
 

  

 

 

1925. gada 1. janvāris – 

2013. gada 20. aprīlis (citviet 

- 19. aprīlis) 

mazpulcēns, sibīrietis, dziedājis koros, nodarbojies ar gleznošanu 

1940. gada 7. janvāris – 

2013. gada 17. septembris 
fotomākslinieks 

1950. gada 8. janvāris 
ilggadēja Talsu bērnu bibliotēkas direktore, titula “Gada bibliotekāre 

darbā ar bērniem un jauniešiem 2017” īpašniece 

1950. gada 12. janvāris gleznotājs un mākslas pedagogs 

1940. gada 14. janvāris – 

2020. gada 4. jūnijs 
māksliniece, gleznotāja 

1895. gada 15. janvāris – 

1920. gada februāris 
mākslinieks, gleznotājs 

1945. gada 17. janvāris 
aktrise Talsu Tautas teātrī, Leļļu teātra literārās daļas vadītāja; Juglas 

sieviešu cietuma kapelāne, Latvijas lepnums 2013 



 

  

1950. gada 28. janvāris lauku saimniecības “Mežvidi” īpašnieks, 7. Saeimas deputāts 

1915. gada 4. februāris – 

2007. gada 8. decembris 
karavīrs, virsleitnants, saņēmis divus Dzelzs krustus 

1955. gada 4. februāris māksliniece, grafiķe; vizuālās mākslas pedagoģe 

1950. gada 6. februāris bijis Izglītības un zinātnes ministrs, darbojies tautas frontē 

1930. gada 9. februāris – 

2017. gada 5. aprīlis 

sportists, specializējies šķēpa mešanā, PSRS Nopelniem bagātais 

treneris; viens no Latvijas šķēpmetēju kluba dibinātājiem 

1920. gada 9. februāris – 

2009. gada 14. maijs 
sportists, vieglatlēts, slēpotājs 

1955. gada 10. februāris – 

2010. gada 5. maijs 
dzejnieks, gleznotājs, grafiķis 

1895. gada 11. februāris – 

1983. gada 31. oktobris 

ārsts, bijis Talsu apriņķa slimnīcas direktors un ilggadējs slimnīcas 

galvenais ārsts. Voldemāra Ruģēna vārdā Talsos nosaukta iela (1990. 

gadā) 

1920. gada 12. februāris – 

1998. gada 24. februāris 

ārsts, dzejnieks, iecirkņa terapeits Talsu poliklīnikā, vēlāk ordinators 

Talsu slimnīcas terapijas nodaļā. Bijis arī infekcionists un 

rentgenologs tuberkulozes dispanserā 



 

  

1965. gada 21. februāris gleznotājs autodidakts, kokgriezējs 

1885. gada 23. februāris – 

1964. gada 1. decembris 
dziedātājs un vokālais pedagogs 

1885. gada 26. februāris – 

1971. gada 21. maijs 
Latvijas brīvības cīnītājs, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris 

1940. gada 26. februāris – 

2015. gada 28. oktobris 
ornitologs 

1910. gada 27. februāris – 

1984. gada 13. septembris 

mūziķe, mūzikas pedagoģe, lībiešu folkloras ansambļa „Kāndla” 

mākslinieciskā vadītāja 

1910. gada 27. februāris –

1989. gada 14.jūnijs 
lībiešu dzejniece, darbojusies lībiešu ansamblī „Kāndla” 

1915. gada 28. februāris – 

1999. gada 13. janvāris 
mākslinieks, naivists 

 

1865. gada 1. marts – 

1932. gada 11. jūnijs 
lībiešu folkloras zinātājs un teicējs; laikraksts „Līvli”  korespondents 

1990. gada 2. marts 
kamaniņu braucēja, piedalījusies Vankūveras ziemas olimpiskajās 

spēlēs 2010. gadā 

1875. gada 4. marts – 

1956. gada 29. marts 
rakstnieks, satīriķis, žurnālists, vairāku grāmatu autors 



 

  

1930. gada 4. marts – 

1990. gada 20. novembris 
kuģu vadītājs, zivsaimniecības darbinieks, kapteinis 

1870. gada 6. marts  – 

1960. gada 4. aprīlis 
skolotājs, vairāku mācību grāmatu autors 

1930. gada 7. marts – 

2003. gada 1. novembris 

grāmatnieks un grāmatu krājējs, sibīrietis; grāmatas „Taigas likums” 

autors 

1910. gada 10. marts – 

2013. gada 2. jūnijs 

teicēja, rakstījusi dzeju lībiešu valodā; nākusi no kultūrvēsturē 

nozīmīgās Bertholdu dzimtas 

1970. gada 11. marts 

keramiķe, kopā ar Nauri Galviņu kā biedrības  „Ciparnīca”/ „Tals’ 

keramik’” dibinātāji; 2011. gadā saņēmusi Žaņa Sūniņa prēmiju 

vizuālajā mākslā 

1980. gada 12. marts Talsu fotomākslinieks 

1895. gada 16. marts – 

1957. gads (nezināms datums) 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris; apbalvots ar Jura krustu 

1925. gada 18. marts – 

2011. gada 8. februāris 

novada pētnieks, fotogrāfs, vēsturisku un ar novadu saistītu lietu 

krājējs; Stendes 196. vienības skauts 

1855. gada 18. marts – 

1901. gada 27. oktobris 
tālbraucējs kapteinis; apbalvots ar Staņislava un Sv. Annas ordeņiem 

1895. gada 18. marts – par 

mūža nogali ziņu nav 
Latvijas brīvības cīnītājs, seržants; Lāčplēša kara ordeņa kavalieris 

1925. g. 19. marts – 2006. g. 

13. oktobris 
Austrālijas aborigēnu pētnieks, krokodilu mednieks 



 

  

1960. gada 19. marts bards, žurnālists 

1940. gada 23. marts fotomākslinieks, fotožurnālists 

1930. gada 25. marts Latvijas ģeoloģijas zinātņu doktors 

1935. gada 25. marts – 

2014. gada 20. novembris 

Liepājas teātra, vēlāk Latvijas Operetes teātra viens no vadošajiem 

solistiem; bijis Operetes teātra direktors, Talsu Goda pilsonis 

 

 

1910. gada  2. aprīlis – 

1993. gada 18. jūlijs 
lībiešu kultūras darbinieks, jūrnieks, rakstījis dzeju 

1870. gada 2. aprīlis – 

1962. gada 14. jūnijs 
mācītājs, arhibīskaps 

1925. gada 3. aprīlis – 

2011. gada 4. jūlijs 
gleznotāja, tekstilmāksliniece 

1945. g. 3. aprīlis – 

2009. gada 8. janvāris 
savulaik SIA Dundaga direktors, deputāts, tautas tiesas piesēdētājs 

1865. gada 3. aprīlis – 

1929. gada 9. decembris 
skolotājs, literatūras kritiķis un vēsturnieks 

1920. gada 10. aprīlis – 

1995. gada 12. oktobris 
dzejnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris 



 

  

1855. gada 12. aprīlis –  

1919. gads 

pirmais latviešu kapteinis, kurš šķērsojis Atlantijas okeānu (ar 

burinieku POLLUX laikā no 1886. līdz 1887. gadam) 

1925. gada 12. aprīlis – 

2007. gada 16. jūnijs 
politiķis, apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa 2. pakāpes Goda zīmi 

1985. gada 14. aprīlis profesionāls latviešu hokejists, spēlē vārtsarga pozīcijā 

1985. gada 16. aprīlis 
talsenieks, savulaik Raimonda Vējoņa Valsts prezidenta kancelejas 

Preses dienesta vadītājs 

1975. gada 18. aprīlis 
kuģu vadītājs, jūrniecības darbinieks; Rīgas brīvostas pārvaldes 

pārvaldnieks 

1895. gada 21. aprīlis – 

1941. gada 12. decembris 
pulkvedis leitnants 

1890. gada 25. aprīlis (j.s.) – 

1938. gada 3. februāris 
gleznotājs un grafiķis, spēlējis vijoli, bijis Ermitāža direktora vietnieks 

1830. gada 29. aprīlis – 

1904. gada 13. septembris 

dzejnieks, skolotājs, jaunlatviešu publicists, tulkotājs, Ernesta 

Dinsberga jaunākais brālis 

1950. gada 29. aprīlis –  

2020. gada 21. aprīlis 
literatūrzinātniece, teātra kritiķe, filoloģijas doktore 

 

 

 

 

 



 

  

1985. gada 4. maijs aktrise 

1965. gada 9. maijs ārsts, savulaik Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs 

1955. gada 12. maijs 
matemātikas un fizikas skolotājs Sabiles vidusskolā, bijušais Sabiles 

vidusskolas direktors, mūziķis, komponists 

1880. gada 13. maijs – 

1939. gada 28. septembris 
tālbraucējs kapteinis 

1895. gada 13. maijs – 

1986. gada 13. maijs 

radiouztvērēju ražošanas pamatlicējs Latvijā, inženieris mehāniķis, 

radists. 1. šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris 

1910. gada 14. maijā – 

2006. gada 25. novembris 
muzejnieks, novada pētnieks, mākslinieks 

1930. gada 16. maijs skolotājs, literāts, grāmatu autors 

1885. gada 17. maijs – 

1953. gada 6. februāris 
gleznotājs 

1980. gada 21. maijs Latvijas spēkavīrs, smagatlēts, kausu un medaļu ieguvējs 

1985. gada 24. maijs mūziķe, TV raidījumu un šovu vadītāja 

1895. gada 28. maijs – 

1977. gada 9. marts 

1. Pasaules kara neatkarības kauju dalībnieks, Lāčplēša kara ordeņa 

kavalieris 

 



 

  

1895. gada 3. jūnijs – 

1998. gada 9. janvāris 
Kubeles skolas skolotāja, Krišjāņa Barona māsas Marijas mazmeita 

1890. gada 8. jūnijs — 

1983. gada 7. oktobris 
dzejniece 

1930. gada 11. jūnijs – 

2015. gada 19. janvāris 

ilggadējs Laidzes tehnikuma pasniedzējs, kolhoza priekšsēdētājs un 

Laidzes pagasta padomes priekšsēdētājs 

1955. gada 25. jūnijs – 

2005. gada 15. jūnijs 
diriģents, mūzikas pedagogs 

1980. gada 28. jūnijs tēlnieks 

 

1940. gada 2. jūlijs 
aforismu krājējs un izdevējs, novadpētnieks, „Skaņu takas” 

Mācītājmuižā iniciators un autors 

1935. gada 5. jūlijs – 

2018. gada 28. maijs 

ilggadējs Ļeņina kolhoza priekšsēdētājs; nopelniem bagātais 

lauksaimniecības darbinieks 

1915. gada 5. jūlijs – 

2001. gada 27. jūlijs 

ārsts, medicīnas zinātņu doktors,  grāmatu autors, apbalvots ar Triju 

Zvaigžņu ordeni 

1875. gada 6. jūlijs – 

1941. gada 26. vai 27. jūnijs 

tālbraucējs kapteinis, jūrskolotājs; bijis Krišjāņa Valdemāra jūrskolas 

direktora palīgs 

1930. gada 10. jūlijs mākslas zinātniece 



 

  

1915.gada 11. jūlijs – 

2005. gada 8. septembris 

Jēkaba Prīmaņa balvas laureāts, antropologs un neiroķirurgs; 

1993. gadā ievēlēts par Latvijas ārstu biedrības goda biedru 

1925. gada 13. jūlijs – 

1985. gada 12. jūlijs 

Stendes kultūras nama vadītājs, Stendes teātra režisors; ilggadējs 

Talsu tautas nama direktors 

1940. gada 16. jūlijs 
fotogrāfs, Atmodas laika barikāžu dalībnieks, saņēmis Barikāžu 

dalībnieka piemiņas zīmi 

1955. gada 22. jūlijs televīzijas žurnāliste 

1985. gada 22. jūlijs dzejnieks 

1945. g. 24. jūlijs 
grafiķe, mākslas pedagogs, raksta īsprozu un atmiņu tēlojumus; 

vairākus gadus bijusi Talsu bērnu mākslas skolas direktore 

1910. gada 26. jūlijs – 

2010. gada 5. novembris 
māksliniece 

1885. gada 31. jūlijs – 

1965. gada 8. augusts 
savulaik Rīgas ostas priekšnieks 

 

 

1945. gada 1. augusts 
skolotāja, ilggadēja Talsu rajona / novada kultūras nodaļas vadītāja.  

Stendes pamatskolas direktore 

1945. gada 3. augusts mūziķis, mūzikas pedagogs 



 

  

1880. gada 5. augusts – 

1968. gada 23. aprīlis 

komponists un mūzikas kritiķis; 5. šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa 

kavalieris 

1870. gada 10. augusts – 

1947. gada 12. janvāris 
lībiešu dzejnieks, skolotājs, ērģelnieks; lībiešu himnas autors 

1895. gada 15. augusts – 

1978. gada 3. novembris 
Latvijas brīvības cīnītājs, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris 

1970. gada 19. augusts aizrautīgs vēsturnieks, novada pētnieks, Nurmuižas gids 

1925. gada 20. augusts – 

2011. gada 9. aprīlis 

kinoamatieris, vairāku starptautisko UNICAs filmu konkursu balvu  

ieguvējs; Talsu kinoamatieru studijas „Auseklis” dalībnieks; ar savu 

kinokameru bijis apkārtnes kultūras dzīves un sabiedrisko norišu 

hronists 

1870. gada 21. augusts 

(arhīva materiāli apgalvo, ka 

dzimis 23. augustā) – 1942. 

gada 11. novembris 

literāts, skolotājs, stāstu rakstnieks, dramaturgs; strādājis par 

palīgskolotāju Vandzenes pagastskolā 

1950. gada 24. augusts aktieris, režisors, Dailes teātra pedagogs 

1965. gada 30. augusts mākslinieks 

 

 

 

 



 

  

1980. gada 1. septembris aktieris 

1830. gada 5. septembris – 

1887. gada 26. marts 

viena no pirmajām latviešu rakstniecēm, Krišjāņa Valdemāra māsa; 

Sasmakā pati atvērusi nelielu privātskolu 

1985. gada 12. septembris aktieris 

1910. gada 12. septembris – 

1972. gada 21. marts 
gleznotājs; apbalvots ar Dzelzs krustu 

1930. gada 17. septembris – 

2009. gada 15. decembris 
neiropatologs, medicīnas doktors 

1975. gada 18. septembris sportists, „Gada Talsinieks 2012” 

1940. gada 25. septembris 

inženieris, rūpniecības speciālists, sabiedrisks darbinieks. Apbalvots 

ar 3. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1991. gada barikāžu dalībnieka 

piemiņas zīmi 

1895. gada 25. septembris — 

1968. gada 3. jūlijs 

agronoms, pirmais Stendes selekcionārs – pirmais Stendē izaudzētās 

šķirnes autors 

1895. gada 26. septembris 

(citviet 25. septembris) – 

1979. gada nezināms 

Latvijas neatkarības cīņu dalībnieks, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, 

Latvijas armijas un Aizsargu organizācijas pulkvežleitnants 

 



 

  

1965. gada 1. oktobris vēstures speciālists Talsu novada muzejā; vairāku grāmatu autors 

1935. gada 1. oktobris 

vairāk nekā 25 gadus strādājis medicīnas dienestā; ārsts. Vairāku 

grāmatu autors,  par grāmatu „Lepra Ziemeļkurzemē” saņēmis 

Aleksandra Pelēča literāro prēmiju 

1885. gada 6. oktobris – 

1941. gada 16. oktobris 
ģenerālis, Lāčplēša kara ordeņa un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris 

1950. gada 6. oktobris 

izglītības darbinieks, žurnālists, grāmatu autors, valsts un politisks 

darbinieks; apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un 1991. gada 

barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi; strādājis Dundagas vidusskolā par 

vēstures skolotāju; bijis Stendes astoņgadīgās skolas un Valdemārpils 

vidusskolas direktors 

1895. gada 8. oktobris – 

1941. gada 24. oktobris 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, Kolkas bākas sargs 

1975. gada 9. oktobris māksliniece, grafiķe 

1895. gada 16. oktobris – 

1970. gada 4. marts 

Stendes selekcijas stacijas dibinātājs, lauksaimniecības zinātņu 

doktors; praktiskās selekcijas pamatlicējs Latvijā; Triju Zvaigžņu 

ordeņa kavalieris 

1910. gada 24. oktobris — 

1992. gada 25. janvāris 
gleznotājs 

1930. gada 26. oktobris – 

2012. gada 24. decembris 

mežkopis, meža darbinieks; Dundagas izloksnes pētnieks un grāmatas 

autors 



 

  

1930. gada 30. oktobris – 

1995. gada 21. marts 

ilggadēja Dundagas Kultūras nama vadītāja, jauktā kora un drāmas 

ansambļa darba veicinātāja 

1875. gada 30. oktobris – 

1954. gada 28. novembris 

apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa 2. pakāpes (sudraba) Goda zīmi; 

priekšzīmīgs jaunsaimnieks Pastendes pagasta “Pabērzos” 

1935. gada 30. oktobris ilggadēja tautisko deju kolektīvu vadītāja 

1835. gada 31. oktobris – 

1923. gada 8. marts 
latviešu tautasdziesmu vācējs un saglabātājs 

 

1950. gada 2. novembris žurnāliste, literārā redaktore 

1900. gada 8. novembris – 

1977. gada 28. septembris 
dzejniece 

1935. gada 9. novembris – 

2007. gada 31. decembris 
aktrise 

1985. gada 14. novembris aktieris 

1950. gada 15. novembris – 

1994. gada 19. septembris 
arhitekte 

1950. gada 15. novembris 
lībiešu kultūras darbiniece, lībiešu valodas kopēja un uzturētāja, 

lībiešu valodas speciāliste un lībiešu ābeces autore 



 

  

1890. gada 20. novembris – 

1942. gada 16. janvāris 

Talsu Sadraudzīgās biedrības priekšnieks, Talsu apriņķa vecākais, 

vairāku preses izdevumu līdzdibinātājs un redaktors 

1910. gada 29. novembris – 

1949. gada 17. aprīlis 
ādas apdares mākslinieks, grāmatsējējs 

1945. gada 30. novembris Nurmuižas pils pārvaldnieks, bijis Laucienes pamatskolas direktors 

 

1870. gada 2. decembris –  

trūkst datu 
Latvijas brīvības cīnītājs, aizsargs, apbalvots ar vairākiem ordeņiem 

1825. gada 2. decembris – 

1891. gada 7. decembris 

viens no sava laika galvenajiem jaunlatviešu ideologiem, sabiedrisks 

darbinieks, publicists 

1970. gada 4. decembris 
novada literāts, mūziķis, raksta dzeju un dziesmu tekstus; bijis Talsu 

novada domes deputāts un priekšsēdētājs 

1955. gada 5. decembris – 

2010. gada 1. septembris 
dzejniece 

1885. gada 8. decembris – 

1959. gada 14. februāris 

Talsu apriņķa padomes loceklis (1918), pirmais Strazdes pagasta 

vecākais (1919); Janis un Marija Strāderi izsūtīti 1949. gada 25. 

martā uz Tomskas apgabala Šegarskas rajonu. Atbrīvoti 1956. gada 

15. janvārī 

1935. gada 11. decembris 
fizikas un matemātikas zinātņu doktors, LU Atomfizikas un 

spektroskopijas institūta vadošais pētnieks 



 

  

1895. gada 15. decembris – 

1944. gada 23. februāris 

Latvijas brīvības cīnītājs, apbalvots ar vairākiem ordeņiem un 

medaļām 

1940. gada 19. decembris māksliniece keramiķe 

1930. gada 19. decembris 
aktrise; daudzos radioraidījumos un pasākumos cēlusi godā un 

popularizējusi tāmisko dialektu 

1975. gada 22. decembris novada literāte 

1930. gada 23. decembris – 

2018. gada 16. decembris 
novada pētnieks un novada notikumu aprakstītājs; grāmatu autors 

1885. gada 27. decembris  – 

1948. gada 19. septembris 

ilggadējs Strazdes skolas skolotājs un direktors; pagasta kora un 

drāmas kolektīva vadītājs, sabiedrisks darbinieks 

 


