – 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā sūtītajos apsveikumos dažādos viņa dzīves 
posmos un dažādā amatstatusā (no Baltijas Lauksaimniecības biedrības 
agronoma līdz Valsts un Ministru prezidentam). Galvenā vieta tajā atvēlēta 
Latvijas iedzīvotāju vēstulēm – pateicībām par K. Ulmaņa dāvinājumiem 
un pabalstiem, sagaidot 1940. gadu. Tās liecina, ka sabiedrības lielas daļas 
uztveri bija ietekmējusi 20. gs. 30. un 40. gadu mijā publiskajā telpā kultivētā 
valsts un K. Ulmaņa jēdziena saplūsme, vadoņa kā valsts varas iemiesotāja 
tēvišķošana. Vēstule K. Ulmanim nozīmēja vēstuli savai valstij, tās bija valsts 
un iedzīvotāju solidaritātes rituāla instruments. Rakstā sniegts tālaika valdības 
īstenotās sociālās politikas raksturojums, kā arī īss 1939. gada Ziemassvētku 
un Jaunā gada sagaidīšanas apraksts.

Vara un tauta: 1939. gada sadarbības modelis

Kārļa Ulmaņa autoritārā režīms visā savā pastāvēšanas laikā tiecās 
pēc iespējami plašākas sociālās bāzes un valsts iedzīvotāju atbalsta. Tam 
tika izmantotas visas varas rīcībā esošās metodes un instrumenti, kā arī 
ideoloģijas un finanšu resursi. Publiskajā telpā K. Ulmanis par savas varas 
sociālo pamatu deklarēja – “tautu”, nemitīgi vēstot par vienotas, saliedētas 
un solidāras latviešu tautas esību.10 iedzīvotāju atbalstam varai un tā 
mobilizācijai (vismaz daļēji) bija pakārtota sociālā politika. Autoritārais 
režīms tautas labklājības nodrošināšanu deklarēja par savas atbildības sfēru. 
Jau 1935. gada pavasarī runā par valsts budžetu K. Ulmanis norādīja: “Tālāk 
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mums paredzēta plaša reforma, lai pavairotu to pilsoņu skaitu, par kuriem rūpējas 
Tautas labklājības ministrija. Neaizmirstat neviens: nepietiek ar to, ka mēs tagad 
vārdos pasakām, ka nu ir jauni laiki, ka mēs uz jauna dzīves ceļa uzgājuši. Mums 
vajaga to darbos pierādīt un jaunu dzīvi dzīvot, rūpējoties par visu tautu un sevišķi 
par tiem, kuru saimnieciskās iespējas neļauj viņiem pašiem par sevi rūpēties.”11

Valdība īstenoja virkni pasākumu, kas uzlaboja zemāko slāņu un 
trūcīgo iedzīvotāju materiālo stāvokli, veselības aizsardzību un sociālo 
nodrošinājumu. Par valsts sociālās politikas uzdevumu nemitīgi tika sludināta 
visas tautas labklājības celšana, ienākumu un dzīves līmeņa paaugstināšana.12 
Publiskajā telpā vara lepojās ar gādību par strādniekiem – strādnieku ēdienu 
namu izveidi, bērnu izvietošanu laukos vasarā, Juridiskās palīdzības biroja 
izveidi, arodbiedrību reorganizāciju, strādnieku klubu un atpūtas telpu 
iekārtošanu, pabalstiem bērniem u.c.,13 kā arī rūpēm par tautas veselību un 
labklājību – slimo kasu un apdrošināšanas sistēmas uzlabošanu, piemaksām 
laukstrādnieku ģimenēm, pabalstiem daudzbērnu ģimenēm, pieaugošo 
atbalstu zīdaiņu namiem un bērnudārziem.14 Reālpolitikā populisms mijās ar 
konkrētiem pabalstiem konkrētiem cilvēkiem, lai gan, pēc tālaika statistiskas 
datiem, iedzīvotāju vidējie reālie ienākumi faktiski nebija palielinājušies.15 
Varas un tautas, it īpaši K. Ulmaņa un maznodrošināto sociālo slāņu attiecības 
publiskajā telpā tika konstruētas patriarhālā rakursā, tā piešķirot valsts 
sociālajai politikai emocionālu (labsirdības, rūpju, gādības) un tradicionāli 
pareizas dzīveskārtības griezumu.

1939. gada otrajā pusē, kad karš jau bija iznīcinājis Latvijas robežvalsti 
Poliju, sīvas kaujas par savu neatkarību izcīnīja Somija, valsti pameta 
baltvācieši un tajā tika izvietotas padomju karabāzes, kā arī satraucošas ziņas 
par politiskajām un militārajām norisēm Eiropā aizpildīja vairākas lappuses 
ikkatrā Latvijas laikrakstu numurā, sociālā politika un tās publiskais diskurss 
kā valsts iedzīvotāju atbalsta varai mobilizējošs un iedzīvotāju pilsoniskās 
solidaritātes faktors iemantoja īpašu spēku. Faktiski sociālā politika līdz ar 
ziedojumu akcijām kļuva par vienu no valsts iekšējās stabilitātes veidotājiem, 
mazināja nemieru par nākotni un valsts likteni, amortizēja sociālo spriedzi. 
Viena no sekmīgākajām tālaika ziedojumu akcijām bija līdzekļu vākšana 
valsts aizsardzībai, – 1939. gada novembra beigās Valsts aizsardzības fondam 
ziedoti vairāk nekā 2,5 miljoni latu.
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8. att. Sieviešu palīdzības korpusa un Kareivju bāreņu patversmes apsveikums 
Kārlim Ulmanim Jaunajā gadā. 1922. gada 1. janvāris.

LVVA, 5969. f., 1. apr., 29. l.
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9. att. Valsts un Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim sūtītie Ziemassvētku un 
Jaunā gada apsveikumi un vizītkartes. 1937. gads.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 892. l., 4., 16., 21., 45., 58., 74. lp.
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10. att. Latvijas universitātes Lauksaimniecības fakultātes studentu biedrības 
apsveikuma vēstule Valsts un Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim Jaunajā 

gadā. 1937. gada 30. decembris. LVVA, 1307. f., 1. apr., 892. l., 100. lp.

Laikā pirms Ziemassvētkiem, kad vērtību sistēmā īpašu vietu gūst 
labestība, dāvināšanas un palīdzēšanas prieks, sociālā pabalstu sistēma bija 
nozīmīgs publiskās dienaskārtības jautājums. Prese, atgādinot par K. Ulmaņa 
un viņa valdības rūpēm par valsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, it 
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11. att. Mazās Rutas Bērziņas apsveikums Valsts un Ministru prezidentam 
Kārlim Ulmanim Jaunajā gadā. Pasta zīmogs – 1937. gada 30. decembris. 

LVVA, 1307. f., 1. apr., 892. l., 61. lp.

īpaši bērniem, no vienas puses, veidoja varas pozitīvo tēlu, bet, otras puses, 
arī veicināja plašākas sociālās solidaritātes kustības dzimšanu un strauju 
attīstību. Piemēram, 1939. gada decembrī laikraksti vēstīja, ka K. Ulmanis 
jau 1937. gadā trūcīgo skolēnu Ziemassvētku eglītēm ziedoja 10 000 latu, 
kas izmantojami vairāku gadu ilgumā, un izglītības ministrs 1939. gada 
decembrī no šīs summas pamatskolu trūcīgo audzēkņu eglītēm atvēlējis 
1100 latu.16 Laikraksti arī atgādināja par valsts palīdzības programmu 
daudzbērnu ģimenēm, proti, Tautas labklājības ministrija kopš 1938. gada 
1. aprīļa ar pārtiku (sviestu, cukuru, pienu, speķi) un apģērbu (veļu, apaviem, 
virsdrēbēm) atbalstīja trūcīgās daudzbērnu ģimenes. Šo pabalstu saņēma tās 
mazturīgās ģimenes, kurās bija vismaz četri bērni vecumā līdz 12 gadiem, 
un atraitnes ar trim bērniem. Līdz 1939. gada decembrim laukos šo atbalstu 
saņēma 23 109 bērni, bet pilsētās vairāk nekā 6000. 1939. gada budžetā trūcīgo 
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12. att. Bārenes Annas Skadiņas apsveikums Valsts un 
Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim Jaunajā gadā. 

Atklātnei klāt piesprausts noplēsums no rūtiņu lapas, uz 
kuras rakstīti pateicības vārdi prezidentam.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 892. l., 82., 83. lp.
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daudzbērnu ģimeņu pārtikas pabalstam bija atvēlēti 500 000 lati, apģērba 
un naudas pabalstiem – 42 000 latu.17 Trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm bija 
tiesības arī uz bezmaksas radioabonentu, to kopskaits gan bija neliels – tikai 
15 abonenti.18

Gada nogale bija piemērots laiks, kad varai nākt klajā ar jaunu sociālu 
programmu pieteikumu, jo pirms Ziemassvētku laiks šie pasākumiem 
piešķīra simboliski lielāku vērtību un plašāku publisko rezonansi. 1939. gada 
decembrī Tautas labklājības ministrija apstiprināja noteikumus par trūcīgo 
bērnu ēdināšanai pilsētās piešķiramajiem līdzekļiem, kā arī par piemaksām 
meža strādnieku ģimenēm par katru apgādājamo bērnu.19 

Pirms svētkiem palīdzību saņēma arī vēl citas sociāli atbalstāmo cilvēku 
grupas. 1939. gada decembrī Kara invalīdu palīdzības fonds pabalstiem kara 
invalīdiem un viņu vecākiem sadalīja 30 000 latu. kā arī atvēlēja 12 000 latu 
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13. att. Silenes pagasta vecākā Alberta Reskaja 
apsveikuma vizītkarte Valsts un Ministru prezidentam 

Kārlim Ulmanim Jaunajā gadā. 1938. gads. 
LVVA, 1307. f., 1. apr., 892. l., 60. lp.
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Kara invalīdu savienības eglīšu pasākumiem Rīgā un citās pilsētās, lielākā 
daļa no šīs naudas veltāma dāvanām bērniem.20 Arī valsts vadītāju nelielu 
dāvinājumu uzdevums bija priecēt cilvēkus, stiprināt viņu atbalstu varai. Tā, 
1939. gada decembrī Kārlis Ulmanis dāvināja Lielvārdes pagasta 6-klasīgajai 
Lāčplēša pamatskolai traukus kopgaldam,21 Bērzes skolai divus lielus saiņus 
ar saldumiem,22 Lodes pagasta Arakstu 1. pakāpes pamatskolai saldumus un 
svētku cepumus.23

Arī citas valsts un privātās institūcijas 1939. gada decembrī vāca 
ziedojumus un rūpējās par dāvanām trūcīgajiem. Lielākie laikraksti parasti 
publicēja ziedotāju sarakstus, kā arī populāru personu aicinājumus palīdzēt 
trūcīgajiem. Dzejnieks Aleksandrs čaks laikraksta “Jaunākās Ziņas” lasītājus 
uzrunāja: “Ziemassvētki pagājuši sniega baltajā košumā. Pēc ilgajiem lietiem un 
tumsas pasaule kļuvusi atkal tīra un gaiša, lai sagaidītu jaunu pavasara sauli. Bet 
sakiet, vai arī Jūs esat ko darījuši, lai dotu kaut drusku saules citu cilvēku un īpaši 
bērnu sirdīm? Vai esat viņus atcerējušies ar laipnu vārdu un dāvanu, kas vēstītu 
tiem par draudzību un pavasara vēsmu kā tālu spārnu švīkstoņu telpā? Vai esiet? Nē. 
Vēl nav par vēlu. Dariet to.”24 Valsts un pašvaldību darbinieku vidū plašumā 
vērsās arī t.s. atpirkšanās no apsveikuma kartīšu sūtīšanas, proti, šim 
nolūkam paredzētās naudas summas tika iemaksātas Labklājības ministrijas 
valsts aizgādības fondā vai pārtapa mērķziedojumos. Laikrakstos regulāri 
parādījās ziņas par to, cik naudas tā vai cita iestāde un atsevišķas personas, 
“atpērkoties” no apsveikumu sūtīšanas, iemaksājušas šajā labdarības fondā. 
Laikraksts “Jaunākās Ziņas” katrā numurā ievietoja vairākus desmitus 
trūcīgo bērnu svētku dāvanu lūgumus, kā arī vāca ziedojumus. “Jaunāko 
Ziņu” kantoris līdz Ziemassvētkiem bija savācis 2112 latus un 93 saiņus 
dāvinājumu trūcīgajiem bērniem,25 ziedojumi ienāca arī vēl pirms Jaunā gada 
un janvāra pirmajās dienās. Palīdzībai maznodrošinātajiem un trūcīgajiem 
(it īpaši bērniem) publiskajā telpā bija piešķirta valsts pilsoņa pienākuma un 
godalietas nozīme.

Līdzās labdarības un ziedošanas kustībai 1939. gada pirmsvētku mediju 
dienaskārtībā bija arī vēl viens sabiedrību mobilizējošs pasākums – taupība. 
Kara sākums, tirdzniecisko attiecību sabrukums ar vairākiem ārvalstu 
partneriem, eksporta noieta tirgus zudums, importa izejvielu trūkums, 
enerģijas resursu radīja problēmas ne tikai valsts tautsaimniecībai, bet 
arī cilvēku ikdienas dzīvei. Jau 1939. gada 3. septembrī Ministru kabinets 
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pieņēma likumu “Par preču krājumu izveidošanu un pārraudzību”, kas 
paredzēja svarīgu izejvielu rezerves krājumu veidošanu un ierobežoja 
uzņēmēju tiesības ar tām brīvi rīkoties. Tika ieviests arī cukura, petrolejas un 
latola26 pārdošanas ierobežojums. Valsts arī aktīvi iesaistījās cenu regulēšanā, 
nepieļaujot to kāpumu. Novembrī sākās taupības kampaņa.27

Tolaik ļoti nozīmīga amatpersona – taupības kurators Jānis Anšmits – decem-
brī valsts iedzīvotājiem adresēja īpašu taupības aicinājumu. Tajā viņš uzsvēra, 
ka senči ļoti labi prata taupīt, tā nodrošinot sevi “nebaltām dienām”, iegūstot 
nekustamos īpašumus, sakrājot līdzekļus ģimenes dzīves nodibināšanai, 
un skaidroja: “Pašreizējie starptautiskie apstākļi spiež mūs atgriezties pie seniem 
latviešu tikumiem, lai novērstu grūtības saimnieciskā laukā un palīdzētu mūsu Valsts 
prezidentam un valdībai viņu pūlēs pārvarēt tagadējos sarežģījumus un sagādāt 
mūsu valstij un tautai iespējamo labklājību.

Ir saprotams, ka taupību nevar izvest spaidu kārtā, bet ir vajadzīga visplašākās 
tautas izprasta un apzinīga līdzdarbība. To prasa no ikkatra atsevišķa pilsoņa 
tagadējais stāvoklis, jo taupība būs par svētību visiem. Netaupot savu mantu, mēs 
sekmējam tautas mantas izšķērdēšanu. [..] 

Būsim taupīgi mūsu patēriņā un atteiksimies no visa, kas nekalpotu labklājībai un 
lietderībai, bet nebūsim skopi nepieciešamo un derīgo mantu iegādāšanā. Ar iegādāto 
mantu apiesimies saudzīgi un turēsim to labā kārtībā, lai pagarinātu tās lietošanas 
ilgumu.

Apzinīgi sekojot taupības norādījumiem un visiem darbojoties šajā virzienā, mēs 
pasargāsim mūsu valsti un sevi no daudziem satricinājumiem, kas iespējami tagadējā 
nopietnā laikā.”28

it īpaši liela vērība tika veltīta petrolejas taupīšanai mājsaimniecības. 
Prese valsts iedzīvotājiem ieteica petrolejas lampas aizstāt ar karbīda vai 
spirta lampām, skaidroja to priekšrocības, iepazīstināja ar jaunākajiem 
lampu modeļiem. Taupības tāpat kā labdarības publiskais diskurss, sagaidot 
1940. gadu, bija pārtapuši par savveida garantiem jeb solījumiem Latvijas 
stabilitātei, valsts un tās iedzīvotāju izdzīvošanai laikmetā, kad jau visapkārt 
virmoja karš.

Ziemassvētki – “lielās saticības” laiks

1939. gada Ziemassvētki Latvijā atnāca ar sniegu. 20. decembrī sāka 
kārtīgi snigt, ūdeņus pārklāja pirmais ledus. Svētku dienās jau vietumis bija 
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izveidojušās lielas kupenas, dažviet laukos bija pārtraukta satiksme un pasta 
autobusu satiksme. Ceļu tīrīšanas darbi risinājās gausāk nekā citus gadus, jo 
mazākos ceļos sniegu noraka ar lāpstām, lai ietaupītu degvielu.29

Pirmsziemassvētku svētdienā notika “lielā” iepirkšanās. Laikraksts 
“Jaunākās Ziņas” par to stāstīja: “Vakar Rīga dzīvoja zelta dienas iespaidā, un 
daudzi simttūkstoši sudraba latu no kabatām pārvietojās veikalnieku atvilknēs. 
Ļaužu straumes visos veikalos un smaidīgās veikalnieku sejas vakar bija labākā liecība 
par krietniem apgrozījumiem. “Šie apgrozījumi tomēr bija mazāki nekā pagājušajā 
gadā,” pievakarē teica kāda lielāka veikala īpašnieks. “Tieši šodien varēja novērot, 
ka rīdziniekiem tomēr nav secen gājis aicinājums par lietderīgu taupību. Agrākos 
laikos viņi pirka visu, kas iekārdināja acis, turpretim šogad galveno vērību pievērsa 
praktiskām lietām.”

Šo novērojumu apstiprināja arī citi veikalnieki. Rīdzinieki, gaidot īstas ziemas 
iestāšanos, čakli pirkuši siltās drēbes, veļu un apavus. Namamātes iegādājušās arī 
dažādus saimniecības piederumus un citas svētku vajadzībām nepieciešamās lietas. 
Vakar sevišķi priecājās grāmatu tirgotāji, jo laba grāmata atradusi daudzus cienītājus.”30 
Savukārt laikraksts “Rīts” svētku priekšvakarā ziņoja: “Kad iestādēs beidzās 
darbs, veikalos sākās atkal tāda drūzmēšanās un spiešanās, ka ilgi to veikali nebija 
piedzīvojuši. Visvairāk vakar pirkti saldumi, delikateses, rotaļlietas un grāmatas. Bija 
stundas, kad lielajos grāmatu veikalos “Zemnieka Domu”, Valtera un Rapas, A. Gulbja 
apgāda veikalos ļaudis pēc grāmatām stāvēja tāpat rindā kā pēc saldumiem.”31

Tā gada Ziemassvētkus Latvija sagaidīja pārticīgi. “Jaunāko Ziņu” Rīgas 
pārtikas tirgus apraksts vēstīja, ka tajos valda pārpilnība, it īpaši gaļas, 
kuras cena ir ievērojami zemāka nekā pirms gada. Tirgus arī bija bagātīgi 
apgādāts ar piena produktiem, medu, mājputniem, olām, medījumiem 
(jo sniegs sekmēja medības), miltiem. Ļoti liela bija arī augļu un dārzeņu 
bagātība. Pircējiem ierobežotā daudzumā nācās iegādāties vien kartupeļu 
sīrupu.32 Pirms svētkiem Rīgā tika pārdots mazāk eglīšu nekā iepriekšējos 
gados. Eglīšu cena bija robežās no 50 santīmiem līdz 8 latiem, īpaši lielas un 
izskatīgas egles varēja iegādāties par 20–30 latiem.33

Valsts un Ministru prezidents K. Ulmanis šajos Ziemassvētkos Latvijas 
iedzīvotājus pa radio plkst. 20.15 uzrunāja, esot Lugažu vakarēšanas 
neklātienes dalībnieks. Presē publicētās fotogrāfijas rāda viņu pilī, sēžot 
viegli noliekušos par runas tekstu, pie galda, uz kura stāv neliela eglīte, rotāta 
nacionālām lentēm un degošām svecēm. Runas sākumā K. Ulmanis teica: 
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“Es runāju šinī priekšsvētku vakarā, lai vispirms novēlētu jums visiem Lugažos un 
pārējiem klausītājiem miera pilnus, baltā sniega bagātus Ziemassvētkus; lai novēlētu 
jums tādu svētku mieru, kas padara iespējamu cilvēkam iegrimt domās un pārdomās, 
iedziļināties savā dvēselē, lai šinī dvēseles mierā, nobēdzībā, vientulībā un atraisībā 
rastu spirdzinājumu un stiprinājumu, lai sirdī un prātā augtu atziņa, ka cilvēks ir 
stiprs un spēcīgs tikai sevī, ka visai labai apņēmībai un arī spēkam jānāk no cilvēka 
paša. Lai mēs tad ne tikai pārbaudībā, bet pamatotā drosmē tiktu un atkal teiktu kā 
cilvēki, kā tauta, lai visi mēs teiktu: mūsu spēks un drošība ir mūsos pašos.

Ziemassvētki, miera, sveču, spožuma un gaismas svētki arī mums, mūsu zemei, 
tautai un valstij. Kara viesuļi plosās gan netālu no mums. Mēs sākam izjust dzīves 
sašaurinājumus, bet tomēr nupat teiktais paliek taisnība: miers ir mūsu zemē.”34

Uzskaitot labo, kas noticis valstī, K. Ulmanis minēja baltvāciešu aizceļošanu, 
Ķeguma HES būvi, kuru pabeidzot pilnībā valstī būs daudz lētāka un 
pieejamāka elektrība, kas savukārt sekmēs visas tautsaimniecības attīstību 
un arī taupību. Viņa vēlējums: “.. palieciet stipri ticībā un paļāvībā, palieciet karsti 
tēvzemes mīlestībā, palieciet nelokāmi drosmē un izturībā, uzticami darbā, savaldīgi 
runāšanā it visi, vīri un sievas. Tad būs un paliks miers un gaisma mūsu zemē, 
tautā un valstī tagad un visos laikos.”35 Ziemassvētkos notika neskaitāmi eglīšu 
sarīkojumi, lielai daļai no tiem bija labdarības raksturs un tajos piedalījās arī 
augstas valsts amatpersonas. K. Ulmanis 23. decembra vakarā devās uz 5. 
Rīgas aizsargu pulka sakaru bataljona 6. rotas mītnē Sarkandaugavā rīkoto 
strādnieku bērnu eglīti un arī atsūtīja dāvanas – apavus, cimdus, zeķes, siltu 
veļu, saldumus un cepumus.36

Par Ziemassvētku norisi prese vēstīja, ka laiks noskaidrojās, sals pieņēmās 
spēkā un sniegs krita lielām pārslām. Stacijas un pilsētas laukumos mirdzēja 
spuldzēm rotātās egles. “Jaunāko Ziņu” skatījumā: “Laimīgi ļaudis gāja ar 
dāvanām pie citiem, lai arī tie sajustu svētku brīnumu un pavasara pirmo vēsmu. 
Atminot savus tuvos aizgājējus, rīdzinieki dedzināja eglītes kapsētās. Svētvakaru 
ar svinīgiem dievkalpojumiem ievadīja visas Rīgas baznīcas. [..] Svētki pagāja klusi, 
it kā lielā saticībā. Uznākušais sals un sniega daudzums izvilināja laukos daudz 
rīdzinieku, īpaši slēpotāju. Kafejnīcas un citas izpriecu vietas bija diezgan klusas, 
jo rīdzinieki mīl svētkus pavadīt mājās.” Prāvs skaits rīdzinieku Ziemassvētkus 
sagaidīja ārpus pilsētas, – uz vilcieniem un autobusiem tika pārdots 88 000–
90 000 biļešu.37 Arī laikraksts “Rīts” vēstīja, ka cilvēki svētkus vairāk atzīmēja 
mājās un restorāni un kafejnīcas bija patukšas.38 Ziemassvētku sestdienā 
vairāk nekā citās sestdienās cilvēki laulājās un kristīja bērnus. 
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Rīdzinieki, tāpat kā citus gadus, apsveikumiem izmantoja pasta 
pakalpojumus. Uz citiem Latvijas reģioniem tika nosūtītas 500 000 pastkaršu 
un apsveikumu un 5000 sīkpaku, uz ārzemēm – 20 000 pastkaršu un 
9000 bandroļu, bet galvaspilsētas pastniekiem adresātiem bija jānogādā 
300 000 pastkaršu. Savukārt Rīgas telegrāfa kantorim nācās nosūtīt ap 1000 
telegrammu dienā.39 

Pēc svētkiem sals nedaudz mazinājās, vietumis plosījās sniega vētra.

Jaunais gads – svinēšana ar “apdomu”

Jaunā gada sagaidīšana ritēja ierastajā gultnē.40 Notika daudzi, jo daudzi 
Jaungada eglītes pasākumi. K. Ulmanis savā Jaunā gada “vēstījumā tautai” 
(to 31. decembra vakarā plkst. 23.40 pārraidīja Latvijas Radiofons) atzina, 
ka aizvadītais gads ir bijis atšķirīgs no iepriekšējiem, tam piemitis lielāks 
straujums, skarbums, risināmo uzdevumu neparastums. Runājot par karu, 
prezidents atzina: “Kā to jau vēl miera apstākļos varēja paredzēt, izšķirošas būs 
lielvalstu savstarpējās attiecības, bet mazāko valstu centieni var vienīgi tiekties, 
lai netiktu ierautas un samaltas kara dzirnavās. No šī bīstamā likteņa mēs ceram 
izvairījušies esam, bet – un lai tas būtu pateikts tūliņ – mēs nevaram izvairīties no 
saimnieciskās un jūras kara ietekmes uz mūsu zemes interesēm. Te mums jo tālāk, jo 
nopietnāk būs jāizveido mūsu pretestības spējas un izturības spēks. Smelsimies šim 
nacionālam uzdevumam pieredzi un noredzi pēdējos vienības politikas gados, bet arī 
brīvības cīņu laikmetā un gadsimtiem ilgā tautas vēsturē.” K. Ulmanis norādīja, 
ka valstī 1939. gadā paveikts daudz – noslēgti svarīgi starptautiskie līgumi, 
uzbūvētas daudzas celtnes, veiktas saimnieciskās reformas, sekmīgi realizēta 
sociālā politika, uzsākta elektroenerģijas ražošana Ķegumā, nosvinēta armijas, 
Latvijas Universitātes un citu iestāžu 20. gadadiena, Rēzeknē atklāts Latgales 
atbrīvošanas piemineklis u.c. Raugoties 1940. gadā, K. Ulmanis sacīja: “Bet 
nu nākošais 1940. gads? Neprasīsim, ko tas nesīs, bet prasīsim, ko mēs paši varēsim 
viņam dot, un saskaņā ar to tad arī rīkosimies. Starptautiskie sarežģījumi aug, mazu 
mierinājumu dod atskanējušās miera gribas balsis, lai gan arī mēs vēlamies, lai tās 
nestu augļus. Mums jāgatavojas, ka pašreizējās grūtības uzreiz vēl nebeigsies, drīzāk 
tās vēl pieaugs. Grūtības ir eksportā, importā, ievedamo preču dārdzībā, grūtības 
var celties dzīves izmaksas izdevumu segšanā, darba un nodarbinātības apjoma 
uzturēšanā. Bet mēs strādājam pie šo jautājumu kārtošanas un grūtību pārvarēšanas. 
Panākumi apstiprina mūsu rīcības pareizību, un ar pārdomātu, tālredzīgu un 
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aukstasinīgu rīcību mēs tiksim uz priekšu arī turpmāk. Protams, mums nedrīkst 
trūkt vīrestības uzņemties un panest ierobežojumus un sašaurinājumus mūsu dzīves 
līdzšinējās paražās. Bet ar labu gribu un izturību mēs grūtībām pāri tiksim. Galvenais 
būs sagādāt un nodrošināt pietiekamu darbu un iztiku.” Prezidents arī uzsvēra 
taupības ievērošanu un strādātgribu. Viņš īpaši slavēja latgaliešu patriotismu 
un pēdējo gadu panākumus, kā arī norādīja, ka visā valstī sekmīgi notiek 
celtniecības un meliorācijas darbi. Novēlot labas sekmes Jaunajā gadā, 
K. Ulmanis sacīja: “Mēs darbos esam allaž rādījuši, ka gribam un mākam strādāt, 
esam pierādījuši savu tēvzemes mīlestību, gatavību paciest grūtības, gatavību upurus 
nest un ziedoties. Tas tā būs arī nākotnē, un tad Latvija, mūsu patstāvīgā, neatkarīgā 
Latvija zels un plauks laiku laikā.”41 Runa bija ļoti izsvērta un piezemēta, var 
teikt, ka tradicionāli zemnieciska, K. Ulmanis atzina – viss jādara un jālemj 
pašiem un tikai pašu rīcība un darbs ir izšķirošie nākotnes faktori. Domājams, 
ka runa nomierināja, gaisināja bažas par Latvijas ieraušanu kara virpulī, 
drošināja nebaidīties no nākotnes. Tāds jau arī ir tradicionālas Jaungada – 
cerību svētku – runas uzdevums. Rakstniece Aīda Niedra vēlāk atzina, ka šī 
Kārļa Ulmaņa Jaungada runa ilgi palika atmiņā, jo tika pateikts tas, ko cilvēki 
vēlējās dzirdēt. Viņasprāt, “šī Prezidenta runa, neraugoties uz ikdienas drūmo 
īstenību, stiprināja pilsoņus, un viņi patiesi gāja pie darba un strādāja, nevis kā baiļu 
un neziņas spoki, bet gan savilkuši roku dūrē un apcietinājušies, lai izturētu”.42

Radiofons K. Ulmaņa Jaungada runas noslēgumā pārraidīja Valsts himnu 
Radiofona orķestra atskaņojumā un vairāku baznīcu Jaungada zvanu skaņas. 
Latvijas laikraksti K. Ulmaņa Jaungada runu publicēja 2. janvārī. 

Īsi pēc pusnakts K. Ulmanis ieradās Armijas virsnieku klubā, lai kopā 
ar ģenerāli Jāni Balodi, valdības locekļiem un armijas pārstāvjiem sagaidītu 
Jauno gadu, un teica tur karavīriem un virsniekiem adresētu īsu uzrunu, 
akcentējot armijas un tautas vienotību. Savukārt 1. janvāra rītā Rīgas pilī 
ieradās apsveicēji – valsts amatpersonas, armijas pārstāvji, iestāžu vadītāji, 
dažādas delegācijas u.c. K. Ulmani sveica arī Latvijā akreditētie ārvalstu 
vēstnieki un sūtņi.43

Laikraksta “Jaunākās Ziņas” reportieru vērojumā “rīdzinieki 1940. g. 
sagaidīja ar apdomu. Taupība bija vērojama visās vietās. Īpaši to izjuta restorāni. Tie 
apmeklētājiem bija uzlikuši neoficiālu maksu no 6–12 ls, tādēļ vienā otrā restorānā 
varēja redzēt neaizņemtus galdiņus. Liels Jaungada gaidītāju skaits pulcējās Rīgas 
teātros. Vairums rīdzinieku tomēr gadmiju sagaidīja draudzīgā pulkā mājas viesībās 
pie svētku eglītes.
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Rīdzinieki pulcējās arī baznīcās, kur notika gadu maiņas svinīgi nakts 
dievkalpojumi. Netrūka arī tādu, kas jautros pulciņos klejoja ielās un divpadsmito 
stundu sagaidīja ar skaļiem “Lai dzīvo”. Daudzas drošsirdīgas jaunavas ielās 
uzrunāja svešus vīriešus, taujājot viņu vārdus. Pēc veciem ticējumiem viņas cerēja 
tā uzzināt sava “nākamā” vārdu. Tieši pusnaktī dunēja visu galvaspilsētu baznīcu 
zvani, kuru skaņām pievienojās kuģu sirēnu kaucieni.”44 Laikraksts “Rīts” atzina: 
“Restorānos šogad bija vērojama taupība. Daļa restorānu bija gan pārpilni ar 
Jaungada gaidītājiem, bet daļa arī patukša.” Tūlīt pēc pusnakts pa Brīvības ielu 
pastaigājies skursteņslauķis pilnā tērpā, dalīdams laimes vēlējumus.45 

Par spīti taupības kampaņai un aicinājumiem ziedot labdarībai pastkartēm 
domāto naudu, nosūtīto apsveikumu skaits bija liels – 641 200. Šis skaitlis bija 
tikai par 30 000 mazāks nekā iepriekšējā gadā.46

1939. gada Ziemassvētku un 1939./1940. gadu mijas svētku brīvdienas, 
kuru scenārija galvenie redaktori bija tālaika autoritārā vara un starptautiskā 
situācija, vairāk nekā citkārt iemiesoja sociālās un kopienas solidaritātes 
vērtības, tādējādi sekmējot integrāciju. 

***
1. janvāra nakts atnesa salu, Daugavpilī gaisa temperatūra nokritās līdz 

pat –25°C, nākamajās dienās tas nedaudz mazinājās, bet sākās sniegputeņi. 
Janvāra pirmajās dienās agri no rīta kādas 20 minūtes rīdzinieki varēja vērot 
ziemeļblāzmu.47 Pie skolām tika iekārtotas slidotavas. Darbu bija sagaidījis 
ledlauzis “Krišjānis Valdemārs”. Galvenās rūpēs bija sniega tīrīšana ielās un 
ceļos, kā arī kurināmā sagāde mājvietu siltumam.

Pēc noskaņās gaišā un cerīgā Jaunā gada svētkiem iestājās 1940. gada 
ziema. A. Niedra rakstīja, ka tā bija “nežēlīgi barga, un tādu ziemu latvieši 
neatcerējās kopš paaudzēm. Vidzemē apsala augļu dārzi. Un kopā ar dabu sabiezēja 
nākotnes baigās aizdomas kā melni kraukļi”.48 

Latvijas sociālajā atmiņā 1939. gads iegūlis kā pēdējais laimīgais gads, 
savukārt 1939./1940. gada mija un tai sekojošie mēneši ieguvuši fatālas 
nolemtības, pārmaiņu, gaidu, neziņas, kā arī gaidu un nākotnes minēšanas un 
zīlēšanas (raugoties dabas zīmēs, gaidot jaunumus par Finka pareģojumiem, 
baumojot utt.) laika zīmogu. Autoritārā režīma laikā pastāvošo iespieddarbu 
kontrole tālaika sajūtām un nozīmēm neļāva tikt saglabātām izdotajā presē 
un grāmatās. 
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LVVA glabātās 1940. gada janvārī Latvijas iedzīvotāju rakstītās vēstules 
K. Ulmanim sniedz ieskatu varas un tautas attiecībās, piedāvā materiālu par 
abu pušu lomam un atbildību šo attiecību modelī, kā arī ļauj uzzibsnīt tālaika 
svētku sajūtām.
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vēstules valsts prezidentam kārlim ulmanim
1940. gada janvāris

1. Maijas Skreitules vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
05.i.1940.g. Nr. 43

Augsti Godājamais Valsts Prezidenta Lielskungs
Mīļais Tautas Vadoni!1

Pazemīgi lūdzu Jūs pieņemt manu no sirdspateicības teikto mīļu “Paldies”: 
par manu apžēlošanu un gādību, ka varēju saņemt valsts pabalstu 1939. g. 30. dec. 
uz mana lūguma 1939. g. 28. okt. par lauku notīrīšanu no akmeņiem. Apsolos būt 
uzmanīgāka pret likumu un valdības rīkojumu izprašanas un netraucēt vairāk ar 
savu lūgumu Jūs Augstību, bet čaklāki strādāt ar saviem bērniem apkopot savu 
zemes stūrīti, labprāt klausīt Jūsu pamācības un uzaicinājumus.

Lai Dieva žēlastība un mīlestības saule spīd vienumēr par Jums uz visiem Jūsu 
ceļiem valdīt un vadīt ilgi, ilgi par godu un svētību Latvijai un viņas tautai.

       Ar mīļu pateicību
        Maija Skreitule

Alojas-Mīlēnos
1940. g. 2. janvārī

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 1. lp.

2. Martas un Jāzepa Šurko vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
 Valsts kancelejā saņemts

05.i.1940.g. Nr. 50
Vissirsnīgāko pateicību izsakām.
Jums labais Augsti godātais prezidents kungs, Kad Jūs mums tik lielu prieku 

sagādājāt. –
Mēs saņēmām malku, kā dāvanu no Jums caur Valmieras ielas bērnu dārzu 

piešķirtu tieši uz ziemas svētkiem, kas mums tik ļoti noderīga, – priekš mūsu 
pagraba dzīvoklīša.

 Ļoti liels paldies no Martas Šurko Jāzeps Šurko

Rujienes iela 6 – dz.13
Rīgā

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 2. lp.
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14. att. Maijas Skreitules vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. 
1940. gada 2. janvāris. LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 1. lp.
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3. Birutas un Erika Lāču vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

05.i.1940.g. Nr. 51
 Mīļo Virsvadoni2.

Mēs, 387. Palsmanes mazpulka3 dalībnieki Biruta un Eriks Lāči, savā un mazākā 
brālīša, māsiņu, vecāku, vectēva un vecmāmuļas vārdā nosūtam Jums mīļo 
Virsvadoni vislielāko pateicību par to lielo dāvanu, kuru Jūs mums piešķīrāt jauna 
latvju bērā kumeliņa iegādei.

Mūsu sirdis aizvien pukstēs pateicībā Jums
Mīļais Virsvadoni. 

387. Palsmanes mazpulka dalībnieki: B. Lācis
     E. Lācis

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 3. lp.

4. Minnas Kuprianovas vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
 Valsts kancelejā saņemts

09.i.1940.g. Nr. 88
Augsti godājamam
Valsts Prezidenta Kungam
Dr. Kārlim Ulmanim.

Ļoti pateicos par man piešķirto Jaungada dāvanu Ls 30.-, un daudz paldies, ka 
man ir cerība no Apgādības Valdes uz lielāku pabalsta normu, kura atvieglos manas 
beidzamās mūža dienas.

Par Jūsu sirsnīgo gādību visa latvju tauta, kā arī es Jūs cildinās un paturēs mīļā 
piemiņā.

Ar patiesu cienību

Minna Kuprianova
dzimusi Ratniece.

Rīgā, 7. janvārī 1940.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 4. lp.
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5. Laukežu pamatskolas skolēnu, skolotāju un bērnu vecāku vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
09.i.1940.g. Nr. 89

Augsti godājamam 
Valsts Prezidenta
Kungam.

Sirsnīgi pateicamies Jums, Prezidenta kungs, par Ziemsvētku dāvanām, kuras 
saņēmām pie mirdzošās eglītes.

Lai mūsu mīļā dzimtene Jūsu vadībā iet jaunajā gadā pretī vēl gaišākai un 
spožākai nākotnei.

 Solāmies sekot Jūsu aicinājumiem un augt tēvzemei un brīvībai.

1940. g. 5. janvārī.
Laucesas pag. Viesturos.
  Laukežu 6-kl. pamatskolas4

  Skolēni, skolotāji un bērnu vecāki.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 5., 6. lp.

6. P. Korata vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

09.i.1940.g. Nr. 90
Sveicināts Augsti
Godājams Valsts Prezidenta
Kungs Karlis Ulman

Es vecais latviešu meisters, kas vēl prot pataisīt latvieša mūzika rīkus un 
demustra.

Lūdzu Augsti Godājams latvju Valsts Vadon pieņemat no manim šo sen tēva 
muziku par piemiņu no P. Korat.

 Novēlu Jums Priecīgu jaunu gadu.

1939. g. 28. decembris
Aizpute, Katoļiela N 5.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 7. lp.
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7. Uzņēmuma “Bekona eksports” strādnieku telegramma vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
09.i.1940.g. Nr. 95

Telegramma

AUGSTi  GODĀTAM  VALSTS  UN 
MiNiSTRU PREZiDENTA KUNGAM
Rīga

AUGSTi GODĀTAiS VALSTS UN MiNiSTRU PREZiDENTA KUNGS!
BEKONA EKSPORTA RĪGAS UZŅĒMUMA STRĀDNiEKi PULCĒJOTiES 

ŠĀ GADA 5. JANVĀRĪ PiE SAVAS GADSKĀRTĒJĀS EGLĪTES, NEVARAM 
AiZMiRST ARĪ JŪS, GODĀTAiS PREZiDENTA KUNGS, JO PATEiCOTiES JŪSU 
iEROSMEi UN NOMODAi PAR LATVIJAS LABKLĀJĪBU – MĒS VARAM ŠEiT 
BRĪVi SViNĒT ŠOS GAiŠOS SVĒTKUS, UN ŠiNĪ SVĒTKU MiRDZUMĀ MĒS 
SOLAMiES, KA ViSi MŪSU DARBi UN SiRDiS KALPOS LATVIJAi UN KATRAM 
JŪSU AiCiNĀJUMAM.=

     BEKONA EKSPORTS5 STRĀDNiEKi
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 13. lp.

8. Bērnu nama pārziņa H. Zaltkāja vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
09.i.1940.g. Nr. 96

Galvas pilsētas Rīgas
Aizgādības valdes
BĒRNU NAMS
Patversmes ielā 23 tel.92180
1940. g. 3. janvārī

Augsti Godātam
Valsts Prezidentam Dr. K. Ulmaņa kungam 

Augsti godātais Valsts Prezidenta kungs, Defektīvo bērnu nama saimes vārdā 
izsaku Jums sirsnīgu pateicību par Ziemas svētku dāvanām, kas eglītes vakarā 
iepriecināja iestādes audzēkņus.

Eglītes vakara mierā un klusumā arī mēs izjutām un sapratām, cik laimīga 
Latvijas tauta, kas Jūsu gudrā vadībā var dzīvot un strādāt mierā un uzticībā Jums 
un nākotnei. Tāpēc mēs visi līdz ar pateicību sūtam Jums, kas ar tēva mīlestību 

152



sagaidot 1940. gadu 153

un gādību esat atcerējušies arī vismazākos starp mazajiem, vislabākos [vēlējumus] 
jaunajā gadā.

Jūs cienot
 Bērnu nama pārzinis
  H. Zaltkājis,
  pedag. maģistrs

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 14. lp.

9. Marijas Paņko vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

09.i.1940.g. Nr. 100
Lielais, Augsti godājamais
Valsts Prezidenta kungs!

Daudz laimes jaunā gadā!
Mūsu dārgais Tēvs un apgādātājs, lūdzam no Dieviņa Jums stipru veselību, 

ilgu, ilgu mūžu. Sūtam no sirds izjustu pateicību par lielo, silto dāvanu. Mēs kuru 
saņēmām caur bērnu dārziņu. Vēl reiz no sirds un pazemīgi paldies savā un savu 
5 bērniņu vārdā.

Dziļā pateicībā
bērnu māte Marija Paņko.
Zaķu ielā Nr.1 dz.5.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 15. lp.

10. Baumaņu ģimenes vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
10.i.1940.g. Nr. 112

Fricis Baumanis
Kaplavas ielā Nr. 10 dz. 3.

Augsti godātais Vadoņa kungs.
Atļaujiet, ka griežos līdz ar savu ģimeni pie jums ar vissirsnīgāko pateicību par no 

jums atvēlēto ziemassvētku dāvanu, malku, caur bērnu dārzu kuru saņēmu. Bijām 
visi tik laimīgi, ka nebūs jāsalst pa svētkiem, jo malkas mums nebija. Nopirkt arī 
nespējām. Esmu septiņu bērnu tēvs, viens pats strādājot nevaru visu nepieciešamo 
apgādāt. Strādāju armijas divpadsmitā darbnīcā, kā dienas strādnieks un pelnu 
deviņdesmit latus mēnesī. Tādēļ dzīve ir ļoti grūta. Esmu vecais latviešu strēlnieks 
vairakkārt ievainots.
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Vēlreiz pateicamies jums un novēlam!
ilgu mūžu un vadīšanu, mūsu augstajam valsts prezidenta un vadoņa kungam.

1939. g. 29.Xii.
    Baumaņu ģimene.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 16. lp.

11. Malahovsku ģimenes bērnu vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
10.i.1940.g. Nr. 113

Mūsu mīļajam tautas Vadonim.
Sirsnīgs un mīļš paldies par ziemas svētku dāvanu. Bijām ļoti pārsteigti, ka mūsu 

mīļā Vadoņa sirds arī mūs atcerējās visus četrus.
Novēlam Jums Tautas Vadon no visas sirds Jums veselību, spēku un spirgtumu 

jaunajā gadā.
 Lem laimīte Latvijai
 Mieru, vaļu vien redzētu.
 Latvju tautas Vadonim
 ilgu mūžu nodzīvot.

Šo pateicību sūta visi Malahovska bērni.
4. janvārī 1940. gadā.

Mūsu adrese.
Ropažu ielā Nr. 93 dz. 37.
Jānis Malahovskis.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 17. lp.

12. E. Avsejevas vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
10.i.1940.g. Nr. 114

Pazemīgi izsaku savu pateicību Valsts Prezidenta kungam par pabalstu malkas 
veidā.

Augstcienībā E. Avsejeva

29.Xii.39.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 18. lp.
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13. Alberta Kalniņa vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
10.i.1940.g. Nr. 115

Augsti godātam Valsts Prezidenta k-ngam.

Lat. kar. inv. Alberta Kalniņa, Graudu iela Nr. 10.

Pateicība.

Augsti godātais Prezidenta K-ngs
Savā un savas ģimenes vārdā izsaku Jums savu dziļi izjustu pateicību, par laipno 

malkas dāvinājumu.
27.Xii.39.g. no sirds pateicīgs A. Kalniņš.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 19. lp.

14. Deģu ģimenes vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
10.i.1940.g. Nr. 116

A. God. Valsts prezidenta k-gs!

Lūdzu pieņemt mūsu sirsnīgo pateicību par mums domāto malku uz 
ziemassvētkiem un novēlam Jums A. God. Valsts Prezidenta kungs sekmes jaunajā 
gadā!

Rīgā,
Kāpu ielā 24 dz. 2.    Arveds
      Rūdolfs
      Eižens
      Pauls  Deģi
      Haralds
      Alberts
      Jānis

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 20. lp.
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15. Grumšļu ģimenes vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
10.i.1940.g. Nr. 117

A. G. Valsts prezidenta kungam.

izsakam sirsnīgu pateicību, par malku un citām ziemassvētku dāvanām.

    Grumslis ģimene
    Rīgā
    Robežu ielā 22–1.  

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 21. lp.

16. Raunas aizsargu organizācijas vadītāju vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

 Valsts kancelejā saņemts
10.i.1940.g. Nr. 118

Augsti godājamais
  VALSTS PREZiDENTA KUNGS.

Raunas un plašās apkārtnes ļaudis pulcējušies pie Raunas aizsardžu6 pulciņa 
gadskārtējās svētku eglītes lielā cieņā, priekā un dziļākajā pateicībā saņēma Jūsu 
lauku ļaudīm dāvāto Ziemas svētku dāvanu – Ķeguma gaismu,7 kas dod mums 
jaunus spēkus un sparu sekot Jūsu gribas un darbu piepildīšanai par Latviju 
nacionālu, daiļu un varenu.

  Svētku dalībnieku vārdā

(Arv. Neimanis)      (B. Vinters)
Raunas aizsargu nodaļas    
priekšnieks     Raunas aizsardžu pulciņa
      priekšniece

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 22. lp.
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17. Liepājas jūrmalas zvejnieku sabiedrības darbinieku pilnvaroto vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

 Valsts kancelejā saņemts
10.i.1940.g. Nr. 119

Augsti god.
  Valsts Prezidenta kungam.

Mēs, Liepājas jūrmalas zvejnieku sabiedrības darbinieces un darbinieki, 
sapulcējušies pie gaišās Ziemassvētku eglītes, kāda sarīkota mūsu bērniem un 
mums no sabiedrības vadības, izjūtam šinī svinīgā brīdī nevien klusu prieku un 
gandarījumu par zvejnieku sabiedrības atzinību veiktam darbam, bet mūsu sirdis 
pilda arī dziļas pateicības jūtas pret Jums, augsti godāts Prezidenta kungs, mūsu 
Vadoni, apzinoties, ka pateicoties vienīgi Jūsu nenogurdinošai gādībai ir tik lielā 
mērā uzplaukusi zvejniecība un zvejnieku materiālais stāvoklis nodrošināts, kas 
savukārt mums tiešā zvejniecības darba turpinātājiem nodrošina ilgstošu darbu un 
maizi, kā arī rada iespējamību kopīgi visiem darbiniekiem pavadīt līksmus brīžus 
pie Ziemassvētku eglītes.

Liepājas jūrmalas zvejnieku
sabiedrības darbinieku pilnvarotie:
    [Nesalasāms paraksts]
    A. Žlobo
    P. Ozols
    E. Bitenieks
    [Nesalasāms paraksts]
    A. Kronbergs

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 23. lp.

18. K. Dubavas vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

10.i.1940.g. Nr. 120
Augsti Godājamais
Valsts Prezidenta kungs!
Pieņemet musu no sirds izjusto pateicību par ziemas svētku dāvanu, malku, 

kuru saņemam caur bērnu dārzu. Jūsu līdzjūtība grūtā brīdī mums nāca kā saules 
stars no apmākušamies debesīm. Mūsu vēlējums ir mazspēcīgs un tāpēc lūdzam 
Dievu, kas Jūs apveltīta ar izcilus valdnieka spējām uzturēt Jūs grūtajā darbā spirgtu 
un veselu un lemt Jums ilgu mūžu.

Dziļā cienībā
 četru sīku bērnu māte
    K. Dubavs.
Mūrnieku iela Nr. 8 dz. 8

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 24. lp.



ViTA ZELčE

19. Kārļa un Marijas Zvejnieku vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
11.i.1940.g. Nr. 161

Augsti Godātam
  Valsts Prezidenta kungam

Kārlis, Marija Zvejnieki
Dzīvo: Jaunpiebalgas pag.
 L. Spundēnu mazmājā

izsakām visu mīļāko pateicību – Valsts Prezidenta kungam – par pabalstu kuru 
esam saņēmuši!...

“Līdz ar šo, – vēl, dziļākas, stiprākas kļūst mūsu ģimenes saknes, mūsu zemes 
stūrītī. Neatraujami esam, neatraujami paliksam, mūsu dzimtenei un mūsu mīļam 
– Vadonim!” –

Jaunpiebalgā     K. Zvejnieks
8.i.1940.     M. Zvejnieks

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 29. lp.

20. Mērsraga pamatskolas pārziņa K. Miesnieka vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
15.i.1940.g. Nr. 210

Augsti godājamais Valsts un Ministru Prezidenta kungs!

Par Jūsu ziedotiem līdzekļiem septiņpadsmit Mērsraga 6-klasīgās pamatskolas8 
trūcīgie skolēni saņēma pie svētku eglītes skolā saldumus un balvas. izpildot šo 
iepriecināto skolēnu un viņu vecāku lūgumu, izsaku par šo ziedojumu Jums, augsti 
godājamais Prezidenta kungs, vissirsnīgāko pateicību.

Ļoti daudz pateicības parādā mēs esam Jums, augsti godājamais Prezidenta 
kungs, par jauno skolas namu, kas, daudzkārt vairojot mūsu svētku prieku, jau 
pacēlies līdz spārēm.

Dienu no dienas, gadu no gada dzīvojot Jūsu gādības pavēnī un strādājot 
mierīgu darbu, kad tagad daudzās citās zemēs plosās kara vētras un valda posts, 
uzdrošinos savā un visas skolas saimes vārdā izteikt Jums vislielāko pateicību un 
darba prieka apliecinājumu.

Mērsraga pagasta 6-klasīgās
pamatskolas pārzinis
   K. Miesnieks9

1939. g. 24. dec.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 32. lp.
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15. att. Kārļa un Marijas Zvejnieku vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. 1940. gada 8. janvāris. 

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 29. lp.
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21. Staldzenes pamatskolas pārzines L. Kūlbergas vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
15.i.1940.g. Nr. 211

Augsti godātais
 Valsts un Ministru Prezidenta kungs!

Pagodinos izteikt Jums dziļi izjustu pateicību par Jūsu laipno dāvinājumu, kas 
sagādāja gaišu svētku prieku klusa zvejnieku ciema bērniem.

Staldzenes i pak. pamatskolas
skolēnu, skolas padomes un 
bērnu vecāku uzdevumā
 
 skolas pārzine L. Kūlberga

Staldzenē, 27.Xii.1939. g.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 33. lp.

22. Saunaga pamatskolas pārzines A. Bukstiņas vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
15.i.1940.g. Nr. 212

Augsti godājamam Valsts Prezidenta kungam.

izsaku savā, savu audzēkņu un viņu vecāku vārdā mūsu dziļi izjusto pateicību 
par saņemtām Ziemas svētku balvām skolēniem, kuras mums mūsu klusajā stūrītī 
sagādāja priecīgu pārsteigumu. Redzot Jūsu tēvišķo gādību, kura sniedzas līdz pat 
tālākai nomalei, Ziemas svētku mirdzums mums šķita jo gaišāks un sirdīs jo vairāk 
nostiprinājās vēlēšanās, sekojot Jūsu norādījumiem, augt Latvijai karstā tautas un 
tēvzemes mīlestībā.

Saunaga skolā    Saunaga i pak. pamatskolas10

1939. g. 28. dec.   pārzine  A. Bukstiņš.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 34. lp.
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23. inķeņu ģimenes vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

15.i.1940.g. Nr. 213

Vissirsnīgākie paldies izsakam Jums labais Augsti godātais Vadoņa kungs. Jūs 
mūs tik lielu prieku sagādājat. Mēs saņemam paku ar produktiem kā dāvanu no 
Jums caur Valmieras ielas bērnu dārzu piešķirtu uz Ziemassvētkiem.

Ar patiesu cieņu inķenu ģimene.
      Jan.Asara iela 15, dz. 129.

Rīgā, 11.i.40.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 35. lp.

24. Pāvilostas zvejnieku vēstule
Valsts kancelejā saņemts

15.i.1940.g. Nr. 214
Augsti godātais, Zemkopības ministra kungs!11

Mēs, Pāvilostas zvejnieki, kopā ar saviem mazajiem, izsakam Jums ministra 
kungs vissirsnīgāko pateicību par sagādātiem līdzekļiem eglītes sarīkošanai mūsu 
bērniem.

Redzot, ka arī tagadējos sarežģītajos laikos Jūs nebeidzat par mūsu bērnu 
priekiem rūpēties, mūsu starpā ir nostiprinājusies visdziļākā paļāvība un cerība uz 
Jūsu gādību arī turpmāk.

  Rīkotāji: i. Beitmanis
   i. Apīnis
   P. Stenclous
Pāvilostā, 8.i.1940. g.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 36. lp.

25. Ainažu pamatskolas pārziņa Augusta Blates
Valsts kancelejā saņemts

15.i.1940.g. Nr. 215

Augsti godātam valsts un ministru Prezidenta kungam.

iesākot jauno gadu, sūtam Jums, augsti godāts Prezidenta kungs, sirsnīgākos 
sveicienus un labākos novēlējumus.

Skolēnu, skolotāju un bērnu vecāku vārdā izsaku sirsnīgu pateicību par 
Ziemsvētku saldumiem, tāpat par siltūdens ierīci un saņemtiem Ls 300, ko esam 
likuši skolēnu kopmītnes gultiņu iegādāšanas fonda pamatā. Šo summu esam 
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palielinājuši līdz Ls 1000, un jau šinī gadā iegādāsim kopmītnei vajadzīgo gultiņu 
skaitu.

Ainažu pag. 6kl.pamatskolā12,    Aug. Blate,
11. janvārī 1940. gadā     skolas pārzinis.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 37. lp.

26. Rēzeknes pilsētas vecākā J. Driviņa vēstule 
 prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
15.i.1940.g. Nr. 216

Rēzeknes ģerbonis
Rēzeknes pilsētas 
vecākais

Augsti godājamais
Prezidenta kungs.

Lūdzu Jūs pieņemt manu vissirsnīgāko pateicību par 
ziedotiem Ls 500,- izlietošanai malkas iegādāšanai 
Rēzeknes pilsētas trūcīgo daudzbērnu ģimeņu dzīvokļu 
apsildīšanai.
Šī Jūsu tēvišķā gādība ienesa pilsētas trūcīgo daudzbērnu 
ģimenēs patiesu prieku un siltumu sirdīs, pateicībā 
sajūtot, ka Jūsu rūpes un nebeidzamā gādība sniedzas 
pār ikvienu pilsoni valstī. Viņu sirdis uzticībā un 
padevībā vienmēr piederēs Jums un Jūsu atjaunotai, 
vienotai Latvijai.-

Augsti godājamam  Ar patiesu augstu cieņu
Valsts un Ministru
Prezidentam Kārlim 
Ulmaņa kungam.  J. Driviņš13

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 38. lp.

27. Lepņu ģimenes vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

16.i.1940.g. Nr. 252
A. G. Valsts Prezidenta kungs, mēs visi no sirds pasākamies Jums par Jūsu 

dāvāto malku.
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Jūsu malka mums bija kā saule, kas spēja sasildīt mūs un arī mūsu mitro 
dzīvokli.

Māte: R. Lepne un bērni ½ g. vecs Jēkabs, 5 g.v. Voldemārs, 7 g. v. Lidija un 
13 g. v. Kārlis Lepnis.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 45. lp.

28. P. Šmidtas vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

16.i.1940.g. Nr. 253
Augsti Godātais Vadoni

13. jan. š. g. saņēmu Jūsu tēvišķo dāvanu par kuru Jums mīļais vadoni lai ir 
mūžīgs paldies!

Mans prieks nava vārdos izsakāms par Jūsu lielo labdarību man tai mazākai no 
visiem maziem.

Bet lai tas visu varenais augstība, kuru Jūs labais Vadoni dziļi izprotiet un kam 
arī es ticu no visas sirds un dvēseles, Tas lai Jūs svētī un pasargā! un dod mums ilgi 
tādu mīļu Tēvu Valdnieku.

No sirds pateicīga
  P. Šmidt.

Ainažos 14 Jan. 1940. g.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 46. lp.

29. Upesgrīvas zvejnieku vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

8.i.1940.g. Nr. 286
Augsti godāts Valsts Prezidenta kungs.

Mēs visi Upesgrīvas ciema zvejnieku vecāku un bērnu vārdā, nosūtu Jums 
sirsnīgu un siltu pateicību, par Jūsu Ziemas svētku dāvanu Eglītes sarīkošanu.

Mēs visi sirsnīgi apsolamies kad augsim lieli sekosim Jūsu aicinājumam.

Rīkotāji: Ž. Āboliņš
 Nesalasāms paraksts.

Upesgrīva. 14. janv. 1940. g.
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 47. lp.
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30. L. ivanova vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

18.i.1940.g. Nr. 317
Sirsnīgs Jums paldies Dārgais tautas Vadoni, ka neaizmirstat mūs nabadzīgo 

tautu un piešķiriet laimi priecīgi sagaidīt svētkus siltumā un priekā, par ko no visas 
sirds izsakām mums savu visdziļāko pateicību.

    L. ivanovs
LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 52. lp.

31. Rīgas i jauktu tautību pamatskolas pārziņa J. Brūkļa vēstule 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim

Valsts kancelejā saņemts
19.i.1940.g. Nr. 335

Augsti godājamais 

VALSTS PREZiDENTA KUNGS.

Galvas pilsētas Rīgas i. jauktu tautību pamatskolas skolēnu vārdā pagodinos 
izteikt Jums, Valsts Prezidenta kungs, vissirsnīgāko pateicību par ziedojumu skolas 
eglītes vakarā š. g. 5. janvārī. Skolēni apsolās nekad neaizmirst, ka viņi ir jau vairāk 
gadus Jūsu laipnās uzmanības cienīgi un apņemas būt Jūsu aicinājumu dedzīgākie 
sekotāji.

 
       [paraksts]
       (J. Brūklis)
       Skolas pārzinis.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 59. lp.

32. Emīla Tīfentāla vēstule Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim
Valsts kancelejā saņemts

22.i.1940.g. Nr. 350
Augsti godājamam
 Valsts Prezidenta 
  Kungam.
 Augsti godāts Valsts Prezidenta kgm.
    Emīls Tīfentāls
    dzim. 1868. g. 10. febr.
    dzīv. Jelgavā Šķūņa ielā Nr. 3 dz. 9
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Lūgums.

Augsti godāts Prezidenta kungs pazemīgi, lūdzu, neaizmirst mani arī šinī gadā 
ar savu laipno roku. Katru gadu Jūs mani ieprieciniet ar vienreizēju naudas pabalstu 
un tā Prezidenta kungs pazemīgi lūdzu arī šinī gadā iepriecināt. Jo esmu vecs un 
nespēcīgs un nav arī niviena piederīgā ni apgādnieka, bet iztieku tikai ar pilsētas 
pabalstu ar ko nākās diezgan grūti tikt cauri. Jo blakus piepelnīt nivaru niviena lata 
jo esmu ļoti slims uz kājām un uz acīm pilnīgi darbā nispēcīgs esmu, esmu Latvijas 
atbrīvotais.14 Un tā pazemīgi lūdzu manu lūgumu ievērot un neaizmirst mani arī 
šinī gadā ar savu iepriecinājumu.

      E. Tifental
Jelgavā
8.i.40. g.

LVVA, 1307. f., 1. apr., 901. l., 66. lp.

PiEZĪMES
1 Kārlis Ulmanis (1877–1942) – valsts un politiskais darbinieks, agronoms. 1934. gada 15. maijā 

veicis valsts apvērsumu un izveidojis autoritāru režīmu. Valsts prezidents (1936–1940). Pēc 
apvērsuma oficiāli publiskajā telpa tika dēvēts par “vadoni”.

2 K. Ulmanis par visu Latvijas mazpulku virsvadoni kļuva 1934. gadā.
3 Mazpulki – lauksaimnieciska rakstura jaunatnes ārpusskolas izglītības organizācija Latvijā. 

Pirmais mazpulks izveidots Ezeres pamatskolā, to vadīja skolotājs R. Kalniņš.
4 Laucesas pagasts atradās ilūkstes apriņķī (tagad – Daugavpils raj.). 1935. gadā pagastā 

darbojās Laukežu un Birznieku (slēgta 1962. gadā) 6-klasīgās pamatskolas.
5 “Bekona eksports” – gaļas rūpniecības un eksporta akciju sabiedrība, kurai vienīgajai Latvijā 

bija tiesības eksportēt dzīvas un kautas cūkas. Dibināta 1933. gadā. 1940. gadā to nacionalizēja 
padomju okupācijas vara. 1938. gadā a/s “Bekona eksports” iepirka 209 300 cūkas 21,6 miljonu 
latu vērtībā. Šī uzņēmuma daļa Latvijas kopeksportā – 9,70%.

6 Aizsargi – militāra rakstura brīvprātīgo organizācija, kuras nolūks sekmēt sabiedrības drošību 
un mieru valstī, atbalstīt policiju un karaspēku. Latvijā 1919. gada 20. martā izdoti noteikumi 
par aizsargu organizācijām. 1923. gadā sāka veidoties aizsardžu pulciņi, ko dēvēja par 
pasīvo aizsargu organizāciju. Aizsardžu pulciņu uzdevums darboties kultūras, palīdzības un 
saimniecības jomā, rūpējās par kritušo karavīru kapiem, vāca līdzekļus pieminekļiem u.c. 
Aizsargi piedalījās K. Ulmaņa 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma īstenošanā. Organizācija 
likvidēta padomju okupācijas sākumā – 1940. gada 20. jūlijā. Tobrīd tajā bija 45 000 aizsargu, 
12 000 aizsardžu un 11 000 jaunsargu.

7 Runa ir par Ķeguma spēkstaciju, kuras pirmā kārtā tika atklāta 1939. gada 18. novembrī.
8 Mērsraga pamatskola 1939. gadā ieguva jaunu modernu ēku ar centrālo apkuri, ūdensvadu 

un kanalizāciju.
9 Kārlis Miesnieks (1893–1980) – ilggadējs Mērsraga skolas pārzinis un skolotājs (1922–1947).

10 Saunaga 3-klasīgā pamatskola atradās Kolkas pagastā. 
11 Zemkopības ministrs – Jānis Birznieks (1895–1955). Viņš šajā amatā bija no 1935. gada 12. 

jūlija līdz 1940. gada 19. jūnijam. 1941. gadā deportēts uz Krieviju.
12 1939. gadā Ainažu 6-klasīgo pamatskolu pārdēvēja par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamat-

skolu.
13 Jānis Driviņš (1896–?), bijis arī Kārsavas pilsētas vecākais.
14 Domājams, ka runa ir par dalību Brīvības cīņās (1918–1920).

Liels paldies Latvijas Valsts vēstures arhīva Darba organizācijas un attīstības daļas 
arhīvistei Mārai Bitei par dokumentu datorversijas sagatavošanu.
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Vita Zelče

am vorabend des jahres 1940: 
einsicht in die briefe der einwohner 

lettlands an den präsidenten
 
Der vorliegende Beitrag gibt Einsicht in die Entwicklung der 

Postkartenkultur in Lettland. Es wird auch über die Weihnachtsfeier 1939 
und das Neujahrsfest 1940 berichtet. Diese Festlichkeiten gehören zu den 
kalendarischen Ritualen, die eine besondere soziale Bedeutung für die 
Gesellschaft der betreffenden Zeit haben, sowie die Aufrechterhaltung 
sozialer Ordnung gewähren. 

Veröffentlichungen in der Presse und Erinnerungen von Zeitgenossen 
zeigen, dass die Weihnachten 1939 und das neue Jahr 1940 in Lettland im 
Wohlstand gefeiert wurden. Um die durch den Krieg in Europa verursachte 
Spannung zu überwinden, beteiligten sich die Einwohner Lettlands aktiv 
an verschiedenen Wohltätigkeitsveranstaltungen, übergaben Spenden an 
Bedürftige und unterstützten die vom Staat organisierten Solidaritäts- und 
Kooperationsmaßnahmen – spendeten für den Landesverteidigungsfond 
und traten für die Sparsamkeit ein. in den festlichen Ansprachen des Staats- 
und Ministerpräsidenten K. Ulmanis wurde die Einwirkung des Krieges auf 
die Volkswirtschaft betont. Das Volk wurde aufgefordert, sparsam zu leben 
und auf unnötige Pracht zu verzichten, sowie sich in erster Linie auf sich 
selbst zu verlassen.

Die Bestände des Historischen Staatsarchivs Lettlands (HSAL) bergen eine 
Fülle von Personaldokumenten – Briefe, Visitenkarten, Einladungen, Notizen, 
Tagebücher, Konzepte u. drgl. Eine besondere Stelle nehmen unter diesen 
Archivalien Glückwunschschreiben ein – Briefe, Postkarten, Telegramme, 
Zeichnungen, speziell ausgestaltete Gratulationen u. a., die sowohl von 
Privatpersonen, als auch von verschiedenen institutionen stammen. Diese 
Glückwunschschreiben gelten als ein weit benutztes Kommunikationsmittel 
bei der interpersonalen Kommunikation, sowie bei der Verständigung 
von Privatpersonen mit Amtspersonen und staatlichen Behörden. Fast in 
allen Archivbeständen der Ministerien der Republik Lettland (1918–1940), 
auch anderer wichtigen institutionen der Staatsverwaltung, sowie in 
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Personalbeständen von Staatsfunktionären, ehrenamtlichen Mitarbeitern 
und Kulturschaffenden finden sich Gratulationen, die nicht nur anlässlich 
besonderer Staatsfeiern und -jubiläen, sondern auch aus Anlass allgemeiner 
Festlichkeiten geschrieben worden sind – so zu Weihnachten, zum Neuen Jahr 
und Ostern. Veröffentlicht werden hier die von Einwohnern Lettlands Ende 
1939 und Anfang 1940 an K. Ulmanis gesandten Briefe mit Danksagungen 
für empfangene Geschenke und Beihilfen. 

Schlüsselwörter: Postkarten, Gratulationen, Glückwunschschreiben, 1939, 
1940, Weihnachten, Neues Jahr, Wohltätigkeit, Spenden, soziale Politik.

iesniegts 2008. gada 12. novembrī


