
 

 

Novada jubilāri 2019 

 

Janvāris 

 

Frīdrihs Mālberģis - viens no 

pirmajiem latviešu liroepiķiem, skolotājs 

Kubeles skolā, dzimis Dundagas Antēs.   

1824. gada 1. janvāris – 1907. gada 3. 

marts 

Dainis Stalte -  līvu tautības 

folklorists un politiķis, aktīvs Trešās 

Atmodas dalībnieks. 1939. gada 3. 

janvāris – 2014. gada 12. aprīlis 

Benito Grošus - ilggadējs skolotājs, 

novada pētnieks, erudīts cilvēks 

vēstures jautājumos,  daudzu rakstu 

autors. 1939. gada 7. janvāris – 2014. 

gada 9. oktobris 

Edgars Ville - Dundagas draudzes 

mācītājs, okupācija slaikā darbojies kā 

skolotājs Dundagas skolā, 1917. gadā 

apkalpojis latviešu kara gūstekņus 

Vācijas koncentrācijas nometnēs; arī 

darbojies žurnālistikā; 1884. gada 9. 

janvāris – 1945. gads 

 

 

 

Dzintra Žuravska (dz. Poga) - 

prozaiķe un dzejniece; Dzimusi Rīgā, 

taču bērnību pavadījusi Abavas 

pagastā netālu no Sabiles. Mācījusies 

Sabiles vidusskolā. Strādājusi par 

skolotāju Mērsraga astoņgadīgā skolā 

un vēlāk par bibliotekāri Rojas 

vidusskolas bibliotēkā – dzīve saistīta ar 

Roju. 1939. gada 13. janvāris 

Berta Balode (vēlāk 

Mežmaliete) - mežzine; savā laikā 

pirmā sieviete mežzine Latvijā. 1925. 

gadā Strazdes pagastā nodibina 

lopkopības pārraudzības biedrību. 

Daudzus gadus bijusi arī Vandzenes 

mežzine. 1899. gada 14. janvāris –  ? 

 

  



 

 

Februāris 

Laimonis Kamara - dzejnieks, 

vairākus gadus vadījis Dundagas 

dzejas draugu klubu; 1934. gada 4. 

februāris  – 1983. gada 15. jūlijs  

Jevgeņijs Morozovs - ilggadējs 

Kolkas zivju apstrādes rūpnīcas 

direktors, zvejnieku arteļa „Brīvais 

zvejnieks” priekšsēdētājs. 1904. gada 4. 

februāris – 1987. gada 19. jūlijs 

Māra Lāce - mākslas zinātniece; 

1954. gada 18. februāris  

Žanis Karlsons - skolotājs, 

vēsturnieks; dzimis Valgales Mazelciņos 

(citviet: Valdgale). 1899. gada 

19. februāris – 1973. gads    

Silvija Skromule - novada 

vēstures pētniece, bibliogrāfe, 

grāmatu autore. 1944. gada 21. 

februāris    

Teodors Zaudmanis (arī: Tīcs 

Dzintarkalns) - skolotājs, 

novadpētnieks; Dzimis Dundagas 

pagastā; apglabāts Sukturu kapos; 

1874. gada 22. februāris – 1937. gada 

7. jūnijs   

Elīna Kanberga - novada literāte, 

dzejniece. 1984. gada 22. februāris  

Guna Millersone - gleznotāja, 

izstāžu kuratore, Talsu novada muzeja 

Mākslas nodaļas galvenā speciāliste. 

Dzimusi Dundagā. Latvijas Mākslinieku 

savienības biedre kopš 1992. gada. 

1949. gada 22. februāris 

Lidija Auza - gleznotāja, skolotāja. 

Dzimusi Baltkrievijā, izaugusi Rīgā. Ar 

mūsu novadu saistīta kopš 1966. gada, 

kad Talsu muzejā izveidota pirmā 

mākslinieces personālizstāde. Talsu 

pilsētas Goda pilsone (1983). 1914. 

gada 24. februāris –1989. gada 13. 

decembris   

Lauris Zutis - parabobslejists, 

Latvijas čempions parabobslejā 

(2015); kopš 10 gadu vecuma dzīvo 

Balgales „Jaunbolās” Mācības 4. klasē 

uzsācis Dursupes pamatskolā. 1989. 

gada 28. februāris 



 

 

Marts 

Skaidrīte Elksnīte - gleznotāja, 

mākslas skolotāja. Dzimusi Ventspilī, 

mācījusies Talsu skolā, māksliniece 

regulāri piedalījusies novada 

gleznotāju darbu izstādēs. Mākslinieku 

Savienības biedre kopš 1969. gada. 

1929. gada 5. marts – 2002. gada 23. 

aprīlis.  

Birznieku Latiņa - dzejniece un 

savas vietas kultūras kopēja; dzimusi 

Zemītes „Noņās”; vairākus gadus 

dzejniece dzīvojusi Sabilē, kur atvērusi 

savu grāmatu veikalu un rosīgi 

iesaistījusies Sabiles kultūras dzīvē; 1864. 

gada 6. martā – 1951. gada 4. augusts 

Pēteris Dambergs - lībiešu 

dzejnieks, skolotājs un valodnieks; 

dzimis Sīkraga Ķeļķos;  1909. gada 9. 

marts — 1987. gada 25. aprīlis       

Ernests Morics – latviešu  

farmaceits un politiķis, LSDSP CK 

loceklis, ievēlēts Satversmes sapulcē 

un 1. un 2. saeimā. Žurnāla „Arodnieks” 

redaktors. Dzimis Stendes pagasta 

(tagad – Ģibuļu pagasts) 

Dižkalnmuižas mājās. 1889. gada 13. 

marts – 1948. gada 13. augusts  

Jānis Heniņš - Pūņu skolas 

skolotājs, literāts, folkloras un latviešu 

valodas materiālu vācējs; 1854. gada 

14. marts – 1914. gada 2. augusts 

Juzefa Kļava - Lauku atbalsta 

dienesta (LAD) Ziemeļkurzemes 

reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

vadītāja, Talsu novada domes 

deputāte. Atzinības krusta virsniece.  

1954. gada 17. marts 

Ernests Ankevics - Latvijas 

brīvības cīnītājs; dzimis Ārlavas Bikšiņos; 

1906. gadā beidzis Talsu pilsētas skolu; 

Dienējis Talsu apriņķa komandantūrā, 

Talsu atsevišķajā rotā, Instruktoru 

bataljonā, Armijas virspavēlniecības 

štāba rotā; dzīvojis Lubes Plūdumos; 

1889. gada 21. marts – 1964. gada 4. 

janvāris  

Inta Lindemane - keramiķe; 

dzimusi Valgalē; 1944. gada 23. marts 

Leonīds Loginovs - kuģu 

mehāniķis, jūrniecības darbinieks, Rīgas 

brīvostas pārvaldnieks. Bijis SIA 

Mērsrags priekšsēdētājs (1992 – 1996). 

Apbalvots ar ar Latvijas valsts 

aizsardzības fonda Lāčplēsis Goda zīmi 

(2001. gadā). Dzimis Talsos. 1954. gada 

23. marts 



 

 

Aprīlis 

Kārlis Frīdrihs Jākobs 

Hūgenbergers - vācu tautības 

latviešu dzejnieks un tulkotājs; Bijis 

luterāņu mācītājs Ārlavā un Rojā 

(1814–1851); 1784. gada 1. aprīlis – 

1860. gada 19. marts 

Dzintra Lele-Rozentāle - senas 

lībiešu dzimtas pārstāve, valodniece, 

ģermāniste; pedagoģe, filoloģijas 

doktore, profesore; dzimusi Kolkā. 

1954. gada 2. aprīlis  

Kristaps Grīnbergs -  skolotājs, 

sabiedrisks darbinieks. Dzimis 

Pastendes (Stendes, tagad Ģibuļu) 

pagasta Muižniekos. Sākot ar 1914. 

gadu ir Pūņu pamatskolas pārzinis, 

skolotājs. Izveidojis Pūņās dramatisko 

kolektīvu (1920. gadā). 1889. gada 10. 

aprīlis  - 1956. gada 17. janvāris 

Gothards Ādolfs Caucis - 

grāmatas “Viena latvieša stāsts” 

autors, kurā stāstīts arī par Talsiem. 

Strādājis Talsos laikā no 1930. līdz 1934. 

gadam. 1889. gada 13. aprīlis – 1964. 

gada 16. aprīlis 

Gustavs Tīfentāls - Talsu policijas 

priekšnieks, Latvijas kriminālpolicijas 

priekšnieks, TZO kavalieris. Dzimis 

Nurmuižas (tagad Lībagu) Bētiņos; 

1884. gada 13. aprīlis (vecais stils) 

(citviet 11.maijs)  / 25. aprīlis (jaunais 

stils)  

Jānis Dreibergs - skolotājs, pirmās 

atmodas laika aktīvists; 1873. gadā 

pirmajos Dziesmu svētkos viņa vadībā 

Baltijas skolotāju semināra koris pirmo 

reizi dziedāja „Dievs, svētī Latviju”. 

Apbalvots ar TZO; 1854. gada 14. aprīlis 

– 1932. gada 6. novembris 

Jānis Kivils - diriģents, virsdiriģents, 

mūzikas pedagogs, Rojas mūzikas 

skolas direktors, TZO kavalieris; 1944. 

gada  16. aprīlis  

Paulīne Birze - ārste, ķirurģe, 

ilggadēja Talsu slimnīcas ķirurģijas 

nodaļas vadītāja; Dzimusi Vandzenes 

(tagad: Nurmuižas) Birzēs. Darbs un 

dzīve Talsos sākas 1944. gadā. 1884. 

gada 22. aprīlis – 1982. gada 7. 

oktobris 

Mārtiņš Belickis - 

lauksaimniecības zinātņu doktors; 

1939. gada 28. aprīlis – 2018. gada 29. 

septembris 

 



 

 

 

Maijs 

Eduards Baumanis – Krišjāņa 

Valdemāra Talsu Tautas teātra aktieris; 

1929. gada 4. maijs – 2013. gada 

22. novembris.  

Frīdrihs Vilhelms Alberts Grīns 

- mācītājs; dzimis Kandavā; bijis 

mācītājs Balgalē (1886–1890); no 1891. 

gada  kalpo Ārlavas draudzē; pēc viņa 

iniciatīvas Sasmakā dibina leprozoriju. 

1859. gada 4. maijs – 1906. gada 24. 

maijs 

Santa Zapacka - dziedātāja, arī 

daudzu savu dziesmu tekstu autore. 

1964. gada 6. maijs 

Oļģerts Mentelis - Latvijas 

Nacionālās karavīru biedrības valdes 

priekšsēdētājs; 1924. gada 9. maijs – 

2018. gada 10. oktobris 

Eduards Pods - Lāčplēša Kara 

ordeņa kavalieris, Latvijas brīvības 

cīnītājs. Mūža nogalē dzīvojis Īves 

pagastā. 1899. gada 9. maijs – 1983. 

gada 15. aprīlis 

Velga Eizenberga - keramiķe; 

dzimusi Dundagā.  1954. gada 12. 

maijs  

Dina Rībena - ķīmijas doktore.  

1984. gada 14. maijs.  

Ģirts Bumbieris (arī: Bumbiers) - 

aktieris;  dzimis Vandzenē; 1955. gadā 

saņēmis Latvijas PSR Nopelniem 

bagātā skatuves mākslinieka 

nosaukumu. 1894. gada 18. maijs – 

1973. gada 16. marts 

Inese Pudža - Valmieras teātra 

aktrise.  Dzimusi Talsos.  1984. gada 22. 

maijs 

Rota Ārberga - pagasta vēstures 

krājēja un apkopotāja. Viņas krājums 

apkopots grāmatā, ko izdeva 2015. 

gadā.  1939. gada 29. jūnijs   

Ernests Jansons – Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieris, Latvijas brīvības 

cīnītājs. Dzimis Ārlavas pagastā. 

Apglabāts Lubes kapos. 1899. gada 

28. maijs — 1958. (citviet 1968) gada 

vasara   

Eižens Floriss Kumbergs - 

pirmais profesionālais Talsu fotogrāfs. 



 

 

1859. gada 30. maijs – 1929. gada 24. 

oktobris 

 

Jūnijs 

 

Juris Pētersons - rakstnieks, 

prozaiķis. Dzimis Talsos, bērnība 

pagājusi Valdgales Vairogos; 1974. 

gada 1. jūnijs 

Andris Ūze - mūziķis, daudzu 

koncertu, izrāžu un pasākumu skaņu 

režisors. 1959. gada 3. jūnijs      

Jānis Grantiņš - aktieris, skolotājs. 

Dzimis Ārlavas pagastā Popervāles 

muižā (Nogale); Kino debitējis 1949. 

gadā ar titullomu filmā “Rainis”, par ko 

saņem PSRS Valsts prēmiju; 1909. gada 

7. jūnijs – 1974. gada 25. oktobris  

Roberts Ozolpupa - grafiķis, 

gleznotājs; 1924. gada 9. jūnijs – 1999. 

gada 14. jūnijs 

Voldemārs Eikins - ārsts, Virbu 

pagastā cienīts un mīlēts cilvēks. 

Dakteris V. Eikins 2005. gadā bijis 

pagasta ļaužu izvirzīts titulam „Latvijas 

lepnums”; 1934. gada 13. jūnijs 

Jānis Krauze -  Latvijas brīvības 

cīnītājs, Lāčplēša Kara ordeņa 

kavalieris. Dienējis 2. Talsu rotā; 1894. 

gada 13. jūnijs – par turpmāko likteni 

ziņu nav. 

Inga Ieviņa - dzejniece, novada 

literāte, žurnāliste. Dzimusi Talsos. 

Piedalījusies pilsētas literārajā dzīvē un 

notikumos, rajona un Kurzemes dzejas 

dienās. 1979. gada 16. jūnijs 

Veronika Lācekle - dzejniece; 

1904. gada 8. jūnijs – 2001. gada 18. 

jūnijs 

Bonifācija Kaspare - 

māksliniece. Dzimtais uzvārds 

Grauzdiņa. Dzimusi Ārlavas Birziņos; 

1919. gada 20. jūnijs — 2013. gada 20. 

februāris   

Alnis Auziņš - žurnālists, publicists; 

1959. gada 21. jūnijs   

Nora Driķe - žurnāliste. Dzimusi 

Talsos. Rakstījusi korespondences Talsu 

rajona laikrakstam „Talsu Vēstis” un 

lībiešu izdevumam „Līvli”. Saņēmusi 

vairākas balvas par labu darbu 

žurnālistikā. Nora Driķe ir titulēta kā 

Gada Liepājnieks – 2010.  1964. gada 

27. jūnijs  



 

 

 

Jūlijs 

 

Kārlis Freimanis - grafiķis, 

gleznotājs. Dzimis Talsos. 1934./35. 

mācību gadā strādā Talsu ģimnāzijā 

par zīmēšanas un rokdarbu skolotāju. 

Mākslinieku savienības biedrs kopš 

1950. gada. Regulāri piedalījies Talsu 

novada mākslinieku darbu izstādēs; 

1909. gada 4. jūlijs – 1987. gada 27. 

jūlijs 

Zelma Belte - lībiešu izcelsmes 

gleznotāja; 1914. gada 6. jūlijs – 1994. 

gada 25. marts 

Kaspars Poriņš – fotomākslinieks; 

1979. gada 6. jūlijs  

Vija Kilbloka - Apgāda “Zvaigzne 

ABC” valdes priekšsēdētāja; 1954. 

gada 19. jūlijs  

Žanis Sūniņš - gleznotājs. Dzimis 

Ventspilī. Dzīvojis Stendes pagasta 

Renču māju ērbēģī. Mācījies Talsu 

Tautas augstskolas kursos; 1904. gada 

19. jūlijs – 1993. gada 12. marts 

Laura Ušča - māksliniece, 

grāmatas autore un grāmatas 

ilustratore, pirts zinību speciāliste, dzied 

korī „Uz augšu”; 1979. gada 24. jūlijs 

Alfrēds Strauts - skolotājs; bijis 

Laidzes sovhoztehnikuma direktora 

vietnieks, dzejnieks, mūsu pilsētas 

himnas „Talsu mijkrēslis” vārdu autors; 

1929. gada 25. jūlijs – 2010. gada 18. 

maijs 

Linda Leen (īstajā vārdā Linda 

Feldberga) - dziedātāja. Dzimusi 

Cēsīs; vēlāk ģimene dzīvojusi Baldonē, 

Mālpilī un Talsos. 1979. gada 26. jūlijs  

Vilnis Titāns - tēlnieks. Dzimis 

Limbažos. Mākslinieks ir Kārļa 

Zemdegas iecerētā pieminekļa 

„Koklētājs” realizētājs. 1944. gada 26. 

jūlijs — 2006. gada 10. jūnijs  

Jānis Johans Oskars Dude - 

Latvijas brīvības cīnītājs, pulkvedis – 

leitnants, apbalvots ar TZO (4. šķira). 

Dzimis Abavas pagasta Lielbukos; 

1884. gada 27. jūlijs – 1930. gada 11. 

maijs 

Didriķis Štāls -  kuģīpašnieks, 

Kaltenes Burliņu māju saimnieks; 



 

 

1844. gada 31. jūlijs – 1935. gada 11. 

janvāris 

Augusts 

Aina Zemdega - rakstniece un 

mūziķe; 1924. gada 2. augusts — 2006. 

gada 4. aprīlis 

Rūdolfs Ermanbriks - dzimis 

Mazirbē; bijis skolotājs Mazirbē, 

Dundagā  un Kolkā, nodarbojies ar 

mūziku, vadījis korus, pūtēju orķestri, 

veidojis lībieši t.dz. apdares; 

1914. gada 6. augusts – 1989. gada 6. 

aprīlis 

Helmī Stalte - folkloras speciāliste, 

daudzu publikāciju autore, folkloras 

draugu kopas „Skandinieki” 

dibinātāja. Triju Zvaigžņu ordeņa 

kavaliere; 1949. gada 7. augusts 

Lūcija Volberga - literāte, 

rotaļlietu kolekcionāre; par nopelniem 

Sabiles tēla popularizēšanā, Lūcijas 

Volbergas vārds 2010. gada 18. 

novembrī ierakstīts Sabiles pilsētās 

Goda grāmatā; 1954. gada 8. augusts 

Maksimilians Kvite - dzejnieks, 

aktieris, miniatūru autors, dārzkopis, 

žurnālists; dzimis Nurmuižas Lēpjos; 

dzīvo Rīgā, vasarās dzīvo Lībagu 

pagasta Linejciema Dārzniekos; 1929. 

gada 9. augusts  

Eduards Šillers - dramaturgs, 

dzejnieks, satīriķis; dzimis Laidzes 

Purviņos; 1889. gada 15. augusts – 

1944. gada 18. augusts  

Marija Muceniece-Induss - 

māksliniece grafiķe; no senas kuģu 

kapteiņu un jūrnieku dzimtas, dzimusi 

Lubezeres pagasta Jūrniekos; 1904. 

gada 17. augusts – 1974. gada 26. 

oktobris 

Kārlis Frīdrihs Ādolfs Dedziņš - 

agronoms, Talsu mājturības skolas 

direktors, arī žurnālists; bijis laikraksta 

“Talsu Balss” atbildīgais redaktors. 

Dzimis Laidzes Dedziņos; 1889. gada 

18. augusts – 1965. gads ASV 

Modris Sapuns - gleznotājs 

naivists; dzīvo Laidzes pagasta 

Krovalkos; 1979. gada 20. augusts 

Katrīna Krasone - lībiešu folkloras 

teicēja; 1889. gada 22. augusts – 1979. 

gada 1. jūnijs  

Indriķis Valdemārs/Voldemārs 

- vēstures pētnieks, Krišjāņa Valdemāra 



 

 

un Marijas Medinskas-Valdemāres 

brālis; 1819. gada 28. augusts – 1880. 

gada 20. oktobris 

Septembris 

 

Anss (Ansis) Lerhis-Puškaitis - 

skolotājs, folkloras vācējs un 

apkopotājs; 1859. gada 2. septembris 

– 1903. gada 30. marts  

Arvīds Akmens - žurnālists, 

ilggadējs laikraksta “Padomju Karogs” 

(vēlāk: „Talsu Vēstis”) redaktors, rakstījis 

dzeju un prozu. Dzejoļi publicēti 

laikraksta literārajā pielikumā „Avots”. 

2013. gadā izdota Arvīda Akmens 

pirmā dzejoļu grāmata „Ir laiks”. 2014. 

gadā izdota otrā grāmata -  dzejas un 

prozas tēlojumu krājums “No visa pa 

druskai”;  1929. gada 4. septembris – 

2016. gada 12. aprīlis  

Arnolds Dukāts - ilggadējs Sabiles 

pilsētas Darbaļaužu deputātu 

padomes izpildu komitejas 

priekšsēdētājs; 2002. 18. novembrī 

Arnolda Dukāta vārds ierakstīts Gadā 

ierakstīts Sabiles Goda grāmatā. 1924. 

gada 5. septembris – 2010. gada 

9. novembris 

Viesturs Rērihs - mūziķis, Kolkas 

pūtēju orķestra ilggadējs vadītājs. 

Dzimis Ģibzdes Jaunburtniekos; 

1954. gada 8. septembris – 2015. gada 

3. marts  

Visvaldis Auzukalns - biškopis, 

Triju Zvaigžņu ordeņa 1. pakāpes Goda 

zīmes saņēmējs; 1914. gada 9. 

septembris – 2009. gada 5. augusts     

Dainis Draviņš - astronoms, 

Zviedrijas Karaliskās ZA akadēmiķis, 

Lundas universitātes profesors, 

literatūras vēsturnieka, rakstnieka Kārļa 

Draviņa un valodnieces Veltas Rūķes – 

Draviņas dēls; 1949. gada 10. 

septembris 

Laimonis Neimanis - mākslinieks, 

vides reklāmu dizaineris, gleznotājs. 

Izstrādājis un piedāvājis variantus 

Strazdes ģērbonim, dzīvo Strazdē; 

1959. gada 11. septembris 

Ansis Druviņš - Talsu 

fotomākslinieks. 2015. gada pavasarī 

izdota fotogrāfiju grāmata ”Talsi – 

kalnu un ezeru pilsēta”; 1894. gada 14. 

(26.) septembris – 1987. gada 7. jūlijs 



 

 

Ineta Balode - ģermāniste, 

pedagoģe. Dzimusi Talsos. Mācījusies 

Dundagas vidusskolā. LU docente 

(2003), asoc. profesore (2007). 

Piedalījusies vairāku vārdnīcu 

sastādīšanā. 1964. gada 

20. septembris 

Roberts Strautiņš - Latvijas 

brīvības cīnītājs, LKO kavalieris. 1894. 

gada 21. septembris – 1933. gada 26. 

marts. 

Rihards Millers - Latvijas 

Nacionālās operas solists; baritons. 

Beidzis Talsu mūzikas skolu; 1989. gada 

22. septembris  

Anna Seile - Saeimas deputāte, 

sabiedriskā darbiniece, arī literāte; 

1939. gada 27. septembris  

Didriķis Volganskis - lībiešu 

dzejnieks un laivu būvētājs; literārais 

pseidonīms: Vālgamā; viens no Līvu 

savienības dibinātājiem; dzimis 

Košragā; 1884. gada 29. septembris – 

1968. gada 12. augusts 

  



 

 

Oktobris 

 

Ilona Lielmane - kultūras 

darbiniece, režisore, ilggadēja Talsu 

Tautas teātra aktrise; 1944. gada 2. 

oktobris – 2008. gada 30. augusts    

Fricis Lapševskis - žurnālists, 

laikraksta „Talsu Balss” dibinātājs, 

dzimis Ārlavas pagastā. Strādājis arī 

Pastendes pagasta valdē, vēlāk par 

Stendes pagasta darbvedi. Ar viņa 

gādību dibinātas visas Stendes 

pagasta pirmskara saimnieciskās 

biedrības. 1874. gada 4. oktobris – 

1941. gada 27. augusts   

Miervaldis Krotovs - agronoms; 

vairāku ziemas kviešu šķirņu autors; bijis 

Stendes selekcijas stacijas direktors; 

bijis Talsu novada domes 

priekšsēdētājs; 1954. gada 5. oktobris 

Gunārs Laicāns - deputāts, 

pagasta padomes priekšsēdētājs, 

novada vēstures krājējs un zinātājs; 

1949. gada 6. oktobris   

Jānis Kārlis Bonzaks - 

nacionālais partizāns; dzīvojis Talsu 

apriņķa Lubes pagastā. Mācījies 

Popervāles skolā; kara laikā dienējis 

Talsu policijā; 1909. gada 13. oktobris. – 

1946. gada 24. janvāris    

Indriķis Reinbergs - kapteinis, 

Latvijas brīvības cīnītājs, LKOK, arī 

rakstnieks. Publicējis atmiņu grāmatu 

„Trīs šāvieni...”, vēlāk iznākušas vēl 2 

citas grāmatas; dzimis Ārlavas 

Druviņos; miris Astrahaņas cietumā; 

1894. gada 18. oktobris – 1941. gada 

10. maijā apcietināts.  

Fricis Blumbahs - astronoms, LVU 

profesors. LPSR Zinātņu akadēmijas 

Goda loceklis; dzimis Lībagu pagasta 

Slaparās; 1864. gada 23. oktobris – 

1949. 10. aprīlis 

Vaira Baumane - ilggadēja 

Strazdes skolas skolotāja, sabiedriska 

darbiniece; 1914. gada 24. oktobris – 

2012. gada 4. aprīlis   

Laura Leontjeva (dz. Smilga) - 

diriģente, vokālā ansambļa “Latvian 

Voices” dalībniece. Saistīta ar Ģibuļu 

pagastu. 1984. gada 24. oktobris 

Sandris Jūra - kinooperators un 

režisors, Kinematogrāfistu savienības 

biedrs. Dzimis Talsos; 1974. gada 28. 

oktobris   



 

 

Novembris 

 

Pēteris Cedriņš - tulkotājs un 

dzejnieks. Dzimis ASV, Čikāgā, kopš 

1991. gada dzīvo Latvijā, vairākus 

gadus Kaltenes Ķīros (līdz 2017. gada 

nogalei) –  mūžībā aizgājušās 

dzejnieces Laimdotas Marijas 

Grīnšteinas mājā; 1964. gada 1. 

novembris 

Fricis Jankevics - tālbraucējs 

kapteinis, kuģīpašnieks; 1874. gada 1. 

novembris – 1969. gada 1. jūlijs 

Oskars Stalts - tālbraucēja 

kapteinis; ilggadējs lībiešu dziesmu 

ansambļa „Līvlist” dalībnieks. 1904. 

gada 1. novembrī (citos materiālos: 

1903)  – 1992. gada 21. novembris   

Ēriks Streičs - jūrnieks, jūrniecības 

darbinieks. Latvijas jūras 

administratīvais pārvaldnieks un daļas 

vadītājs (1995 – 2002). Dzimis Virbu 

pagastā. 1939. gada 2. novembris 

Dace Mote – māksliniece, 

interjeriste. Dzimusi Virbos (citviet 

Vandzenē). 1944. gada 23. novembris 

Hilda Kārkluvalka - Valdemārpils 

fotogrāfe, dzejniece. 1919. gada 29. 

novembris – 2010. gada 10. augusts 

Guntis Pakalns - folkloras pētnieks 

un vācējs, filoloģijas doktors (1992), 

folklorista un mūsu novadnieka Anša 

Lerha-Puškaiša māsas Anlīzes 

mazmazdēls. Rakstījis arī dzeju. Dzimis 

Talsos. Lielās folkloras gada balvas 

laureāts (2001). 1959. gada 29. 

novembris    

  



 

 

Decembris 

 

Nauris Galviņš - keramiķis, kopā ar 

Diānu Dzelmi kā biedrības  

„Ciparnīca”/ „Tals’ keramik’” dibinātāji 

2011. gadā saņēmis Žaņa Sūniņa 

prēmiju vizuālajā mākslā. Brīvās 

mākslas telpas “Baložu pasts” viens no 

veidotājiem. 1984. gada 1. decembris 

Kārlis Kretulis - aktīvs 1905. –  1907. 

gada revolucionārās kustības 

dalībnieks, sarkano partizānu vadītājs 

laikā no 1919. līdz 1920. gadam. 

1919.g. organizējis padomju varas 

nodibināšanu Talsos. Dzimis 

Putniņciema Apškalnos; 1889. gada 7. 

dec. – 1938. gada 14. aprīlis  

Andris Vikainis - Talsu mākslinieks, 

mākslas pedagogs, piedalījies vairākās 

mākslas izstādēs. 1959. gada 7. 

decembris.  

Kārlis Zariņš - rakstnieks, novelists, 

Talsos dzīvojis no 1944. gada 

septembra līdz mūža galam; bijis 

strādnieks un kantora darbinieks Talsu 

18. ceļa remontu un būves iecirknī. 

1889. gada 10. decembris – 1978. 

gada 30. decembris     

Andris Klēvers - žurnālists, 

skolotājs, fotomākslinieks. Strādājis 

Mērsraga vidusskolā par kultūras 

vēstures un mūzikas skolotāju. 1944. 

gada 16. decembris – 2011. gada 23. 

decembris   

Līga Nagle - novada literāte, 

dzejniece. Dzimusi Talsos. Mācījusies 

Talsu 2. vidusskolā. Darbojusies 

Nacionālo Daugavas Vanagu Talsu 

nodaļā. Kopš 2012. gada dzīvo Anglijā. 

1974. gada 16. decembris 

Nikolajs Konrāds - laukaugu 

selekcionārs. Stendes selekcijas stacijā 

sācis strādāt 1930. gadā. 1904. gada 

18. decembris – 1983. gada 25. jūnijs   

Ernsts Rēvalds - bijis Ģipkas 

jūrskolas un Vīdāles pamatskolas 

pedagogs, Mazirbes jūrskolas 

priekšnieks; 1849. gada 20. decembris 

– 1920. gada 1. maijā Krievijā.   

Raitis Rērihs - Talsu mūzikas skolas 

direktors, Talsu pūtēju orķestra vadītājs 

un diriģents, Talsu novada BJC pūtēju 

orķestra diriģents. 1964. gada 24. 

decembris.  
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