
 

  

 

1971. gada 6. janvāris Vides mākslinieks, tēlnieks 

1891. gada 14. janvāris – 

1972. gada 4. aprīlis 

Līvu savienības priekšsēdētājs; lībiešu sabiedriskais darbinieks 

1921. gada 16. janvāris –

2009. gada 28. februāris 

Lībiešu stāstnieks 

1861. gada 2. februāris 

(j.s.)  – 1934. gada 7. jūnijs 
Ārsts, sabiedrisks darbinieks, Ķemeru sanatorijas direktors 



 

  

1891. gada 13. februāris – 

1966. gada 13. jūnijs 

Latvijas brīvības cīnītājs, pulkvedis-leitnants; divkārtējs Lāčplēša 

Kara ordeņa kavalieris, Viestura ordeņa (3. šķiras) kavalieris 

1911. gada 17. februāris – 

1986. gada 2. janvāris 

Dzejnieks, grāmatu iesējējs, grāmatnieks 

1971. gada 26. februāris Lībiešu etniskās un kultūras vēstures pētniece, vēstures doktore, lībiešu 

kultūras portāla veidotāja un redaktore, tulkotāja, grāmatu autore 

1891. gada 23. marts – 

1979  gada 9. novembris 
Arhitekts 

 

 

1981. gada 3. aprīlis Mūziķis, pianists 



 

  

1871. gada 4. aprīlis – 

1955  gada 26. augusts 

Laikrakstu un žurnālu līdzstrādnieks, dzejnieks 

1951. gada 5. aprīlis Latvijas radio žurnāliste, režisore, Latvijas Radioteātra producente 

1931. gada 14. aprīlis Mākslinieks kokgriezējs, “Tēvzemes Daugavas vanagu” Talsu nodaļas 

vadītājs 

1921. gada 18. aprīlis – 

2005. gada 29. janvāris 

Sabiedriskais darbinieks, publicists, sportists, Triju Zvaigžņu ordeņa 

zelta medaļas kavalieris 

1931. gada 18. aprīlis – 

2000  gada 26. februāris 

Mežkopis, Valdemārpils meža muzeja izveidotājs 

 

1891. gada 25. aprīlis – 

1952. gada 24. maijs 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, Annas ordeņa un Staņislava ordeņa 

kavalieris 

1941. gada 25. aprīlis – 

2008. gada 23. oktobris 

Rīgas kinostudijas darbiniece un kinoaktrise 

 

 

 



 

  

1871. gada 2. maijā – 

1908. gada 15. augusts 

Tālbraucējs kapteinis, Mazirbes jūrskolas skolotājs, Dundagas 

apkārtnes zvejnieku biedrības organizators 

1921. gada 7. maijs – 

2007. gada 7.  jūlijs 

Gleznotāja un grafiķe 

1911. gada 17. maijs – 

1987  gada 15. aprīlis 

Ārlavas draudzes mācītājs, apbalvots ar Daugavas Vanagu zelta 

nozīmi 

1971. gada 23. maijs Mūziķis, taustiņinstrumentālists, dziesmu komponists un aranžētājs, 

grupas „Otra puse” līderis; saņēmis nacionālo kino balvu “Lielais 

Kristaps” kategorijā “Labākais komponists” 

1971. gada 26. maijs Grupas „Roja” dibinātājs, vadītājs un solists, tekstu, mūzikas autors  



 

  

1941. gada 4. jūnijs Grafiķe 

1931. gada 7. jūnijs – 

2009. gada 25. maijs 

Dzejnieks, īstajā vārā Leons Zeķītis 

1991. gada 9. jūnijs Filmu scenārists, dramaturgs 

1931. gada 11. jūnijs Literatūrzinātnieks, literatūras vēsturnieks, filoloģijas zinātņu doktors, 

publicists, dzejnieks 

1891. gada 24. jūnijs – 

1944. gada 20. novembris 

Latvijas brīvības cīnītājs, LKO kavalieris, kapteinis, apbalvots ar Jura 

krustu un saņēmis Krišjāņa Barona prēmiju. Kureļa grupas štāba 

priekšnieks, Latvijas Centrālās padomes Militāras komisijas faktiskais 

vadītājs 

1921. gada 26. jūnijs – 

2011. gada 29. janvāris 

Lauksaimniecības zinātņu doktore, vecākā zinātniskā līdzstrādniece, 

sarkanā āboliņa selekcionāre 



 

  

1961. gada 27. jūnijs Māksliniece, grāmatu ilustratore 

1881. gada 28. jūnijs (v.s.) 

/10.jūlijs (j.s.) – 1946. gada 

20. jūlijs 

Dārznieks, dārzkopis, iekopis dārzus Lubezeres un Iģenes muižās; 

darbojies pagasta padomē 

1971. gada 28. jūnijs Sportists soļotājs, piedalījies Sidnejas olimpiskajās spēlēs 

 

1901. gada 9. jūlijs – 

1975. gada 23. oktobris 

Inženieris mežkopis, zinātnisko darbu autors; līdz 1940. gadam Paulis 

Šreinerts 

1961. gada 17. jūlijs Operdziedātājs,  tenors, kādreizējais grupas Pērkons solists un 

apvienības “Trīs tenori” dalībnieks,  LR Kultūras ministrs 

1961. gada 22. jūlijs – 

2017  gada 12. decembris 

Kubeles skolas-muzeja pārvaldnieks, novada pētnieks, grāmatu 

veidotājs un izdevējs 

1951. gada 25. jūlijs Gleznotāja 



 

  

1951. gada 29. jūlijs Bērnu diksilenda ansambļa „Talsu sprīdīši” dibinātājs; ilggadējs 

Talsu bērnu mūzikas skolas pedagogs, pūšamo un sitamo instrumentu 

nodaļas vadītājs 

1911. gada 31. jūlijs – 

1987. gada 11. aprīlis 

Skolotāja, Talsu pilsētas vēstures pētniece un pilsētas patriote 

 

 

1941. gada 5. augusts – 

2018. gada 20. maijs 

Koktēlnieks, keramiķis, skolotājs, Rīgas Centra Daiļamatniecības 

pamatskolas pirmais direktors 

1871. gada 13. augusts – 

1939. gada 4. marts 

Skolotājs un zinātnes darbinieks, profesors 

1931. gada 13. augusts – 

2012. gada 10. janvāris 

Komponists, Talsu pilsētas himnas mūzikas autors (himna apstiprināta 

2008. gadā) 



 

  

1981. gada 13. augusts Dziedātāja, vokālās mūzikas studijas “Dziesmu skola” izveidotāja, 

vadītāja un pedagoģe. Talsu novada vokālo ansambļu metodiskās 

apvienības vadītāja. 

1951. gada 18. augusts Talsu hokeja kluba prezidents, hokeja pedagogs un treneris 

1971. gada 25. augusts Aktieris 

1941. gada 27. augusts – 

2014. gada 14. maijs 

Ilggadējs Līvu savienības Kolkas grupas un Līvu centra „Kūolka” 

vadītājs 

1891. gada 7. vai 

20. septembris – 1968. gada 

11. vai 18. jūnijs 

Latvijas brīvības cīnītājs, Lāčplēša Kara ordeņa, Viestura Kara 

ordeņa un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris 



 

  

1961. gada 9. septembris Folkloras kopu „Talsi”, Talsu tautas nama muzikantu kopas „Tals 

trimiš” vadītāja 

1871. gada 11. septembris – 

nezināms 

Latvijas brīvības cīnītājs, aktīvs sabiedrisks darbinieks, Rojas 

evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks 

1901. gada 14. septembris – 

1979. gada 23. marts 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, sporta lidotājs 

1971. gada 14. septembris Žurnālists, radio SWH dīdžejs un grupas "Pienvedēja piedzīvojumi" 

mūziķis 

1911. gada 15. septembris – 

1944. gada 29. marts 

Darbojies komunistiskajā pagrīdē un kreiso laukstrādnieku 

arodbiedrībā; bijis LPSR Augstākās Padomes deputāts; Talsu apriņķa 

vecākais 

1951. gada 16. septembris Gleznotājs, “Krūmu grupas” mākslinieks, bijis Talsu pilsētas 

galvenais mākslinieks 

1951. gada 19. septembris – 

2000. gada 15. decembris 

SIA „Jaunpagasts Plus” valdes priekšsēdētājs; badmintona entuziasts 



 

  

1921. gada 24. septembris – 

2002. gada 27. jūnijs 

Rokdarbniece, izšuvēja, audēja, adītāja, tautas daiļamata meistare, 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere 

 

 

1891. gada 2. oktobris – 

1972. gada 4. jūlijs 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, Latvijas brīvības cīnītājs; apbalvots 

ar Viestura ordeņa 1. pakāpes Goda zīmi 

1771. gada 4. oktobris – 

1836. gada 8. marts 

Vijolnieks, Talsu luterāņu draudzes mācītājs, mūzikas skolotājs 

1971. gada 6. oktobrī Dzejnieks, mūziķis 

1881. gada 10. oktobris – 

1958. gada 19. novembris 

Lībiešu sabiedrisks darbinieks, lībiešu skolotājs 

1881. gada 16. oktobris – 

1951. gada 21. aprīlis 

Kolkas skolas skolotājs un pārzinis, apbalvots ar 5. šķiras Triju 

Zvaigžņu ordeni 



 

  

1891. gada 16. oktobris – 

1941. gada 22. jūnijs 

Pulkvedis leitnants, kapteinis; bijis viens no Talsu aizsargu pulka 

komandieriem; Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris 

1861. gada 18. oktobris – 

1942. gada 3. janvāris 

Skolotājs, diriģents, teātra grupas vadītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa 

kavalieris 

1911. gada 25. oktobris – 

1941. gada 12. jūlijs 

Rakstnieks, žurnālists; īstajā vārdā Eduards Belars 

1891. gada 29. oktobris – 

1962. gada 24. novembris 

Kuģniecības darbinieks, kuģīpašnieks, uzņēmējs 

1761. gada 10. novembris – 

1813. gada 26. septembris 

Vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors, literāts, teologs, 

tulkotājs, sabiedrisks darbinieks 

1891. gada 12. novembris – 

1922. gada 2. decembris 

Latvijas brīvības cīnītājs, 8. Daugavpils kājnieku pulka virsseržants; 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris 



 

  

1931. gada 13. novembris – 

2018. gada 10. janvāris 

Dzejnieks, vēstures pētnieks, Latvijas vēstures grāmatu autors; 

Valdemārpils pilsētas himnas autors; Latvijas Zinātņu akadēmijas 

Goda doktors grādu vēstures zinātnē 

1941. gada 28. novembris Ilggadējs Talsu baptistu draudzes mācītājs, Talsu pensionāru 

biedrības un Talsu novada sociālā dienesta dienas centra vadītājs 

1901. gada 29. novembris – 

1949. gada 17. aprīlis 

Ādas apdares mākslinieks, grāmatsējējs 

1931. gada 29. novembris Dzejnieks, prozaiķis, lugu autors, žurnālists 

 

 

1921. gada 6.  decembris – 

1992. gada 29. janvāris 

Mākslinieks, grāmatnieks. Dzelzs Krusta ordeņa kavalieris 

1941. gada 10. decembris – 

2006. gada 17. augusts 

Lībiešu sabiedriskā darbiniece, atjaunotās Līvu savienības pirmā 

priekšsēdētāja 



 

  

1921. gada 11. decembris – 

2003. gada 17. jūlijs 

Literāts, arī komponists, vijolnieks, grafiķis; kopš 1993. gada – 

Karūdznīks Jōņs 

1891. gada 13. decembris – 

1963. gada 16. decembris; 

Literatūras vēsturnieks, dramaturgs, dzejnieks, tulkotājs; līdz 

1940. gadam pazīstams īstajā uzvārdā: Kārlis Tīfentāls 

1931. gada 19. decembris – 

2010. gada 6. marts 

Kuģu vadītājs, zivsaimniecības un kuģniecības darbinieks 

 

1961. gada 21. decembris Gleznotājs, fotomākslinieks 

1891. gada 26. decembris – 

1942. gada 14. maijs 

Latvijas brīvības cīnītājs, pulkvedis-leitnants, Lāčplēša Kara ordeņa 

kavalieris  

1901. gada 30. decembris – 

1991. gada 18. janvāris 

Letonists, literatūras vēsturnieks un valodnieks 

 

 

 

 



 

  

 

1861. gads – nezināms Tālbraucējs kapteinis, kuģīpašnieks 

1861. gads – 1923. gads Lībiešu valodas teicējs 

1851. gads – 1919. gada 

10. novembris 

Tālbraucējs kapteinis; vairāku burinieku īpašnieks 

1851. gads – 1927. gada 

14. janvāris 

Kuģu būvmeistars, kuģīpašnieks un kapteinis 

 

 


