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Dziesmu svētki Burtnieku ezera krasta.  
  

Teiksmainie Burtnieku ezera krasti ir viens no visgleznainākiem Latvijas novadiem. Tiešām tikai 
še varēja atrasties mū-su senču gaismas pils un tās slavas valdzināts Lāčplēsis varēja tik droši 
cīnīties ar tumsas gariem, kamēr atguva apburto atslēgu un cēla gaismā ezera dzīlē nogrimu-šo 
pili. Burtnieku ezera šalkas ikvienam pauž šīs senās teikas. Ne visai tālu pār me-žu galiem 
paceļas cita senču svētā vieta — Zilais kalns. Tā šim teiku bagātam novadam vajadzētu būt par 
to vietu, kurp plūst mūsu svētceļnieku pulki. Ir bezgala tīkami no Burtnieku centra uzkalniem 
vērties plašā ezera spogulī, kas bieži maina savas krāsas, sākot no tumši zilās līdz pelēcīgi 
mirdzošai un blāvi zaļ-ganai, atspoguļojot sevī mežainos krastus un zeltmākoņu debesis. Un 
laiviņas, kas pārslīd ezera mirdzošo virsmu, liekas kā tā-las mūžības ceļotājas, kas aiziet uz 
neatgriešanos tālā vakara un rīta blāzmā mū-žam apstarotā zemē. Saules lēkti un rieti ļauj pilnam 
baudīt šo Burtnieku ezera brī-nišķīgo daili. Bet Burtnieku ezers var arī būt bargs un draudošs. 
Viņā plosās stipras vētras, kas ezeru tā saviļņo, ka laiviņas viegli apmetas un neuzmanīgam 
braucējam dažkārt neatliek nekas cits, kā pēdējo reiz skatīt izzū-došos dzimtenes svētā ezera 
krastus. Ziemā ezera ledus plīst ar spēcīgiem grāvieniem, rodas plaisas, kas var kļūt draudošas 
braucējam.  

  
 Tāds ir mūsu Burtnieku ezers. Viņa krastos ir auglīgas druvas, labas pļavas un meži. Pats tas 
bagāts zivīm. Kopš padzi-ļināta Salacas izteka, ezers diezgan tālu atkāpies no krasta, it kā 
mazliet ierāvies sevī, zaudējot arī daļu no savu agrāko krastu skaistuma. Tomēr visumā 
saimnieciskām interesēm no ezera skaistuma ziedots maz, un kas šo valdzinošo mūsu dzimtenes 
dabas brīnumu būs reiz skatījis, vēlēsies tur bie-ži atgriezties.  
  
 Svētdien uz Burtniekiem no visām Ziemeļlatvijas malām plūda svētku viesi piedalīties 
Burtnieku novada trešos dziesmu svētkos, kurus rīkoja vietējās organizācijas un aizsargi. Svētku 
rīkošanā piedalījās arī Latvijas agronomu biedrība, kura patreiz ir Burtnieku kulturālā centra 
apsaimniekotāja, un svētku vajadzībām deva skaistu koku iežogotu laukumu pils parkā. Tā-dēļ 
svētku komitejas goda prezidijā bija šīs biedrības pārstāvji — prof. Dr. agr. J. Vārsbergs, doc. 
Dr. agr. J. Apsīts un agr. J. Pelsis. Svētku komitejā darbojās J. Bū-manis, T. Pētersons, J. 
Krūmiņš, J. Lodziņš, M. Alksnis, P. Morītis, J. Stakle, J. Jak ' obsons, M. Alberte, A. Lūkins, P. 
Kārkliņš, J. Birzgalis, J. Upmacis, A. Skujiņš, J. " Gulbis, J. Kiors, M. Vinters, J. Krauklis, V. 
Brože, P. Maņkovs, K. Taube un J. Vasilbergs. Pēc koru ģenerālmēģinājuma dziedātāji 
nolikušies uz atpūtu pils parkā, bet liela daļa aizgājusi peldēties ezerā. Pa to laiku mums Rīgas 
preses pārstāvjiem rodas izdevība doc. J. Apsīša kunga pavadībā iepazīties ar pili un dažiem 
agronomu biedrī-bas pasākumiem. Visu plašo pasākumu apskate, saprotams, aizņemtu tādu 
laiku, kā-da mūsu rīcībā nebija. Apskatījām arī dīķi ar sarkanām ūdens rozēm, kuras nekur citur 
Latvijā nav sastopamas. Sarkanās ūdens rozes atvērušas tikai pāris ziedu, bet radušās ļaunas 
rokas, kas tos noplukušas. Jāliecina, ka agronomu biedrība var un prot viņas rīcībā nodoto 
Burtnieku centru kopt.  
  
 Pīkst. 16 Burtniekos ieradās ministru prezidents Ad. Bļodnieks ar kundzi un tieslietu ministris 
A. Ozols. Ministru prezidentu pavadīja viņa adjutants pulkv.-ltn. Lūkins. Sagaidītāju vidū 
Daugavpils pulka komandieris pu'lkv. Olekšs, Valmieras apr. pr-ks Prauliņš, svētku komiteja. 
Pēc sasveicināšanās ar aizsargu goda sardzi, ministru prezidents devās uz pili, kur viņu saņēma 
agronomu b-foas pārstāvji. Jau laikus Burtniekos ieradies Igaunijas chargē d'affairēs Molders un 
ar labpatiku kavējas ezera krastā.  



  
 Kori jau sakārtojušies un ar karogiem devās uz svētku laukumu. Uz estrādes mūsu valsts karogu 
vidū plīvo mūsu sabiedrotās brīvās Igaunijas karogs. Pēc svētku komitejas priekšsēdētāja J. 
Būmaņa uzrunas, ministru prezidents Ad. Bļodnieks teica atklāšanas runu: Galvas pilsētas 
dziesmu svētku skaņas plaši viļņojas pāri visai zemei. Tā ir dižena atbalss, šodien dzied Gaujas 
līčos, Ventas krastos, Zemgalē, Vidzemē un dziesma skan arī pie teiksmainā  
  
Burtnieku ezera krasta. Dziesma ir tautas vienotāja un ierosinātāja. Jūs savām dziesmām esat 
izvēlējušies brīnišķīgu vietu. Še dziedājis Beverīnas dziedonis un ar savām dziesmām pārvarējis 
pretinieku, padarot to par draugu. Slava un gods lai ir igauņiem, mūsu sabiedrotiem, kuri šodien 
piedalās Burtnieku svētkos. Lai īstais nacionālisms top godā celts un dara mūs stiprus ! Lai ceļas 
gaismas pils, kādu mēs to redzam savās ilgās. Lai dziesma mums palīdz pārvarēt saimnieciskās 
grūtības. Nekur nevar brīvāk skanēt dziesma kā brīvā Latvijā. Lai tā šodien skan! Dievs, svētī 
Latviju! Pēc mūsu valsts himnas Igaunijas chargē d'affaires Molders sapulcētos sveica latviešu 
valodā, savas uzrunas beigās uzsverot, ka šo skaisto zemi vairs nedos svešiem ne latvietis, ne 
igaunis. Orķestris spēlē Igaunijas valsts himnu un runātājam aplaudē. Vēl sveicina Dr. agr. J. 
Vārsbergs agronomu saimes vārdā un Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs Ringmanis.  
  
Svētku koncerta programmā bija visas Rīgas dziesmu dienu dziesmas. Tālu pār Burtnieku ezeru 
atbalsojās dziesmu skaņas, par kuru plūdumu valdīja virsdiriģents T. Kalniņš. Svētku 
apmeklētāju bija ap 4000, kas nākuši pat no tālākiem novadiem, no Valkas un Cēsu apriņķiem, 
līdz ar saviem dziedoņiem. Koriem nācās dot atkārtojumus iemīļotākām dziesmām. Koncerta 
noslēgumā kori sumināja virsdiriģentu, svētku komitejas priekšsēdētājs J. Būmanis pateicās 
koriem un svētku apmeklētājiem un atvadījās, noliekot atkalredzēšanos pēc trim gadiem. 
Izskanēja dziesmas un vakara krēslā parkā ieskanējās deju mūzika. Saules riets sārtoja Burtnieku 
ezera mirdzoši rāmos ūde-ņus un šai krāsu spēlei bija daudz sajū-sminātu vērotāju. Ministru 
prezidentu ar augstiem viesiem, koru diriģentiem un presi uzņēma svētku komiteja viesmīlīgās 
pils telpās. Satumst nakts. Vēl skatam mūsu svēto ezeru nakts mierā un tad autobusu ugunis 'šķeļ 
nakts tumsu, aizvedot agrākos1 aizbraucējus. Mūsu ceļš uz Valmieru, tad agrā pirmdienas rītā 
vilciens trauc uz Rīgu. Aizvedam līdzi tīkamu atmiņu par jauku svētku dienu Burtnieku ezera 
krastos.  
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