
 

  

 

1973. gada 6. janvāris – 

1998. gada 18. novembris 
Dzejnieks, gleznotājs 

1903. gada 11. janvāris – 

1942. gada 30. marts 

Sabiedrisks darbinieks, Talsu I aizsargu pulka 

Spāres pagasta aizsargu  nodaļas priekšnieks, 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris  

1853. gada 18. janvāris – 

1916. gada 27. marts 
Valodnieks, skolotājs 

1863. gada 18. janvāris (pēc 

vecā kalendāra – 6. janvāris) 

–  1933. gada 19. februāris 

Skolotājs, dzejnieks, tulkotājs 



 

  

1993. gada 28. janvāris Dziedātājs, solists 

1913. gada 30. janvāris – 

1952. gada 11. septembris 

Latviešu leģiona virsnieks, Latvijas brīvības 

cīnītājs 

1803. gada 19. februāris – 

1870. gada 15. oktobris 
Filoloģijas doktors, klasiskās filoloģijas profesors 

1893. gada 22. februāris – 

1946. gada 18. aprīlis 

Lībiešu dzejnieks un gleznotājs, lībiešu kultūras 

kopējs un folkloras zinātājs 

1903. gada 22.februāris – 

2000. gada 12. janvāris 

Tautsaimnieks, ekonomikas zinātņu kandidāts, 

sabiedriskais darbinieks, literāru darbu autors 

1883. gada 26. februāris – 

1959. gada 27. marts 

Agronoms, zootehniķis, lauksaimniecības zinātņu 

doktors, LU profesors,  

apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni 



 

  

1863. gada 5. marts – 1963. 

gada 21. augusts 

Latvijas Goda konsuls Bostonā (ASV,) dzejnieks, 

grāmatizdevējs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks 

1953. gada 9. marts Fotomākslinieks, ugunsskulptūru meistars 

1943. gada 13. marts – 
2019.gada 12. jūlijs 

Tekstilmāksliniece, Latvijas Mākslas akadēmijas 

profesors, Latvijas Tekstilmākslas Asociācijas 

prezidente 

 

 

1963. gada 4. aprīlis Skolotāja, grāmatu autore 

1933. gada 5. aprīlis – 2014. 

gada 20. novembris 
Valodniece, literatūras zinātniece un kritiķe, 

filoloģijas doktore 



 

  

1903. gada 21. aprīlis –  1968. 

gada 22. novembris 
Teoloģijas doktors, publicists, grāmatu autors, 

Triju Zvaigžņu ordeņa  kavalieris (4. šķira) 

1873. gada 14. aprīlis – 1955. 

gada 22. janvāris 
Ārsts, skolotājs, rakstnieks 

1953. gada 16. aprīlis 
Mēbeļu galdniecības un kokgriešanas meistars, 

privātskolas  „Zeļļi” dibinātājs 

1883. gada 17. aprīlis – 1956. 

gada 1. marts 

 Advokāts, Rīgas policijas prefekts, 

apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (3. šķira)  un 3. 

šķiras Viestura ordeni 

 

1983. gada 20. aprīlis 
 

Rakstnieks, režisors un aktieris 

 

1983. gada   21. aprīlis Komponists, mūziķis, sitaminstrumentālists 

1873. gada 29. aprīlis - 1967. 

gada 7. oktobris 

Skolotājs un ģeogrāfs, vairāku ģeogrāfijas 

mācību grāmatu autors. Apbalvots ar Triju 

Zvaigžņu ordeni. 



 

  

1823. gada 3. maijs – 1903. 

gads 
Pirmais profesionāli izglītojies lībiešu skolotājs, 

dzejnieks, ķesteris 

1943. gada 15. maijs Dzejnieks, tulkotājs 

1953.gada 17. maijs Dzejniece 

 

1933. gada 26. maijs 
 

Tēlniece 

1923. gada 27. maijs – 1993. 

gada 17. novembris 

 
Valodniece, dialektoloģe 

1963. gada 10. jūnijs – 2014. 

gada 17. decembris 
Sabiedriska darbiniece, biedrības “Dabas bērni” 

vadītāja 



 

  

 

1873. gada 13. jūnijs – 1949. 

gada 8. janvāris 

 
Tālbraucējs kapteinis, jūrskolotājs, Rīgas pilsētas 

tvaikoņu satiksmes priekšnieks 

1953. gada 24. jūnijs 
Mūzikas pedagogs, pūtēju orķestra „Talsi” 

diriģents 

1963. gada 24. jūnijs 

 
 Dzejniece, novada literāte 

 

 

 

1953. gada 8. jūlijs 
Lauksaimniecības zinātņu doktore, ilggadēja 

Valsts Stendes selekcijas stacijas (tagad: 
Agroresursu un ekonomikas institūta  Stendes 

pētniecības centrs) miežu selekcijas grupas 
vadītāja 

1943. gada 17. jūlijs – 2004. 

gada 22. novembris 
Talsu bērnu mūzikas skolas direktors, pilsētas 

muzikālās dzīves veicinātājs 

1873. gada 30. jūlijs - 1957. 

gada 7. septembris 
Ē

 
Amatnieks, sportists un sabiedriskais darbinieks 



 

  

 

1933. gada 31. jūlijs 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs, režisors 

un aktieris, sarakstījis vairākas grāmatas par 
lībiešu dialektu 

 

1863. gada 5. septembris – 

1932. gada 3. aprīlis 
Talsu dārznieks, pilsētas birģermeistars 

 

1963. gada 20. septembris Dzejniece, skolotāja, režisore, pilsētas kultūras 
un sabiedriskās dzīves veidotāja 

1853. gada 29. septembris – 

1932. gada 10. janvāris 

 

Veterinārārsts, veterinārzinātņu maģistrs, 
grāmatu autors, literāts 



 

  

1883. gada  3. oktobris – 1950. 

11. augusts 

Tālbraucējs kapteinis, jūrskolotājs, publicists 

 

1943. gada 4. oktobris 
Gleznotājs, interjerists, Latvijas Mākslas 

akadēmijas Vides mākslas katedras vadītājs, 
profesors 

 
1893. gada 11. oktobris – 

1978. gada 25. marts 

Entomologs, skolotājs; docents Latvijas 
Universitātes Matemātikas un dabas zinātņu 

nodaļā, zinātnisko darbu autors 

 
1983. gada 27. novembris 

 

 
Novada literāte 



 

  

 
1943. gada 29. novembris 

 
Dzejnieks 

 

1963. gada 3. decembris 
 

  Talsu teātra režisore 

 
1933. gada 7. decembris – 

2017. gada 17. oktobris 

Zinātnieks, matemātiķis, habilitēts matemātikas 
zinātņu doktors, LU profesors, strādājis 
programmēšanas un kibernētikas  jomā – pētījis, 
kā mašīna modelē jēdzienu veidošanās procesu 

 
1943. gads 9. decembris  Avantūrists un pasaules apceļotājs, biedrības 

"Baltijas zvaigznes" valdes priekšsēdētājs 

1923. gada 14.decembris – 
2007. gada 26. decembris 

 
Lībiešu kultūras pētniece un grāmatu autore 

1923. gada 30. decembris – 
2010. gada 10. oktobris 

Talsu tautas teātra aktrise, Talsu pilsētas 
kultūras dzīves veicinātāja un kopēja 

 



 

  

 

 

 

Ap 1783. gadu – 
1853. gads 

Pirmais Talsu priekšnieks, 
ādminis 

1793. gads – 1884. 
gada 11. janvāris 

 Krišjāņa Barona māte 
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