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Literatūra un teātris. 

1987.–2014. 

!
Ancītis Valdemārs (1921. 6. VI, Aknīstes pag. Ancīšos – 2006. 5. XII, 
apbedīts Saldus Čāpātāju kapsētā) – literatūrzinātnieks, bibliogrāfs, 
dzejnieks un prozists. Pseidonīmi: V. Alnis, E. Medāre. 

Literatūrzinātnieka, valodnieka un skolotāja Krišjāņa Ancīša brālis.  
Mācījies Aknīstes pamatskolā, beidzis Rīgas 1. pilsētas ģimnāziju 

(1940), studējis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Baltu filoloģijas 
nodaļā (1940–1943). Studijas pārtrauktas, jo V. A. iesaukts vācu armijas 
latviešu leģionā. 

Bijis Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta ārštata 
līdzstrādnieks (1947–1949), strādājis par Cieceres septiņgadīgās skolas 
(vēlāk Cieceres 3. astoņgadīgā skola) darbvedi un bibliotekāru (1949–
1969), vadījis laikraksta „Padomju Zeme” (vēlāk „Saldus Zeme”) literāro 
lappusi (1963–1974 un no 1987) un satīras nodaļu (1963–1987). Latvijas 
Tautas frontes biļetena „Cieceres Atmoda” redaktors (1989–1990). 
Rakstnieku Savienības biedrs (1968). Bijis arī Saldus literārās apvienības 
vadītājs. 

Kopš 1948 dzīvojis Saldū, dzīvesbiedres Ilgas dzimtajā pusē. Ģimenē 
meita un dēls. 

Apbalvots ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1994). Saldus Goda 
pilsonis (1996), Lielās folkloras gada balvas laureāts (2001). Saņēmis 
Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiju. 

Veidojis plašu saraksti ar latviešu rakstniekiem un literatūrzinātniekiem 
(I. Bērsonu, M. Birzi, E. Līvu, A. Pelēci u. c.). 

Pirmā nozīmīgā publikācija – „Tautas medicīnas materiāli no Aknīstes” 
(„Ceļi”, Nr. 8, 1937). 
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Pirmā grāmata – monogrāfija par Kārli Egli „Bagāti radi” (1967). 
Monogrāfijas „Jānis Poruks” (1971) autors. V. A.  sastādījis izlases: 
A. Baltpurviņa „Klusumam” (1972), E. Fross „Ceļš” (1975, kopā ar 
J. Ķiperu, K. Preisu), P. Ramizars „Rīta zvaigzne” (1978), „Latvju dainu 
izlase” (1984), J. Poruks „Mājās un ceļā” (1989). Redaktors un pēcvārda 
autors G. Kraujas dzejas izlasei „Kameņu medus” (1996). 

V. A. bijis aktīvs novadpētnieks un rakstījis par Saldus novada vēsturi, 
kultūru, ievērojamiem novadniekiem, reliģijas un folkloras jautājumiem. 
Publicējis „Sēlijas grāmatu” (1999; iecerēti gan tika astoņi sējumi) un 
vairākus sējumus „Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos” (1992–1996), 
sarakstījis tekstu albumam „Saldus” (1996) ceļvedim „Saldus” (1975, kopā 
ar V. Anapartu). Bijis „Saldus kalendāra” redaktors un sastādītājs (1991–
1994) un veidojis ikgadējo izdevumu „Senču kalendārs” („Senču 
kalendārs .. un turpmākiem gadiem”, 1991–2006) – uzziņu krājumus par 
latviešu dzīvesziņu, folkloru, kultūru un vēsturi – un „Saldus 
kalendāru” (1994–2000). Grāmatas „Latviešu tautas dzīvesziņa” (1989) 
līdzautors. 

Sagatavojis vairākus latviešu literatūras bibliogrāfiskos pārskatus: 
„Baltā nora” (1967), „Piecos gados” (1971, 1976), „Četros gados” (1980). 
Sakārtotājs rakstus krājumam „Sudrabotais vārds” (1977) par bērnu 
literatūru. 

Kopš 1973 veidojis literārās dzīves hroniku un bibliogrāfiskos apskatus 
(līdz 1977) „Kritikas gadagrāmatā” 

Pirmo dzejoli sarakstījis sešu gadu vecumā. Četrpadsmit gadu vecumā 
sācis publicēties jaunatnes žurnālos. V. A. rakstījis dzeju, īsprozu, satīras, 
fabulas (krājums „Slāpes skan” (1990)), grāmatas bērniem: „Rasas 
meitiņa” (dzejoļi, 1970), „Cīrulis debesīs un citas pasakas” (2001). Daudzus 
gadus piedalījies Dzejas dienās visā Latvijā. Grāmatā „Bez jokiem” (1994) 
sakopoti dažādu gadu un dažādu žanru darbi par latviešu rakstniekiem un 
māksliniekiem.  

V. A. piedalījies K. Ancīša grāmatas „Aknīstes izloksne” (1977) 
izveidošanā. 

Pirmos rakstus bērnu presē publicējis no 1935 („Cīrulītis”, „Saule”, 
„Skolu Dzīve” u. c.). Vācu okupācijas laikā rakstījis laikrakstiem „Tēvija” 
un „Rēzeknes Ziņas”. Regulāri publicējies periodikā kopš 1962. 70. gados 
laikrakstā „Pionieris” publicējis rakstus par folkloru un literatūras vēsturi, 
kā arī Bībeles stāstu ciklu. Četrus gadu desmitus rakstījis recenzijas un 
bērnu literatūras apskatus žurnālā „Karogs”. Daļa recenziju un 
literatūrzinātnisku rakstu apkopoti grāmatā „Saknes un galotnes” (1981). 
V. A. raksti publicēti arī citos laikrakstos Latvijā un trimdas periodikā. V. A. 
uzmanības lokā bija literatūra, kultūra, novadpētniecība. Publicēti arī daudzi 
raksti par latviešu valodu. 

V. A. bija „[..] literatūras sirdsapziņas dieviņš, kas ar viedu skatienu 
pārlūkoja visas norises.” (I. Bērsons) !
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Literatūra 
Anaparts, Valdis. Pazīstamais un nepazīstamais. No: Ancītis, Valdemārs. Slāpes skan. 
Saldus, 1990. 
Bērsons, Ilgonis. Valdemārs Ancītis. Diena, 07.12.2006. 
Ieviņa, Marianna. Valdemāra Ancīša jubileja. Brīvā Latvija, Nr. 27, 14.07.2001. 
Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [biogrāfiska vārdnīca], 2. pārstr. un papild. izd. Rīga : 
Zinātne, 2003, 27. lpp. 
Nedrīkst pārāk cerēt, lai nebūtu jāviļas : [saruna ar V. Ancīti]. Pierakst. I. Zolneroviča. 
Diena, 14.01.1995. 
Vīksna, Māra. Atvadu vārdi draugam. Brīvā Latvija, Nr. 50, 16.12.2006. !
Foto: nekropole.info/lv !

(Sigita Ignatjeva, 2014) !!
Egle Jana (Jana Šnipke, precējusies Rūce, 1963. 7.IV Rucavā) – dzejniece, prozaiķe, 
pedagoģe, dzejnieka un prozaiķa Edvīna Eglāja (Edvīna Šnipkes) meita.  
 1981 beigusi Rucavas vidusskolu, 1981-1985 studējusi V. Lāča Liepājas Valsts 
pedagoģiskajā institūtā pirmsskolas pedagoģiju. 1985–1998 dzīvo Embūtē, strādā 
bērnudārzā, vēlāk bibliotēkā. 1998 ar ģimeni pārceļas uz Liepāju. Kopš 1998 ir 
pirmskolas iestādes „Margrietiņa” vadītāja. 
 Ar literāro darbību nodarbojas kopš 1992. Pirmā publikācija (3 dzejoļi) 1995 
laikrakstā „Kursas Laiks”. Pirmie nozīmīgie literārie konsultanti – Laima Līvena un 
Olafs Gūtmanis. Pirmie J. E. publiskie dzejas lasījumi 1997 Liepājā Latviešu 
biedrības namā Andreja Miglas režisētajā pasākumā „Trīs mūzas”, kurā piedalās 
aktieri, dzejnieki un mūziķi. Regulāri kopš 1999 piedalās Dzejas dienu pasākumos 
Liepājā u.c. Kopš pārcelšanās uz Liepāju J.E. aktīvāk iesaistās Liepājas literārajā un 
kultūras dzīvē, līdztekus savai literārajai darbībai aktīvi uzņemas jauno dzejnieku 
audzināšanu un konsultēšanu, rīkojot jauno dzejnieku radošās darbnīcas. 2002–2003 
piedalījusies LLRMK „Helikons” dibināšanā un aktīvi tajā darbojusies. Pēc 
aiziešanas no „Helikona” 2004–2007 J. E. ir alternatīvā Liepājas dzejnieku 
grupējuma „Karostas Dzejnieku namiņš” organizatore un garīgā līdere.  
 2009 J. E. organizē dzejas lasījumus, dzejas grāmatu atvēršanas u.c. pasākumus 
galerijā „Krāsu aplis” Baznīcas ielā. No 2010 J. E. radošajā darbnīcā „Tējas istaba” 
organizē literāros vakarus, tikšanos ar literātiem no visas Latvijas, jauno grāmatu 
prezentācijas, dziesminieku uzstāšanos u. c.  
 J. E. publicējusies vairākos kopkrājumos – „Liepājnieku smilšu rausis” (1999), 
„Vētru strīpa” (2001), krājumā „Dzejas dienas” (2001). 2000 dzejoļu kopa publicēta 
Liepājas kalendārā („Kurzemes Vārds”). Kopš 2003 bijušas vairākas publikācijas 
dažādos republikas literāros periodikas izdevumos – žurnālā „Karogs”, laikrakstā 
„Kultūras Forums”, literatūras un filozofijas interneta portālā „Satori”.  
 2002 iznāk J. E. dzejas grāmata „Dzirdēt noklusēto” – savdabīgs 
dubultkrājums dialogā ar fotomākslinieci Irinu Tīri. Fotoportreti un dzeja krājumā 
veido savdabīgu poētisko laiktelpu, kas plūst paralēli un neatkarīgi, vienlaikus 
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mijiedarbojas un pārklājas J. E. izteikti sievišķais dzejas rokraksts pilnveidojas ar 
katru jaunu publikāciju, iegūstot jaunas spēcīgākas krāsas un asociatīvi bagātāku 
mākslinieciskā pārdzīvojuma gammu. J. E. dzejas dominante ir dzejas 
kompozicionālā koncentrētība un grodums, ko impulsē spēcīga pārdzīvojuma 
nospriegota dzejas frāze, kas bieži arī ir sievietes dzīves laiktelpas formēšanās centrs, 
balstīts vienlaikus fiziski konkrētā pilsētvidē un sievietes dvēseles metafiziskā 
plaknē. J. E. dzejā tiek iezīmēts sievietes garīgo meklējumu un atklāsmju ceļš. 
Liepājas vides konkrētība impulsē asociatīvi bagātu metaforistiskā poētikā balstītu 
dzejas pasauli. 
      Tapuši vairāki prozas sacerējumi. Stāsti „Durvis” un „Lapsēna paradīze” 2011 
atzinīgi novērtēti Ventspils Rakstnieku mājas organizētajos prozas lasījumos. Liepājā 
J. E. zināma kā dziedoša dzejniece, kas organizē un arī pati uzstājas dažādos 
dziesminieku (bardu) pasākumos. 
Literatūra 
Kuduma, A. Liepājas dzejnieču poētiskās etīdes. Literārā Kurzeme (2012) !

 (Anda Kuduma, 2014) !!
Gaujietis Ādolfs (īstajā uzvārdā Tapiņš; 1942. 8.VIII Nidā) – dzejnieks, prozaiķis.  

Dzimis zvejnieka ģimenē. Mācījies Liepājas 5. vidusskolā, Liepājas 
celtniecības skolā. 

 Literārajai darbībai pievērsies 20. gs. 60-to gadu pirmajā pusē, konsultējies pie 
M. Ķempes. Ā. G. dzeja un proza publicēta Latvijas un Lietuvas presē. 1994 izdots 
dzejas krājums „Rudens dūmakās”. Publicējies žurnālā „Helikons”, kristīgajos 
almanahos „Dievs, gribu Tev skanēt…” (2008), „Kāp mīlestības kalnā” (2010), 
„Kristus gaismas mirdzumā” (2011), daudzvalodu dzejas almanahā „Baltijas 
vējš” (2010).  

2012 iznāk dzejas un prozas grāmata „Apstādinātie mirkļi”, kas tematiski 
aptver mūžā pārdzīvoto un dzīves jēgas meklējumus, atsevišķi sakārtota patriotiskā 
dzeja, dzeja bērniem, veltījumu dzeja  un proza. Rakstījis esejas par laikabiedriem. 
LLRMK biedrības „Helikons” biedrs un redkolēģijas loceklis. 

Ā. G. dzejai raksturīgs liriski meditatīvs raksturs, galvenie dzejas motīvi saistās 
ar cilvēka mūža ritējuma galvenajiem mezglpunktiem, dzejas pārdzīvojumam 
raksturīgas kā smeldzīgas, tā priecīgākas notis. Tuva jūras un dzimtās Kurzemes 
dabas tematika un tēli. Dzejai raksturīga tradicionāla tēlainība, klasiski pantmēri un 
panta formas.  !

(Anda Kuduma, 2014) !
                                
Geidāne Milda(1928. g. 9. jūl., Rīgā – 2004. g. 11. nov.) – rakstniece.  
 Precējusies Ābola. Dz. būvtehniķa ģim. Mācījusies Rīgas 17. psk. (1936–
1941), Viesītes psk. (1941/1942) un vsk. (1944–1947). Rep. Neklātienes tehnik. 
mācījusies dārzkopību un biškopību (1956–1961). Strādājusi par biškopi Tukuma raj. 
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kolhozā „Zaļā zeme” un Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijā (1960–1968), par 
Dundagas bibliotēkas vadītāju (1968–1969). No bibliotēkas vadītājas amata aiziet, jo 
meitu notiesā par pretpadomju darbību. No 1970. gada strādā dažādus darbus. Mūža 
nogalē tiek uzņemta Rakstnieku savienībā.   
 Pirmā publik. – stāsts „Puķes” žurnālā „Bērnība” 1951 (3. nr.) Daiļrades 
sākumā sarakstījusi humoreskas, piem., „Ideāls”, „Iedzimtība”, „Stiprie vārdi”, 
„Nāra”, „Dzīvnieku mīļotājas”, „Efektīva metode”, „Mīlestības spēks”, „Piecpadsmit 
pakas cukura”, „Labā ideja”, „Sapnis”, „Kažociņš”, galvenokārt publicēti laikr. 
„Ventas Balss”, žurn. „Veselība” un „Dadzis”. Presē publicēti arī M. Geidānes stāsti, 
sākot no 1951. gada, piem. „Mēnesnakts mistērija”, „Sējas laiks”, „Muklājā”, 
„Bitītes”, „Dzintars”, „Stiprie vārdi”, „Baltā pasaule”, „Ēnu spēles”, „Dzegužlejas”, 
„Liepas stāsts”, galvenokārt publicēti laikr. „Ventas Balss”, „Latvijas Zeme”, „Skola 
un ģimene”, „Lauku Dzīve”, žurn. „Karogs”, tapuši arī tēlojumi, piem., „Dūņezera  
nāra” (1987). 

 Izdots stāstu krāj. „Pāri jātiek” (1960), materiālu stāstiem autore smēlusi no 
sev pazīstamās lauku apkārtnes, rādot cilvēku savstarpējos attiecību līkločus. Stāstos  
M. Geidāne bieži ievij smeldzīgu mīlestību, attēlo sarežģītas situācijas, kas cilvēkam 
jāpārvar. Autorei tuva lauku vide. Dominē vienkāršā, bet veselīgā doma par  
neapstāšanos grūtību priekšā. Garajos stāstos „Viena vasara” (1963), „Viršu 
saulgoze” (1967) rakstniece cenšas atsegt cilvēka iekšējo pasauli, lauku dzīves 
ikdienu un peripetijas. Tēlainība mijas ar krasu personāžu dalījumu pozitīvajos un 
negatīvajos, uzsvērtu didaktiskumu. Kopš 1999. gada izdevn. „Lauku avīze”, sērijā 
Lata romāns iznāk vairāki romāni, daži fragm. veidā, piem. „Pūķu nams”, „Kārklu 
sīkstums”, „Negaisa laiks”, „Sili deg”, „Puisiķciems”, „Vēju dziesma” publicēti arī 
presē. Izdoti šādi romāni – „Puisiķciems” (1999), „Bāka pār mežiem” (2000), „Vēju 
dziesma” (2001), „Kārklu sīkstums” (2002), „Atvars aiz laipas” (2003), „Pie mums 
Čusnakciemā” (2003), „Pūķu nams” (2004) „Izrautās saknes” (2006), „Sili 
deg” (2007). Romāna „San bites” fragmenti publicēti laikr. „Komunisma 
Rīts” (27.06.1964.).  

 Pseidonīmi E. Daigne, I. Dzelonis, Miķelis Podiņš. 
(Aija Jansone, 2014) !!

Grauduže Mirdza (1958. 28.VIII Liepājā) – izglītības un kultūras darbiniece, 
dzejniece.  
      1974 beigusi Liepājas 10. pamatskolu, 1978 Liepājas Mūzikas vidusskolas 
Kordiriģentu nodaļu. 2004–2006 studējusi Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Mūzikas 
pedagoģijas un pasākumu organizatoru specialitātē, studijas nebeigtas.  
     1979–1980 bijusi mākslinieciskā vadītāja Durbes kultūras namā, 1980–1981     
dziedāšanas skolotāja Vērgales pamatskolā, 1981–1991 kluba vadītāja sanatorijā 
„Liepāja”. No 1991 Liepājas Bērnu un jauniešu centra bērnu vokālo ansambļu 
„Mazie knēvelīši” un „Ieklausies” vadītāja.  
     No 1965 raksta dzeju. Konsultējusies pie dzejnieka M. Runguļa. Dzeja publicēta     
kristīgās dzejas kopkrājumos „Dvēseles skaņas” (2002), „Dievs, gribu tev 
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skanēt…” (2008), „Kāp Mīlestības kalnā” (2010), „Kristus gaismas 
mirdzumā” (2011), daudzvalodu dzejas almanahā „Baltijas vējš” (2010), kā arī 
izdevumos „Helikons”. Aptuveni 60 dziesmu autore. 1998 un 2008 notikuši M.G. 
autorkoncerti Liepājas Metodistu baznīcā. 
        M. G. dzejai raksturīga izteikti kristīga ievirze idejiski un mākslinieciski.     !

 (Anda Kuduma, 2014) !
Gūtmanis Olafs (10.01.1927., Liepājā – 04.12.2012., Liepājā) ir dzejnieks un 
prozists, aktīvs 3. Atmodas dalībnieks. 
 Dzimis Liepājā, bērnības gadi aizritējuši Ezermales rajonā un citur Liepājā. 
Māte Irma (dzimusi Bite, 1902–1982) ir veikalniece un mājsaimniece, tēvs Indriķis 
(1897–1961) – Apgabaltiesas sekretārs. 
O. G. mācījies Liepājas Jāņa Čakstes pamatskolā. Vasaras bieži pavadījis pie vectēva 
Jēkaba Bites Kalvenē. 1941. gada 14. jūnijā padomju okupācijas režīms O. G. kopā ar 
vecākiem izsūtīts. O. G. nonāk Krasnojarskas novada Sovetskas rajonā, vēlāk –
Taimiras pussalā. Sibīrijas trimdā O. G. strādājis smagus fiziskus darbus – par 
zvejnieku, krāvēju, plostnieku, siena pļāvēju u. c. 1947. gada vasarā Gūtmaņi 
atbēguši uz dzimteni, un O. G. mācās Liepājas vakarskolā un Mūzikas vidusskolā. 
1950. gadā ģimene vēlreiz tiek deportēta uz Krasnojarskas apgabala Tjuhtetskas 
rajonu. O. G. smagi slimo ar plaušu karsoni, tomēr izveseļojas, strādā dažādus darbus 
– par noliktavas strādnieku, mednieku, uzskaitvedi. Paralēli darbam mācījies, 
absolvējis vidusskolas 10. klasi. 1956. gada rudenī pēc reabilitācijas atgriezies 
Latvijā, slimo ar tuberkulozi. Vēlākajos mūža gados vēl vairākas reizes pabijis 
Sibīrijā – nu jau kā ceļotājs un mednieks peļņas darbā. Pēc atgriešanās Liepājā O. G. 
strādājis visdažādākos darbus – par pārdevēju veikalā, dziedājis Liepājas Muzikāli- 
dramatiskā teātra korī (1957?–1962), bijis transportstrādnieks Liepājas Tipogrāfijā 
(1962–1964), dispečers zvejnieku kolhozā Boļševiks (1964–1966), arī atsveķotājs 
Bārtas mežniecībā, ugunsdzēsējs kokapstrādes kombinātā Baltija. Ilgāku laiku (1966–
1981?) darbojies Liepājas rajona laikraksta Ļeņina Ceļš un Liepājas pilsētas 
laikraksta Komunists redakcijās – par vēstuļu nodaļas vadītāju, tulku, korektoru un 
korespondentu. Bijis TV Liepājas filiāles vecākais redaktors (1971–1973). 
Pakāpeniski priekšplānā izvirzās dzejnieka un rakstnieka darbs. 1973. gadā O. G. 
uzņemts LPSR Rakstnieku savienībā. 80. gados un vēlāk O. G. pārsvarā strādājis 
radošo darbu – rakstījis dzeju, prozu, autobiogrāfiskus un dokumentālus apcerējumus. 
O. G. ilgus gadus ir Liepājas puses literātu darbu vērtētājs un konsultants, Rakstnieku 
savienības Liepājas nodaļas vadītājs (1888–?). O. G. bijis aktīvs 3. Atmodas procesa 
rosinātājs un līdzdalībnieks, piedalījies Latvijas PSR Radošo savienību plēnumā. 
Bijis Latvijas Tautas Frontes biedrs, LTF 1., 2., 3., 4. kongresa delegāts. 1990. gada 
rudenī O. G. ievēlēts par LTF Liepājas nodaļas priekšsēdētāju, vēlāk – arī par 
Liepājas Domes deputātu (1994–1997). No 2002. gada O. G. IR Liepājas literātu un 
radošo mūziķu kluba Helikons biedrs, žurnāla Helikons redaktors, redakcijas 
kolēģijas loceklis un konsultants. 2006. gada martā dzejnieks kļuvis par Goda 
liepājnieku.  
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 O. G. ir ģimenes cilvēks. 1964. gadā apprecējies ar ārsti Birutu Liedi, ģimenē 
piedzimis dēls Māris (1965) un meita Ieva (1968). Šķīries un 1973. gadā salaulājies 
ar gleznotāju Velgu Kļaviņu, piedzimis dēls Dāvis (1973). No 1986. gada īrējis, bet 
1988. gadā O. G.  iegādājies Šeiru mājas Jūrmalciemā un 90. gados darbojies arī kā 
piekrastes zvejnieks. Liepājā dzīvojis Jēkaba Janševska (Pionieru) ielā 7/9, vēlāk, līdz 
mūža beigām – Velgas Gūtmanes atgūtajā vecāku  īpašumā Ūliha ielā 38. 
 O. G. pirmām kārtām ir dzejnieks. Autors norādījis, ka savus pirmos, neveiklos 
dzejoļus uzrakstījis divdesmit viena gada vecumā. Vēlāk īpaša nozīme bijusi Mirdzas 
Ķempes atbalstam un padomiem, kā arī paša spītīgajai neatlaidībai. Pirmā dzejas 
publikācija ir 1960.? gada 6. martā laikrakstā Komunists nodrukātais dzejolis Martā. 
Pirmais dzejoļu krājums – Stiprie mezgli (1964), bet pavisam dzīves laikā latviešu 
valodā iznākuši septiņi dzejas krājumi un dzejas izlase Pēdu puķes (1987). Pārējie 
dzejoļu krājumi: Zilā glūda (1972), Disonanse (1977), Atgriešanās ceļš (1981), 
Saulgrieži (1985), Godavārti (1996), Visa laba jāņuzāle (2001). O. G. dzeja tulkota un 
publicēta arī lietuviešu, vācu? un krievu valodā. 
 O. G. dzejā izvērstāk atklājas daži pamatmotīvi: cilvēka un dabas visciešākās 
kopības apzināšanās un prieks par dzīvības apbrīnojamo daudzveidību; mīlestības 
fatālās kaislības; padomju režīma upuru traģisko likteņu atcere; dzimtenes mīlestības 
apliecinājumi un Trešās Atmodas patriotiskā dzeja. Visas latviešu dzejas kontekstā 
unikālas ir O. G. daudzās oriģinālās variācijas par tautasdziesmu tēmām, tās rakstītas 
dažādos daiļrades posmos, bet visintensīvāk– radošās darbības brieduma un beigu 
posmā. Visplašāk variēti Pūt, vējiņi! un Jūriņ prasa smalku tīklu… motīvi. Viena no 
savdabīgākajām O. G. dzejas šķautnēm ir saulgriežu motīvi, kuri caurvij viņa 
vārsmas gandrīz visā to hronoloģiskā šķērsgriezumā, kulminējot krājumā Saulgrieži 
un turpinoties arī vēlīnajā dzejas posmā. O. G. šeit parādās kā latviešu tradicionālajā 
kultūrā raksturīgais Saules pielūdzējs un gaismas saucējs. O. G. ir ekspresīvas un 
jutekliskas mīlas dzejas autors. Šajā dzejas daļā  atklājas gan pirmatnīgo dziņu spēks, 
gan drastisks nebēdnīgums, kas maigums. 
 O. G. ir viens no redzamākajiem Trešās Atmodas dzejniekiem, kura vārsmas 
modina nacionālās piederības gēnus, ceļ godā  latvietības apziņu, iedrošina un 
iedvesmo pašnoteikšanās un valstiskuma atgūšanas ceļā. Vairāki no O. G. 
patriotiskajiem dzejoļiem pārtop par tautā populārām  dziesmām (Augšāmcelšanā; 
Veltījums LTF u. c.). 
 Visā daiļrades laikā O. G. rakstījis arī prozas darbus – stāstus, tēlojumus, 
aprakstus un esejveida apceres. Iznākušas 12  O. G. prozas grāmatas: Mednieka zemē 
(1969), Aiz ziemeļblāzmas (1971), Tur, Haijarlika ciedru silos (1982), Tundras un 
taigas stāsti (1984), Dzīves grāmata (1992), Jūrmalciems (2001), Dzērvju dejas 
(2003), Iekoptā Kurzeme (2004), No klaidoņa par svētceļnieku (2005), Dzintars 
(2006). Bērniem adresētas stāstu grāmatas Vectēva alnis (1971) un Brieža dziesma 
(1977). Vēl viena manuskripta ar Sibīrijas tematiku – Atmiņu upe Čulima – izdošana 
grāmatā padomju varas gados tika aizliegta. O. G. stāstu tematika visbiežāk atklāj no 
Latvijas izsūtīto ļaužu eksistenciāli dramatisko dzīvi Sibīrijas plašumos, attēlo taigas 
un tundras skarbo vidi un pirmatnīgās dabas fascinējošo krāšņumu. Līdzīgi kā Imants 
Ziedonis – arī O. G. krustām šķērsām izstaigājis dzimto Kurzemi, gandrīz par katru 
tās stūrīti fiksējis savus vērojumus, pieminējis novada ļaudis, aprakstījis viņu darbus 
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un piedzīvojumus (Jūrmalciems, Iekoptā Kurzeme u. c. ). Prozas darbos nereti 
izspēlēti arī mīlestības kaislību sižeti (Dzintarjūrietis u. c. ). 
 Līdz pat mūža pēdējām dienām O. G. rakstījis dienasgrāmatas fragmentus, 
tajos dzejnieks  atklāj gan privātās dzīves norises, gan plašāku sabiedriskās un 
kultūras dzīves kontekstu. 
 Liepājā iznākuši Olafa Gūtmaņa Raksti 5 sējumos (2006–2012). !
Literatūra 
Čaklais M. Starp ezeru un jūru: Olafa Gūtmaņa dzeja. No: Čaklais M. Profesionālis un ziedlapiņas. 
Rīga: Liesma, 1985, 44.– 72. lpp. 
Ķikāns V. Pakļaušanās lielajam ritam [ Par O. G. dzejoļu krājumu Saulgrieži]. Literatūra un Māksla, 
1986,29. marts, 7. lpp. 
Lāms E. Olafa Gūtmaņa dzejas ainava. No: Gūtmanis O. Raksti, 1. Liepāja: LiePA,2006, 466.– 494. 
lpp. 
Lāms E. Piemares dziesminieks: Olafs Gūtmanis dzīvē un literatūrā. No: Kurzemes rakstnieku 
silueti. Liepāja: LiePA, 2007, 46.– 94. lpp.  !

 (Edgars Lāms, 2014) !!
Hānbergs Ēriks (1933. 29.V Birzgales pag. „Rimeņos”) – rakstnieks, publicists. 
Dzimis lauksaimnieka ģimenē.  
      Mācījies Birzgales pamatskolā, Vecumnieku vidusskolā, 1952–1954 Cēsu 
Skolotāju institūtā, absolvējis Latviešu valodas un literatūras fakultāti. 1954–1957 
studējis Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. 1957–1958 turpat literatūras kabineta 
vadītājs. No 1957 raksta dažādos preses izdevumos. 1958–1962 Liepājas pilsētas un 
rajona laikrakstu žurnālists. 1962–1988 laikraksta „Cīņa” līdzstrādnieks. 1990–1998 
laikraksta „Neatkarīgā Cīņa”, vēlāk „Neatkarīgās Rīta Avīzes” redaktora biedrs. Kopā 
ar rakstnieku A. Jakubānu iedibinājis grām. sēriju „Jakubāna un Hānberga bibliotēka” 
(1991). Kopā ar Jāni Ķuzuli dibinājis un vada „Omulību klubiņu”. 
 No 1959 Žurnālistu Savienības biedrs; no 1978 Rakstnieku Savienības biedrs.     
Piešķirti vairāki apbalvojumi – 1978 E. Veidenbauma prēmija; 1987 LPSR Valsts 
prēmija; 1989 LPSR Nopelniem bagātais žurnālists; 1990 „Sējēja” prēmija; 2003 
Triju Zvaigžņu ordenis. Ē. H. iekļauts laikraksta „Kurzemes Vārds” izlasē „20. 
gadsimta izcilākie Liepājas literāti”. 
   Pirmā literārā publikācija – garais stāsts „Pirmais grēka līcis” (1976 žurn. Karogs,     
grām. 1977). Izdoti stāstu krājumi „Taka rudzu laukā” (1981), „Plikie un 
pusplikie” (1983), „Biķu alus” (1985); romāni „Kartupeļu stāsti” („Karogs”,1988,1–
4), „Jaunsaimnieka izpalīdze” (1997). 
        Ē. H. daiļrades lielākajai daļai ir publicistiska ievirze. Sarakstītas publicistikas 
grām. „Vīru vakara valodas” (1972), „Ērtas dzīvošanas formula” (1973), 
„Smaile” (1977), „Nekušinot...” (1982), „Uzrakstīto pārlasot” (1985), „Un atskrēja 
melns teļš” (1986), „Kukuržņi. Aizmetņi” (1988), „Klētiņa” (1991), „Mūžīgais piens” 
(2008), „Sākās ar govs ragu” (2009), „Janeks uzmeklē Birznieku” (2012).  
     Tapuši autobiogrāfiskas ievirzes sacerējumi „Mirklīši” (2000), „Omulības” (2003), 
„Augusta pieredzējumi” (2006), „Ar mani, par mani, pret mani” (2006), „Jaušības un 
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nejaušības” (2008); aprakstu krāj. „Dziedošie bruņurupuči” (2002), „Leģendārais 
Rīgas Centrāltirgus” (2005). Kopīgi ar fotogrāfu U. Briedi izveidota atmiņu grāmata 
„Vāgūzis” (2004). Sar. priekšv. E. Līva atmiņu stāstam „Rēta lūpas iekšpusē 
un...” (1992).  
     Ē. H. rakstījis par lauku dzīvi un savdabīgiem lauku cilvēku raksturiem, par 
nozīmīgām sabiedrībā aktuālām problēmām. Prozai raksturīgi izteikti publicistikas 
elementi, dzīves pretrunu raksturojums, drastisks, sulīgs un labsirdīgs humors, spraigs 
un koncentrēts dialogs. Publicistikā analizējis lauku dzīves problēmas, izvērtējis 
zemnieku sētas attīstības perspektīvas.  !

(Anda Kuduma, 2014) 
 

Hiršs Harijs (1937. 30.III Aucē – 2007. 14.V, apbedīts Jaundubultu 
kapos) – literatūrzinātnieks, literatūras kritiķis. 

Skolā mācījies Saldū. Beidzis Jelgavas pedagoģisko skolu (1956), 
Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu 
valodas un literatūras nodaļu (1961), M. Gorkija Pasaules literatūras 
institūta aspirantūru Maskavā (1966). Habilitētais filoloģijas doktors (1993). 

Līdzstrādnieks (1966–1969) un literatūrkritikas nodaļas vadītājs 
(1970–1972) laikrakstā „Literatūra un Māksla”. Zinātņu akadēmijas Valodas 
un literatūr as institūta (kopš 1992 LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts) zinātniskais līdzstrādnieks (1961–1964 un 1972–1994). 
Rakstnieku savienības biedrs kopš 1973. 

Grāmatas literatūrzinātnē: „Jaunākā padomju proza” (1964), „Autora 
pozīcija romānā” (1980), „Prozas poētika” (1989, A. Upīša prēmija). 
Līdzautors rakstu krājumiem „Tautas rakstnieka Andreja Upīša 85 
gadi” (1962), „Andreja Upīša simtgadei” (1977), „Kritika – teorija, vēsture, 
prakse” un grāmatai „Latviešu romānu rādītājs” (1997, kopā ar R. Briedi un 
A. Rožkalni). Pētījis prozas, galvenokārt romāna, teoriju un vēsturi. 

H. H. sastādījis un komentējis Ē. Vilka Kopotus rakstus (1–5, 1982–
1986), kopā ar V. Kaņepi komentējis O. Vācieša Kopotu rakstu 2. un 
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3. sējumu (1989–1990), sarakstījis priekšvārdu A. Grīna romānam „Dvēseļu 
putenis” (1989), pēcvārdu V. Lāma romānam „Kāvu blāzmā” (1989). Aktīvi 
darbojies literatūras kritikā, vērtējot gan dzeju, gan prozu. Izdota 
literatūrkritisko rakstu izlase „Kritika un polemika” (1978). Viens no 
autoritatīvākajiem sava laika literatūrkritiķiem ar noteiktu, konjunktūras 
neietekmētu viedokli. H. H. publicējis daudz rakstu par latviešu literatūru 
krievu presē. !!
Literatūra 
Bērsons, Ilgonis. Harijs Hiršs (30.03.1937–14.05.2007). Diena, 2007. gada 17. maijs. 
Pieejams: http://www.diena.lv/arhivs/harijs-hirss-30-03-1937-14-05-2007-13135884 !
Foto: http://www.jzb.lv/piedavajam/par-jelgavu/visi-ieverojamie-cilveki-jelgava/130/ !

(Sigita Ignatjeva, 2014) !!
Hvoinskis Jānis (1961 Rīgā) – elektronikas speciālists, dzejnieks.  
  Līdz 1984 dzīvojis Rīgā, no 1984 liepājnieks, sanitārs Piejūras slimnīcā,     
altārkalpotājs Liepājas Sv. Annas draudzē. 
  2003 sācis rakstīt dzeju, eksperimentējot ar dažādiem modernisma poētikas     
paņēmieniem. Piedalījies Jauno autoru seminārā un Literārajā akadēmijā. Sadarbojies 
ar klubu „Helikons”, vēlāk ar „Karostas Dzejnieku namiņu”.  
  Dzeju publicējis literārajos izdevumos „Karogs”, „Helikons”, „Kultūras     
Forums”. Viens no Liepājas dzimšanas dienai veltītā Z. Liepiņa koncertuzveduma 
„Kapteiņa stāsti” (2008) tekstu autoriem.  
  2009 iznāk debijas dzejas krājums „lietus pār kanālu”.     
  J. H. dzejai raksturīga sirreālismam un simbolismam raksturīga poētika.     
Raksturīgi jaunas dzīves telpas meklējumi, poētiskās laiktelpas paplašinājums, 
konfrontējot urbānās vides konkrētību un dvēseles un gara dzīves laiktelpas 
metafiziskās aprises. Dzejas izteiksmei raksturīgs augsts metaforizācijas un 
simbolikas līmenis. Izmantoti Liepājas pilsētvidei raksturīgie tēli un faktūras (jūra, 
kanāls, dzelzceļš, putni u.c.), īpaši koncentrēts biblisko motīvu un tēlu izmantojums. !
Literatūra 
Pasaules radīšanas koncepts Jāņa Hvoinska dzejā. [Jānis Hvoinskis „Lietus pār kanālu e”]. Karogs, 
2009, Nr. 12 

 (Anda Kuduma, 2014) !!
Junkara Laimdota (1951. g. 6. janv., Rīga) – gleznotāja, mākslas maģistre, mākslas 
skolotāja, grāmatu redaktore un sastādītāja. 

 Dz. Lagzdiņa. Bērnību pavada Kuldīgas rajonā, beigusi Jūrmalas 4. vidussk. 
(1969), mācījusies LVMA vakara sagatavošanas kursos, beigusi  LVMA Ped. nod. 
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(1979). Strādājusi Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā (1973–1979), no 
1979 gada dzīvo Ventspils rajona Ugālē. Māksliniece–noformētāja drenu cauruļu 
rūpnīcā „Usma” (1979–1985), kultūras vēstures un mākslas skolotāja Puzē 
(1979./1980. m.g.) un Ugālē no 1986. gada. Publicējas no 1976. gada, piedalās 
izstādēs no 1978, MS (1986). Pēta Ventspils novada mākslas dzīves vēsturi. 
Publikācijas par K. Danni, J. Tidemani, MA vienotni „Zaļā zeme” u.c. 

 Gr. „Ugāles pagasta stāsti” (2009), savākusi un pētījusi iegūtos vēstures un 
arhīva materiālus par Ugāli, personīgi sarunājoties ar vietējiem iedzīvotājiem, 
izzinājusi ugālnieku dzīves ziņu. Gr. „Rāpatu grāmata” (2011) L. J. kopā liekot visu, 
kas ir pieejams par šo savulaik bagāto Piltenes pagasta ciemu, un, runājoties ar 
rāpatnieku dzimtu pēctečiem, vairāku gadu laikā sakrājusi bagātus materiālus. Rāpatu 
ciems dzīvo cilvēku stāstos. 

(Aija Jansone, 2014) !
!
Kalna Nora (dzimusi Dūrēja; 1939. 1.XI Rucavas pag. Mežsētās) – dzejniece, 
žurnāliste, atdzejotāja.  
   Dzimusi mežsarga ģimenē. 1959 absolvējusi Rucavas vidusskolu, 1966     
Latvijas Valsts universitātes Vēst. un filol. fak. Žurnālistikas nodaļu. 1963–1971 
strādājusi Liepājā laikr. „Komunists” un „Ļeņina Ceļš” redakcijās. 1972–1975 
nodaļas redaktore žurnālā „Zvaigzne”, 1977–1984 Latvijas radio literārā redaktore. 
1984 redaktore izdevniecībā „Liesma”. Strādājusi tulkotās literatūras izdevniecībā 
„Juventa”. Apceļojusi Lībiju, Ēģipti, Franciju, Nīderlandi, Turkmēniju. 
  1967 Žurnālistu sav. b. 1973 Rakstnieku sav. b.      
  1963 pirmā publikācija – dzejolis „Tilti” laikr. „Ļeņina Ceļš”.      
Izdoti dzejoļu krājumi – „Gliemežvāki uz plaukstas” (1968), „Kliedziens” (1972), 
„Slaloms” (1979), „Septiņas dzērves” (1986), lirikas izlase „Un” (1990). 
 Dzejā pievēršas jūras, zvejnieku, dabas tematikai. Dzejā spilgti saaužas dzimtās     
Rucavas un Turkmēnijas iespaidi. N.K. dzejai raksturīgs apcerīgums, centrēšanās 
iekšējā pārdzīvojumā, pašattīstības procesa ieskicējums, smeldzīga mīlas lirika. 
Dzejas izteiksme vienkārša, precīza.  
  Publicējusi aprakstu grāmatas par Turkmēniju – „Slāpes” (1973), „Tuksneša     
āladža” (1976), „Lietus akmens” (1980), „Sliekšņi” (1984).    
Tulkojusi krievu un turkmēņu autoru darbus. Nozīmīgākie turkmēņu autoru atdzejotie 
un tulkotie darbi: A.Agabajeva „Ceļinieka monologs”,  
K. Tangrikulijeva „Puisēns un kazlēns” (bērniem; abi 1979), A. Kličeva „Kugitangas 
traģēdija” (1981), H. Mahtimgu „Cik dziļas dzīles pasaulei” (1983, kopā ar citām 
atdzejotājām), N. Bairama „Kāpēc kamieļi nedzīvo pilsētā?” (bērniem, 1984). Sast., 
sar. ievadu un atdzejojusi turkmēņu t. dz. krāj. „Vārda māte – auss” (1987). 
  No kr. val. atdzejojusi V.Stefanidi “Grēksūdze” (1996).      
Sērijā “Universāls palīglīdzeklis skolēniem” tulk. grām. “Literatūra. Māksla” (1997, 
kopā ar M. Lapiņu). Sast. A. Puškina krāj. “Austrumu motīvi” (1999). 
  N. K. dzejoļi komponēti (J. Ķepītis, P. Plakidis, U. Prauliņš, U. Savickis u.c).     
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 1987 saņēmusi Dzejas dienu balva par darbu atdzejā.      
   Ietverta laikraksta „Kurzemes Vārds” atlasē „20. gadsimta izcilākie Liepājas     
literāti”. !

 (Anda Kuduma, 2014) 
 

!
Kanders Ēriks (1945. 10.VI Nīgrandes ciema Dīgļos) – rakstnieks. 

Mācījies Nīgrandes un Miemju pamatskolā, beidzis Rucavas 
vidusskolu (1964). Strādājis par ceļu strādnieku un mežtehniķi. Bijis Saldus 
rajona laikraksta „Padomju Zeme” literārais līdzstrādnieks, Bārtas kultūras 
nama direktors, Liepājas Tirdzniecības pārvaldes ekspeditors. No 1971 
strādājis par pastnieku Liepājā, bet 1983 pārcēlies uz Nīgrandi un arī tur līdz 
aiziešanai pensijā strādājis par pastnieku. 

Dzīvesbiedre Zaiga, dēli Viesturs un Ojārs.  
Pirmā publikācija – miniatūra „Tālās saules čuksts” Liepājas rajona 

laikrakstā „Ļeņina Ceļš” (1969. 31.XII). Kopš 70. gadu sākuma regulāri 
publicējis stāstus Latvijas periodikā, tostarp Liepājas laikrakstā 
„Komunists”, „Ļeņina Ceļš” (vēlāk „Kursas Laiks”), „Literatūra un 
Māksla”, „Cīņa” un žurnālos „Karogs”, „Padomju Latvijas Sieviete”. 
Nīgrandes periodā publicējas laikrakstā „Saldus Zeme”. Lielākā daļa 
publikāciju ir stāsti, bet raksta arī publicistiku un dzeju. 

Stāstu krājumi: „Skrejuguns” (1975), „Viltus varavīksne” (1982).  
Krājumos galvenokārt īsi stāsti, arī skices. Ē. K. raksturīgas satīriķa 

dotības, hiperbolu izmantojums. Stāstu varoņi galvenokārt jaunieši, kas 
dažādās sadzīves situācijās pirmoreiz ļaujas kompromisam, nodevībai, 
pakļaujas seklumam un rutīnai. Ē. K. piesaka nopietnas tēmas par cilvēka 
morāli un vietu sabiedrībā, taču to realizācija parasti nesasniedz 
mākslinieciska vispārinājuma spēku. Labākajos darbos Ē. K. veido kolorītus 
raksturus ar izstrādātu psiholoģisko motivāciju.  !
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devumā]. No: Kravalis, Osvalds. Jābūt. Rīga, 1984, 151.–163. lpp. 
Plostnieks, Fricis. Pasta soma plecus neliec : Bijušais liepājnieks Nīgrandē krāj 
vērojumus jaunai grāmatai. Kursas Laiks, 17.12.1998, 4. lpp. 
Smilktiņa, Benita. Pelēcīgā varavīksne : [par „Viltus varavīksne”]. Literatūra un Māksla, 
03.06.1983, 10.–11. lpp. 
Strautiņa, Ilze. Kādas esat, pirmās? Karogs, Nr. 6, 1976. !
Foto: „Kurzemes Vārds” !

(Sigita Ignatjeva, 2014) !!
Kraučis Vinifreds (1939. 26.IX Liepājā – 2005. 31.VII. Liepājā, apbedīts 
Centrālkapos Mākslinieku kalniņā) – literāts, tulkotājs.  
      1961 absolvējis Liepājas 1.vakara vidusskolu, 1969 neklātienē Latvijas Valsts     
universitātes Vēstures nodaļu. 1977–1985 piedalījies valodas un kultūras semināros 
Bratislavas, Prāgas un Sofijas universitātēs.  
     Veicis dažādus darbus Liepājā un Rīgā; bijis šoferis, atslēdznieks, skolotājs,     
muzeja un laikraksta līdzstrādnieks, kriminālmeklēšanas inspektors.  
     1971 publicējis savu pirmo tulkojumu. No 1974 strādājis tikai intelektuālu     
darbu. 1992–2004 bijis Radio “Brīvā Eiropa” latviešu redakcijas brīvais 
līdzstrādnieks, sagatavojis un ierunājis 559 materiālus par Austrumeiropas, NVS 
valstu un Krievijas vēsturi, kultūru, politiku un ekonomiku. 
      1985 Rakstnieku sav. b.     
    Tulkojis galvenokārt no slāvu valodām – baltkrievu, bulgāru, čehu, horvātu,     
krievu, maķedoniešu, poļu, slovāku, slovēņu, serbu, sorbu un ukraiņu, kā arī no vācu 
valodas, pavisam vairāk nekā 60 grāmatu no 13 valodām, to vidū lielākā daļa no čehu 
valodas. V. K. uzturējis kontaktus un veicis saraksti ar čehu rakstnieka, dramaturga, 
politiķa, cilvēktiesību aizstāvja, disidenta un vēlākā Čehijas prezidenta Vāclava 
Havela biroju. Ticies arī klātienē.  
    V. K. nozīmīgākie tulkojumi – Milans Kundera „Nepanesamais esības vieglums”;     
Vāclava Havela lugas; Radeks Jons „Memento”; Jaroslava Hašeka „Krietnā kareivja 
Šveika dēkas pasaules karā” jaunā literārā redakcija; Milorads Pavičs „Hazāru 
vārdnīca” (tulkojumu pabeidza V. K. kolēģis – tulkotājs Uldis Bērziņš) ; Rodko 
Pitlīks „Šveika autora dīvainā dzīve”; Gidons Krēmers „Virstoņi”; Ženija 
Kostadinova „Vanga. Par cilvēku likteņiem”. Daudzi tulkojumi periodikā.  
     V. K. tulkotās lugas uzvestas Nacionālajā teātrī, Liepājas teātrī, iestudētas radio     
teātrī.  
   V. K. iekļauts laikraksta „Kurzemes Vārds” izlasē „20. gadsimta izcilākie     
Liepājas literāti”.  
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    2006 Liepājā, Franču ielā 9 pie mājas, kur tulkotājs dzīvojis, atklāta piemiņas     
plāksne. !
Literatūra 
Hvoinskis, J. Tā krustcele, kur tava Upe. Helikons, 2005, marts 1(9) !

 (Anda Kuduma, 2014) !!
Krauja Gustavs  (1905 Ezeres pag. Mežmačās –1999) – dzejnieks. 
Publicējies gan ar savu īsto vārdu Gustavs Butelis, gan ar pseidonīmu 
Gustavs Krauja (dzejoļu krājumi). 

Mācījies Pampāļu pamatskolā un Rīgas Skolotāju institūtā. Strādājis 
par direktoru Zaņas skolā. 

Pirmā publikācija – Pampāļu skolas kopkrājumā „Nemiers 
krustceļos” (1924). 20. un 30. gados dzeja publicēta periodikā – laikrakstos 
„Jaunatnes Dzīve”, „Sensacija”, „Jaunā Daiņa”, žurnālos „Trauksme”, 
„Jauno Trauksme”, „Zaļā Vārna”. Daži dzejoļi publicēti Saldus rajona 
laikrakstā „Padomju Zeme” 70. un 80. gados. 90. gados G. K. publicējies 
laikrakstā „Saldus Zeme”, pāris publikācijas bijušas arī žurnālā „Aizsargs”.  

Vairākums dzejoļu palikuši nepublicēti. Savus dzejoļus manuskriptos 
bieži parakstījis kā Mežmačs. 

Dzejoļu krājumi: „Smeldze” (1932), „Kameņu medus” (1996). 
G. K. 20. un 30. gadu dzejā dominē kaislības, neapmierinātība, drūma 

noskaņa un nāves motīvi. Dzejnieks ekspresīvā formā izsaka savas dvēseles 
sāpes un ciešanas, drūmas skumjas. Vērojama arī trauksminieku grupai 
raksturīgā neapmierinātība ar dzīvi, aicinājums tiekties pēc labākas 
nākotnes. 

„Kameņu medus” redaktors un pēcvārda autors V. Ancītis. Tajā G. K. 
dzejoļi sakārtoti hronoloģiskā secībā, agrīnā dzeja nav pārstāvēta. Dzejoļos 
skan mīlestības motīvi, vēlāk tā kļūst mierīgāka, apcerīgāka, pieaug 
sabiedrisko motīvu īpatsvars, kā arī vērojami izteiksmes meklējumi. 
Grāmatu ilustrējusi dzejnieka mazmeita Dace Purviņa. 

G. K. mazdēls ir populārais repa mūzikas izpildītājs Gustavo (īstajā 
vārdā arī Gustavs Butelis). !
Literatūra 
Ancītis, Valdemārs. Gustavs Krauja un viņa „Kameņu medus”. Kameņu medus. [b. v.] : 
aut. izd., 1996, 308.–312. lpp. !

(Sigita Ignatjeva, 2014) !
Kreics Antons (1926. 5.VII Rogu sādžā netālu no Kārsavas, Latgalē) – jurists, 
prozaiķis, dzejnieks.  
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1944 iesaukts padomju armijā, cīnījies Kurzemes frontē 43. latviešu strēlnieku 
divīzijas sastāvā, ievainots, kara beigas sagaidījis hospitālī. Absolvējis Kārsavas 
vidusskolu, Rīgas juridisko skolu, 1956 neklātienē Latvijas Valsts universitātes 
Juridisko fakultāti. 1951–1987 Liepājas rajona tiesnesis. Draudzējies ar dzejnieku 
Pēteri Jurciņu, rakstnieku Ēriku Hānbergu. No 1987 pensijā.  

Publikācijas Liepājas presē par tiesneša darbu un tiesas prāvām. Sarakstījis 
„Apsūdzēto sola stāsti” (1981), „Latgales skices” (1996), „Temīdas un kaislību gūstā” 
(1998), „Džimijs” (1998), „Dzīves bilance” (1999), „Nostaļģijas un pārbūves akords” 
1999, „Mana pēdējā vasara” (2000), „Mans laiks” (2000), „Temīda uz 
Pegaza” (2002),  „Laikmeta ugunīs” (2006), „Teiksma par Rikiju” (2007). Rakstījis 
dzeju, tēlojumus, piedalījies Lejaskurzemes dzejnieku kopkrājumos „Krizdoļu 
ķocis” (2004), „Vētru strīpa” (2001), „Ar sakņu sajūtu vējā” (2008). Iznākušas dzejas 
grāmatas „Laimi meklējot” (1997), „Pajautā savam Dievam” (1999). Publicējies 
izdevumā „Helikons” un kristīgās dzejas almanahā „Dievs, gribu Tev 
skanēt…” (2010), daudzvalodu dzejas almanahā „Baltijas vējš” (2010). 2010 izdoti 
Raksti 3 sējumos. Publicētas prozas grāmatas „Mana laika anatomija” (2009), „Stāsti 
ar pulvera, atmodas un mīlestības smaržu” (2011).  

Prozas sacerējumos pievērsies paša piedzīvotajam un novērotajam, portretējot 
laikabiedru likteņu un dzīves sarežģītos mezglpunktus. Daudz prozā atklājas ilgajos 
tiesneša gados pieredzētais. Pamatā prozai raksturīgs distancēts autora vērojums ar 
skaidri nolasāmu morāli. Labākajos prozas sacerējumos jūtama autora labā humora 
izjūta un stāstnieka aizrautība. Pēdējos gados pievērsies bērnu prozai. !

 (Anda Kuduma, 2014) !!
Manfelde Andra (dzimusi 1973. 26.IX. Kuldīgā) – dzejniece, prozaiķe, publiciste. 
  1988 beigusi Kuldīgas pamatskolu, mācījusies Kuldīgas Bērnu mākslas skolā. 
1995–2001 mācījusies Rīgas Lietišķās mākslas koledžā tēlniecības specialitātē. 
1993–1995 dzīvojusi un garīgi pilnveidojusies Krimuldā K. Dimitera organizētajā 
Krusta skolā. 2002 piedalījusies Jauno autoru seminārā. 2004 apmeklējusi Literārās 
akadēmijas prozas un dzejas meistardarbnīcas. 
 Strādājusi dažādus darbus.1988–1989 par auklīti Kuldīgas bērnudārzā; 1996–
1998 Jaunajā Rīgas teātrī par garderobisti; 2004–2006 gidi rakstnieku brāļu Kaudzīšu 
muzejā „Kalna Kaibēni”; 1999–2003 periodiski strādājusi par auklīti un restauratori. 
2001 apgleznojusi Krapes pareizticīgo baznīcu.  
2003–2005 sakārtojusi un noformējusi 4 Stefana Ezras Dimitera dzejoļu grāmatas.  
 Pirmā publikācija žurnālā „Karogs” 2002. Turpmāk publicējas regulāri, saņemot         
dažādas atzinības un balvas. 2003 apbalvojuma „Literatūras gada balva 2003” 
ietvaros saņēmusi žurnāla Luna balvu par labāko debiju. 2004 uzvarējusi Dānijas 
Kultūras institūta rīkotajā H. K. Andersenam veltītajā pasaku konkursā. 2012 Indriķa 
Zeberiņa prēmija par stāstu „Saules pulksteņa protokols”, 2012 „Latvijas Literatūras 
gada balva 2011” speciālbalva par dalību stāstu krājumā „Mēs. XX gadsimts”. 
 Iznākuši trīs dzejas krājumi – „Tranšejas dievi rok” (2005; O. Vācieša 
prēmija); „Betona svētnīcas” (2008; Annas Dagdas balva); „Ziemeļu tirgus” (2013). 
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 A. M. dzeja ir radikāli asociatīva, skaudri zīmējot sociālo urbāno realitāti, 
dzejniece piedāvā pārsteidzoša un šokējoša poētiskā pārdzīvojuma iespējas, 
atkailināti un godīgi liecinot par mūsdienu dzīvi. Taču dzejniecei vienlaikus izdodas 
radīt gaišas un cerīgas perspektīvas sajūtu. Līdzās sadzīvistiskai eksistencei vienmēr 
ir citas realitātes apsolījums. Dzejniecei ir vēlme un spēja ieraudzīt skaisto 
neskaistajā, laimīgo nelaimīgajā, cerīgo bezcerīgajā. Dzejniece piedāvā daudz 
jēgpilnākas vertikālas dimensijas meklējumus, kas balstās spēcīgā garīgā 
līdzpārdzīvojumā. Līdzās urbānai poētikai (videi, cilvēkiem, notikumiem) iezīmējas 
mākslinieciski spēcīgi bibliskie konteksti (motīvi, tēli). Autores reliģiskā pieredze un 
personiskās garīgās atklāsmes manifestējas daudznozīmīgi ietilpīgos tēlos un 
metaforās. 
  Sarakstītas vairākas prozas grāmatas. Autobiogrāfiskais romāns „Adata” (2005),         
kas stāsta par cīņu ar narkotikām. Pēc romāna motīviem 2006 iestudēta rokopera 
„Adata” (mūzikas autors Z. Liepiņš). 2010 A. M. izdevusi atmiņu tēlojumu 
„Zemnīcas bērni” (2011 „Zemnīcas bērni” CD; Autortiesību bezgalības balva), kurā 
stāstīts par viņas tuviniekiem, kas izsūtījumā Sibīrijā pavadīja septiņus gadus. 2011 
izdota dokumentālās prozas grāmata „Ceļojums uz mēnesi” (2012 Egona Līva 
piemiņas balva par jūras tēlojumu). Romāns „Dzimtenīte” (2011; godalgots Latvijas 
Rakstnieku savienības un Raimonda Gerkena romānu konkursā) vienlaikus reālistiski 
skaudri un emocionāli poētiski atklāj latviešu sieviešu likteņus ekonomiskās trimdas 
apstākļos Skotijā, pievēršoties identitātes un eksistenciāli būtiskiem dzīves jēgas 
jautājumu apjēgsmei un iztirzājumam. A.M. ir savu prozas un pēdējo divu dzejas 
grāmatu māksliniece.  
 2012 nodibina biedrību „Literatūras Kombains”, kur izdod savas grāmatas.  !

(Anda Kuduma, 2014) !!
Markopa Irma (dzimusi Freimane; 1935. 16.XI Rudbāržos) – dzejniece, prozaiķe.  

1961 absolvējusi Kazdangas tehnikumu, zootehniķe. Piedalījusies tehnikuma 
audzēkņu literārajā izdevumā „Nākotnes kalēji”, kur publicējusi dzeju, prozu, 
darbojusies redkolēģijā. 1975 neklātienē absolvējusi Liepājas Pedagoģisko institūtu, 
ieguvusi vidusskolas latviešu valodas skolotājas kvalifikāciju.  

1977–1995 skolotāja Liepājas 48.arodskolā, vadījusi dramatisko pulciņu.  
Rakstījusi dzeju un prozu. 1971 pirmā prozas publikācija laikrakstā 

„Komunists”.  
I.M. dzeja publicēta periodikā, izdevumā „Helikons”, dzejas kopkrājumos 

„Vētru strīpa” (2001), „Krizdoļu ķocis” (2004), dzejas izlasē bērniem „Interesanti 
lasāmpanti” (2007) un kristīgajos dzejas almanahos „Dievs, gribu Tev skanēt” (2008), 
„Kāp mīlestības kalnā” (2010), „Kristus gaismas mirdzumā” (2011) un daudzvalodu 
dzejas almanahā „Baltijas vējš” (2010). 

Iznākuši trīs dzejas krājumi – „Mirkļu mozaīkas” (2000), „Noglāstīt akmenim 
pieri” (2007), „Vējš raksta vārdus” (2010).  
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I. M. dzeja izteikti liriska, balstīta tradicionālā tēlainībā un strofikā. Raksturīgs 
spēcīgs dabas tēlu izmantojums, atklājot dzimtā Kurzemes novadniecisko kolorītu un 
cilvēciskos pārdzīvojumus. 

Publicēti trīs romāni – „Naktī bērns kliedza” (2008), „Kaijas 
kliedziens” (2009), „Laika upe plūst un plūst” (2011).  

No 2002 darbojas Liepājas literātu un radošo mūziķu klubā „Helikons”, 
piedalās izdevuma „Helikons” redkolēģijas darbā. Ar biedrības vadītāju un projektu 
koordinatori Ē. Birzkopu regulāri rīko cikla ,”Latviešu klasiķi dzejā un prozā” literāri 
muzikālus pasākumus Liepājā „Valters un Rapa” grāmatnīcas kafejnīcas telpās, 
piedalās dažādu kultūras dzīves aktivitāšu organizēšanā. !

Literatūra 
Z. Zandbergas saruna ar I.Markopu. Helikons, 2006, janvāris 1(11) !

 (Anda Kuduma, 2014) !
Paspārnis Jānis Visvaldis (1935. 12. IV Sakas pagastā –2009. XI Liepājā, apbedīts 
Centrālkapos) – prozaiķis, dzejnieks.  
 1960 absolvējis Tomskas politehnisko institūtu, ieguvis inženiera elektriķa     
kvalifikāciju.  
 2002 kopā ar ārstu un mūziķi Andri Kristonu dibinājis LLRMK „Helikons”, bijis     
tās pirmais valdes priekšsēdētājs.  
     V. P. rakstījis dzeju, prozu un arī lugas. Pastāvīgi publicējies žurnālā „Helikons”. 
Žurnālā „Helikons” publicēti vairāki stāsti un lugas, kā arī publicistiskas apceres, 
publicējis dzeju. 
  2004 publicēts romāns „Kuršu barons”. Romāns „Reiz Salienas dzirnavās”     
nepabeigts.  
  Dzeja publicēta kopkrājumos „Smilšu rausis” (1999), „Vētru strīpa” (2001),     
„Interesanti lasāmpanti” (2007). 
  Izdoti 3 dzejas oriģinālkrājumi – „Gājputnu lokos” (1999), „Ziemeļu vējā,     
dienvidu saulē” (2001), „Palāses” (2002).  
  Dzeja ir liriska, mākslinieciskajā izteiksmē tradicionāla un vienkārša,     
atskaņota, pilna krāsām, muzikāla. Dzejā izmantotas klasiskās panta formas un ritms. 
Īpaši veiksmīgas un asprātīgas ir V.P. sacerētās parodijas un humoristiskā dzeja. 
Daudz veltījumdzejoļu laikabiedriem.  
      1998 ar V. P. vārdiem komponists A. Eniņš komponējis mūziku savai pirmajai 
dziesmu burtnīcai „Dziedi skolā, dziedi mājās”.  !
Literatūra 
Gaujietis, Ā. Sava ceļā gājējs. Helikons, 2005, marts 1(9)  !

(Anda Kuduma, 2014) !!
Pāvulīte Aina (1942. 14.V Priekulē) – žurnāliste, dzejniece.  
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   Mācījusies Nīcas 7. gadīgajā pamatskolā. 1960 absolvējusi Liepājas 1.     
vidusskolu, 1966 Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežtehnikas fakultāti.  
  Bijusi maiņas meistare un tehnoloģe Liepājas kokapstrādes kombinātā     
„Baltija”. 1969–1970 Liepājas Lauksaimniecības pārvaldes darbiniece Kapitālās 
celtniecības daļā. 1970–2000 laikraksta „Ļeņina Ceļš” (tagad „Kursas Laiks”) 
korespondente.  
    60. g. pirmās dzejoļu publikācijas laikrakstā „Padomju Jaunatne”, žurnālā     
„Liesma”, vietējā presē – laikrakstos „Komunists” un „Ļeņina ceļš”, publikācijas 
literāros žurnālos „Karogs”, „Vārds”, laikrakstos „Literatūra un Māksla” un „Kultūra 
Forums”. Rakstījusi humoreskas ar pseidonīmu Katrīna Bozis, tās publicētas 
laikraksta „Padomju Jaunatne” pielikumā „Asā Slota” un žurnālā „Dadzis”. 
Humoristiskus stāstiņus publicējusi laikrakstā „Kursas laiks” ar pseidonīmu Ceriņu 
Kate. 
    1982 izdots dzejas krājums „Garais sauciens”. Dzeja publicēta Lejaskurzemes     
dzejnieku kopkrājumā „Vētru strīpa” (2001). 
      Dzejā dominē mīlestības un cieņas apliecinājums dzimtajai Lejaskurzemei – 
Nīcai, Rucavai, Liepājai, tās dabai un cilvēkiem. Skan ilgas pēc mājām, sāpes pēc 
pilnības. Spēcīgā dabas tēlainībā atklājas Lejaskurzemei raksturīgi novadnieciski 
elementi – ģeogrāfisku vietu, tradīciju, dabas tēlu vizualizācijā, skanisko struktūru 
(nīceniekiem raksturīgais „garais sauciens”), leksikas izmantojumā.  
  

(Anda Kuduma, 2014) 

Pelēcis Aleksandrs (1920. 10. IV Mālupes pag. Ķikšos – 1995. 12. X Talsos, 
apbedīts Lībagu pag. Sukturu kapos) – dzejnieks, prozaiķis. 

Beidzis Mālupes pamatskolu (1934) un Alūksnes Valsts ģimnāziju (1939). 
Studējis Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas fakultātē (1939–1943). 
Strādājis par skolotāju Valkas 1. vidusskolā (1944–1945). Iesaukts Latviešu 
leģionā un nosūtīts kara ziņotāju apmācībai uz Vāciju, taču 1943 atgriezies 
Rīgā. 1946 arestēts (pamatojums: dienests vācu armijā, sadarbība ar Latvijas 
Nacionālo partizānu organizāciju, pretpadomju rakstu publikācijas) un izsūtīts 
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uz Sibīriju. Turpmākos gadus pavadījis soda nometnēs Taišetā un Amūras 
apgabala sādžā „25. kilometrs”. Amnestēts 1955, bet Latvijā drīkstēja 
atgriezties tikai 1969, kad ar ģimeni apmeties Talsos. Līdz 1984 strādājis 
nekvalificētus darbus; pēc tam darbojies rtakstniecībā. Rakstnieku savienības 
biedrs kopš 1982. Apbalvots ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1994). 

Dzīvesbiedre Rita Pelēce (dzim. Severe), dēls Mārtiņš Pelēcis (1964), 
mazbērni Lienīte Pelēce (1992) un Arvīds Pelēcis (1994). 

Pirmais publicētais dzejolis – „Alūksnes Draudzes Vēstnesī” 1938. 
Dzejoļu krājumi: „Aizsapņošanās” (1943 un 1997), „Dzintara rasa” (ASV 

1964, Latvijā 1989), „Taigas teiksma” (ASV 1966), „Lapegle” (1977), „Talsu 
leģendas” (1980), „Spītīgais osis” (1987), „Zilsilgunda” (1990), „Bērzu 
grāmata. Trimdas vēstules” (2001), „Stiprie raksti” (2008), „Ilgojums” (2010). 

Īsprozas krājumi: „Alūksnes grāmata” (1984), „Puisiska dvēsele” (1990), 
„Talsu grāmata” (1995). 

A. P. kļūst pazīstams ar laikrakstā „Tēvija” 1941 publicēto dzejoli 
„Gaismas zemē”. Seko citas publikācijas gan šajā, gan citos laikrakstos. 
Krājums „Aizsapņošanās” (ilustrējis Kārlis Sūniņš) vērtēts kā viena no tā laika 
spēcīgākajām debijām. A. P. dzejoļu kopas publicētas žurnālā „Karogs” 1957 
un 1958. Kopš 1970 regulāri publicējies periodikā.  

A. P. dzejā atspoguļoti paša autora pārdzīvojumi, Sibīrijas cilvēki un daba, 
dažādi sabiedriski nozīmīgi notikumi. Lielai A. P. dzejas daļai piemīt izteikti 
novadniecisks kolorīts. Daļa pirmā dzejoļu krājuma veltīta Latgalei, bet 
periodā pēc atgriešanās no Sibīrijas A. P. daudz rakstījis par Talsiem. A. P. 
dzejā ir liriķis un liroepiķis, balādists. 

Prozā A. P. pievērsies bērnības un jaunības atmiņu tēlojumiem, stāstos un 
leģendās atklājis gan Malienai, gan Talsu novadam un cilvēkiem raksturīgo 
sadzīvē, domāšanas un izturēšanās veidā, valodā. Sibīrijas pieredze apkopota 
atmiņu un dzejoļu grāmatā „Ar Melno vēju” (1991) un „Sibīrijas 
grāmata” (ASV 1993, Latvijā 1995). A. P. darbiem raksturīga bagāta un arī 
novadnieciski iezīmēta valoda. Rakstnieks prot atrast un attēlot neparastus, 
interesantus raksturus. 

A. P. daiļrade ir lielākā vai mazākā mērā autobiogrāfiska. A. P. ir 
daudzrakstītājs – viņš visu mūžu rakstījis ne tikai dzeju un prozu, bet, cik vien 
apstākļu dēļ bijis iespējams, arī vēstules (tostarp Sibīrijā uz bērza tāss) un 
dienasgrāmatas. Dzejoļi tapuši ļoti ātri, bieži spēcīgu emociju iespaidā. A. P. 
ļoti jūtīgi reaģēja uz vēstures pagriezieniem Latvijā. Lai gan A. P. Latvijā ilgi 
bija aizliegts publicēties, viņa darbi tika izdoti trimdā, ASV, un viņa dzejolis 
„Dēlu saucēja”, kas uzrakstīts 1941. gada 14. jūnijā, trimdas latviešu sabiedrībā 
ik gadu skandēts aizvesto piemiņas dienā. 

�19



Rakstnieku savienība, Talsu pilsētas dome un Talsu Galvenā bibliotēka 
2000. gadā nodibināja Aleksandrs Pelēča prēmiju par augstvērtīgiem darbiem 
prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu pilsētai un 
novadam, kā arī par ieguldījumu A. P. daiļrades pētīšanā un popularizēšanā. Ar 
A. P. darbu izdošanu, mantojuma dokumentēšanu un kolekciju veidošanu 
nodarbojas biedrība „Aleksandra Pelēča lasītava”. 
!

Literatūra par A. Pelēci 
Dzejnieks un rakstnieks Aleksandrs Pelēcis. Pieejams: http://pelecalasitava.lv/rakstnieks-un-
dzejnieks-aleksandrs-pelecis/ 
Ieviņa, Marianna. Atmiņas par Aleksandru Pelēci. Jaunā Gaita, Nr. 242–245. 
Ķuzāne, Lūcija. Aleksandrs. Dzejnieks un viņa laiks : draugu atmiņas un izjūtas. Rīga : 
Daugava, 2007. 509 lpp.  
Talsu novada literāti: 20.–90. gadi. [S. Skromules apkopojums un teksts]. Talsi : Talsu 
rajona Centrālā bibliotēka, 1998. 250. lpp. !
Foto: Jaunā Gaita 

 (Sigita Ignatjeva, 2014) !!!
Peters Jānis (1939. 30.VI Priekulē) – dzejnieks, publicists, sabiedriskais darbinieks, 
diplomāts.  
  1947–1958 mācījies Liepājas 6. vidusskolā. 1957–1963 Liepājas teātrī bijis     
skatuves strādnieks, režisora palīgs. 1963–1964 literārais līdzstrādnieks Liepājas 
rajona laikrakstā „Ļeņina Ceļš”; 1964–1967 laikraksta „Cīņa” korespondents; 1967–
1972 prozas redaktors žurnālā „Zvaigzne”; 1974–1976 Rakstnieku savienības valdes 
sekretārs, 1985–1990 pirmais sekretārs. Atmodas laikā iesaistījies diplomāta darbā. 
1991–1992 Latvijas valdības pastāvīgais pārstāvis Maskavā. 1992 Latvijas vēstnieks 
Krievijā. 1990 Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis. 1968. gadā viņš tika 
uzņemts LPSR Rakstnieku savienībā, kur bija valdes sekretārs (1974–1976), dzejas 
konsultants (1974), pirmais sekretārs (1985–1990). Bijis PSKP biedrs. 
  Atmodas gados pievērsies sabiedriskajai un politiskajai darbībai. J. P. bijis     
viens no Tautas frontes dibinātājiem un līderiem. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas kļūst par diplomātu. 1991–1992 Latvijas Republikas valdības 
pilnvarotais pārstāvis Maskavā; 1992–1997 ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
Krievijas Federācijā. No 1998 K. Valdemāra fonda vadītājs, no 1999 LU 
Austrumeiropas institūta Sabiedrisko attiecību institūta direktors.  
  1961 pirmā dzejas publikācija „Kaist pīlādzis sniegā” Liepājas laikrakstā 
„Komunists”. J. P. dzeja publicēta dažādos Latvijas preses izdevumos. Izdoti 7 
dzejoļu krājumi – „Dzirnakmens” (1968); „Asinszāle” (1970); „Mans bišu 
koks” (1973); „Priekšnojautas” (1979); „Modinātāju remonts” (1980); „Līdz durvīm 
septiņi soļi” (1980); „Izlase” (1982); „Tautas skaitīšana” (1984); „Trīs dārgas mantas” 
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(1984); „Kovārnis korī” (1988); „Es tevi mīlu” (1998); „Lirika” (2003), „Minhauzens 
un kamikadze” (2012). 
 Rakstījis esejas par ievērojamiem latviešu kultūras darbiniekiem. Izdotas 
aprakstu grāmata „Baltijas toverī sālīti…” (kopā ar D. Avotiņu, 1973); „Balta ziemeļu 
sūna” (1977, par Krišjāni Valdemāru), eseju krājums „Kalējs kala debesīs” (1981); 
„Balta ziemeļu sūna” (1977, par K. Valdemāru), „Līdz durvīm septiņi soļi” (1980); 
biogrāfisku apceru grāmatu „Raimonds Pauls” (1982). Ar R.Paulu J.P. saistījusi ilgu 
gadu radoša sadarbība un draudzība. R. Pauls komponējis vairāk nekā 100 dziesmu ar 
J.P. tekstiem. J.P. sarakstījis libretu P. Dambja operai „Spārni” (iestudēta 1976), 
rakstījis arī dziesmu tekstus vairākām teātra izrādēm, scenārijus, diktora tekstus 
filmām.  
 Atdzejojis cittautu dzejnieku dzeju, to vidū sast. un atdzejojis J. Jevtušenko 
krāj. „Sloku pārlidojums” (1968), V. Korotiča izlasi „Man, zāle, iemāci” (1969).  
 Sarakstījis priekšvārdus dzejas izlasei O. Vācietis „Novembris” (2003); O. 
Vācietis. Kopoti raksti 10 sējumos (1989–2003) 10. sēj. „Sarunas un vēstules”, sast. 
I. Binde (2003); Pēcv.: I. Ziedonis. Raksti. 12. sēj. „Ceļabiedri un laikabiedri” (2002). 
 J. P. dzejā dominē liroepiskai raksturīgā stāstošā ievirze. Centrālie motīvi un 
tēli saistīti ar tradicionālām latviešu folklorā balstītām vērtībām – zeme, graudi, 
dziesma, sēkla, māls, uguns u.c. Būtiska dzejas caurviju metafora ir saknes. Tematiski 
idejiskais dzejas centrs ir dzimtenes/tēvzemes mīlestība, apzināšana un cieņas 
apliecinājums. J.P. dzejā īpaši akcentēts dzimtās Kurzemes dabas skaistums. Teksta 
organizācijas un tēlainības principi (simboli, metaforas) pārņemti no folkloras, no 
tautasdziesmām; īpaši uzsvērti klasiskie pretstatījumi dzīvība/nāve, zeme/debess, 
gaisma/tumsa.  
 1968 Rakstnieku Savienības biedrs. 1983 Latvijas PSR Nopelniem bagātais 
kultūras darbinieks. 1995 apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. O. Vācieša prēmijas 
laureāts (1984). Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis (1990), LU goda biedrs. 
Sv. Marka ordeņa kavalieris Venēcijā (1993). 1. šķiras Atzinības krusts. 2008 saņēmis 
Cicerona balvu nacionālajā politikā par Atmodas laika idejas attīstīšanu.  
 Iekļauts laikraksta „Kurzemes Vārds” atlasē 20. gadsimta izcilākie Liepājas 
literāti.  !
Literatūra 

Lūsiņa, I. Jānis Peters: Neviens negrib noticēt visļaunākajam. Kultūras Diena, 2014. gada 2. 
Aprīlis; Mille, A. Te un citadelē. Jānis Peters. Sarkanā (2005); Mille, A. Te un citadelē.Jānis 
Peters. Tumšsarkanā (2006) 

(Anda Kuduma, 2014) 
!
Pūpolvalka Gaida (Ventspils raj. Puzes pagastā) – rakstniece, publiciste. 

 Īst. v. Gaida Laudāne. Strādājusi par skol. (latv. val. un angļu val.) Puzes un 
Zūru skolās. Darbojusies žurnālistikā. Rakstījusi pasakas, leģendas, telojumus, 
humoreskas, miniatūras, tēlojumus, stāstus. Daiļrades sākumā un arī turpmāk, presē 
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publicē stāstus, piem. „Pēterītis ar Miķelīti”, „Viena lidojoša lapa”, „Naktsvijolīte 
viršos”, „Dzejnieks”, „Dzeltens taurenis”, „Reņģu sieva”, „Āboliņa lapa”, pasakas, 
piem. „Piedzīvojums pļavā”, „Jūlija brīnums”, „Ziedu karnevāls maijā”, „Riekstu 
jumis”, „Turku pipars melleņu ballē”, „Kaķpēdiņu Republikā”, „Saules dārzā”, 
tēlojumus, piem., „Rudenīgs motīvs”, „Liktenis”, „Tepat Kurzemē”, „Līdaciņa”, 
leģendas, piem., „Vecais Ūlis:Zūru leģenda”, „Sudraba lode”, miniatūras, piem., 
„Gadskārtu gredzeni”, „Kā smaržo bērnība”, „Marta etīde”, „Sēkla”, „Durvis”, 
humoreskas, piem., „Pauser paukre”, „Sudraba bļodas noslēpums”, „Aprīļa joks”, 
„Kaķa acs” publicēti gavenokārt laikr. „Ventas Balss”, „Lauku Dzīve”, žurn. „Zīlīte”, 
„Karogs”. 

 G. P. pasaku grāmatas bērniem – „Brīnumu stunda” (1994) un „Piparkūku 
rūķis” (1999). Pasakas rakstītas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. 
Pasaku ētiskais kodols sakņojas  tradicionālajā vērtību izpratnē un māca saticību, 
devīgumu, čaklumu un citus tikumus. Pasakās ievīta dzīvnieku un dabas pasaule, 
humors un labestība. Apgāda „Elpas” izdevumā iznāca novada grāmata „Baltā smilts” 
(2002). Tai sekoja Ventiņpuses stāsti „Likteņi laiku lokos” (2002), „No gadukalna 
skatoties” (2006), „Viena lidojoša lapa” (2007). Vēl nepublicēta grāmata par 
Ventspils literātiem „Literārā Ventspils” (2009).  

(Aija Jansone, 2014) !!
Rudene Ilga (1942. 20.XII Skrundā) – dzejniece. Īstajā vārdā Ilga Līga 
Stunga, pēc pirmajām laulībām Herbsta, otrajām – Berga.  

Beigusi Skrundas astoņgadīgo skolu (1957). Mācījusies Kazdangas 
lauksaimniecības tehnikumā par zootehniķi. Strādājusi Kuldīgas plaša 
patēriņa preču apvienībā, sabiedriskajā ēdināšanā un kultūras jomā. 
Darbojusies Saldus jauno autoru apvienībā. Kopš 1969 darbojas Saldus 
literārajā apvienībā.  

Mācoties tehnikumā, satika savu nākamo vīru Artūru Herbstu, ar kuru 
apprecējās 1961. Laulība tika šķirta 1975, bet 1981 I. R. apprecējās ar 
Modri Bergu (laulība šķirta 1995). No pirmās laulības – dēls Artūrs, no 
otrās – dvīņi Ieva un Modris. 

Dzeju sākusi rakstīt 1961, lai gan jau ceturtajā klasē veltījusi dzejoli 
savai mātei. Sarakstījusies ar M. Ķempi, kas kļuvusi par I. R. dzejas 
konsultanti. Piedalījusies Rakstnieku savienības organizētajos jauno autoru 
semināros. 

Dzejoļu krājums „Mozaīka” (1994). Dzejoļi publicēti arī jauno 
dzejnieku kopkrājumā „Acis” (1978), ko sastādījis J. Sirmbārdis, un 
Kuldīgas dzejnieku kopkrājumā „Patvērums. Atvērums. Tvērums. Vērums. 
Rums” (2000). I. R. dzeja kopš 60. gadiem publicēta arī periodikā – Saldus 
rajona laikrakstā „Padomju Zeme”, laikrakstos „Padomju Dzimtene”, 
„Kurzemnieks”, „Saldus Zeme”. !
Literatūra 
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Latvijas ļaudis. Virtuālā enciklopēdija. Pieejams: http://www.latvijaslaudis.lv/users/
rudene_ilga 
Literārā novadpētniecība Saldus rajonā. Pieejams: http://www.slideshare.net/
Liepajasczb/novadpet-literatura-saldus 
Novadnieki literāti. Kuldīgas Galvenā bibliotēka. Pieejams: http://biblio.kuldiga.lv/?
id=262&r=&letter=R&literats=Rudene-Ilga-%28Berga%29 
Zariņa A. Viss sācies ar dzejolīti mammai. Kurzemnieks, 11.02.1995. !

(Sigita Ignatjeva, 2014) !!
Rungulis Māris (1950. 16.V Liepājā) – žurnālists, bērnu rakstnieks, tulkotājs.  
 1968 absolvējis Liepājas 5. vidusskolu, 1979 neklātienē Latvijas Valsts 
Universitātes Žurnālistikas nodaļu.  
 Studiju laikā strādājis Liepājas linoleja rūpnīcā, rūpnīcā „Sarkanais metalurgs”, 
par inkasentu bankā, bijis fotogrāfs Liepājas muzejā, laikraksta „Komunists” 
korespondents. No 1979 strādā Rīgā, ir laikraksta „Pionieris” un žurnāla „Zīlīte” 
korespondents. Bijis žurnālu „Zīlīte” un „Ezis” galvenais redaktors, grāmatu apgāda 
„Zaļais circenis” direktors.  
 1968 pirmā publikācija – dzejolis. Sarakstījis, izdevis vairāk nekā 30 grāmatu 
bērniem un pusaudžiem. Izdoti dzejas krājumi „Rasas pilieni” (1979); „Vēja 
spēles” (1984); „Vakara pasakas” (1991); „Balti putu viļņi lēkā”(1993); „Pele un 
karamele” (1999); „Čiepa liepā” (1999); „Lietus attin bārdu” (2001); „Pūce pūcējas 
visu nakti” (2004); „Pasaka par Tebras bebru” (2007); „Tipu, tapu, plunkš!” (2008); 
„Tuk, tuk, mizgrauzi!’’(2008). Stāstu grāmatas: „Ilmārs un Laima” (1991;1999); 
„Stāsti par Ādolfu un Emīliju”(1994); „Tas, kas lēkā visu nakti”(1999); „Platmales 
acis”(2000);  
„Frīda frikadele”(2000); „Divdabis un Stulbcepure”(2003); „Vardes kurkst 
kabatās”(2004); „Sirsniņsalas” (2004); „Gliemežvāks” (2005); „Zaļā menca” (2006); 
„Taksis Maksis” (2007); „Divdabis. Stulbcepure.” (2008); „Avenes” (2008); „Sniega 
cilvēki” (2008). 
 Stimulējis bērnu jaunradi. Veidojis mūsdienu bērnu folkloras un jaunrades 
grāmatas: „Spoku stāsti” (1991); „Spoku un joku stāsti” (1992); „Joku stāsti” (1996); 
„Burbuļmātei deguns garš” (1992); „Es stāstu pasaku” (1993); „Ežu pasakas” (1994); 
„Kaķis lēca smēdē” (1994); „Atgadījums manā dzīvē” (1995); „Spoku 
vakars” (1996); „Jānis, bānis, amerikānis” (1999); „Kungu kapsētas spoks” (2005). 
 M. R. saņēmis godalgu Preses nama konkursā par grām. „Frīda 
Frikadele” (2000); 2007 par grām. „Zaļā menca” Pastariņa prēmiju. M.R.  grāmatas 
vairākkārt ir ieguvušas Bērnu žūrijas balvas: 2004 „Divdabis un Stulbcepure”, 2005 
„Sirsniņsalas” un „Vardes kurkst kabatās”, 2006 „Gliemežvāks” un „Kungu kapsētas 
spoks”, 2007 "Taksis Maksis".  
 M. R. dzejā atklājas kā pilsētā dzīvojošs dzejnieks, kurš pats sev un lasītājiem 
atklāj dabas pasauli un ar smaidu apraksta dažādus bērnu dzīves notikumus. Īpašs ir 
dzejnieka dzimtās Kurzemes, piejūras dabas poētiskais tēlojums, izceļot spilgtus 
dabas tēlus – jūru, vēju u.c. Rakstījis arī grafiskus dzjoļus, skaitāmpantus, mēles 
mežģus.    
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 Stāstos risina dažāda skolas vecuma bērnu un jauniešu aktuālās problēmas, kas 
saistītas ar savstarpējām attiecībā un attiecībām ar vecākiem. Dažkārt arī prozā („Zaļā 
menca“) pievērsies dzimtās Kurzemes un Liepājas attainojumam.  
 Tulkojis bērnu literatūru no krievu valodas. Kopš 1988 Rakstnieku savienības 
biedrs.  !

(Anda Kuduma, 2014) 

Rupenheite Ieva (1969. 26.XII Rīgā) – dzejniece, žurnāliste. 
Mācījusies Rīgas 25. vidusskolā, beigusi Rīgas 49. vidusskolu (1988), 

Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļu (1994), iegūstot mākslas 
bakalaures grādu. Kopš 2002 dzīvo Sārnatē. Ir divi bērni. 

Strādājusi par pasākumu organizatori un zīmēšanas pulciņa vadītāju 
Jūrmalas naturālistu stacijā Asaros (1988–1990), Kultūras fonda programmā 
„Cilvēkarhīvs” (1990), kultūras programmu vadītāju „Radio 2A” (1991–
1993), korespondenti laikrakstos „Nakts” (1993) un „Diena” (1993–2002). 
Kopš 2002 Ventspils muzeja Publisko projektu nodaļas (vēlāk – Projektu 
nodaļa) vadītāja. 

Pirmā publikācija – dzejo ļu kopa laikrakstā „Padomju 
Jaunatne” (02.04.1987.). 

Dzejoļu krājumi: „Maniskas” (1990, kopā ar M. Tīrumu un K. 
Vanagu), „Vajadzīgo pasvītrot” (2001), „Melnas krelles” (2007). 

I. R. dzejoļu kopas publicētas periodikā. I. R. dzeja ir klusināta, 
sievietes pasauli atklājoša. Tajā būtiska ir intimitāte, mirkļa sajūtas tvērums. 
I. R. dzejoļos ir daudz noklusētā, vārdu un frāžu izlaidumu; tie veido savu, 
iekšējās pasaules māju izjūtu, kurai „lielā” pasaule sveša.  

I. R. dzejoļi publicēti arī Ventspils literātu kopkrājumos „Jūra. Cilvēks. 
Pilsēta” (2008) un „Sirds ir jūras vārti” (2011). 

I. R. darbojas arī kā mākslinieciskā noformētāja un ilustratore. 
Krājuma „Maniskas” un žurnāla „Auru Laiks” (1992) mākslinieciskā 
noformējuma autore, ilustrējusi I. Rozes grāmatu „Dzeja” (1994), japāņu 
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haiku izlasi bērniem „Ūdenī mēness, ūdenī zvaigznes” (1995), ķīniešu 
fabulas „Brūnā suņa aste” (1995), evenku tautas pasaku „Nēlteka” (1995), 
N. Ikstenas stāstus „Nieki un izpriecas” (1995), E. Aivara dzejoļu krājumu 
„Jā” (1996).  

Kā viena no autorēm piedalījusies Jura Putrāma darbu kataloga (1995) 
viedošanā. Teksta autore vairākiem Ventspils ceļvežiem un Ventspils 
pilsētas jubilejas izdevumiem. Viena no autorēm antoloģijai „2007–2012. 
Latvijas laikmetīgā māksla. Purvīša balva” (2013). 

I. R. dzejoļus komponējuši O. Silabriedis un M. Tauriņš. Viņas darbi 
atdzejoti lietuviešu un angļu valodā. !
Literatūra 
Balode Ingmāra. Vajadzīgo savērt uz auklas. [Par krājumu „Melnas krelles”] http://
www.satori.lv/raksts/izdruka/1879 
Žolude Inga. Ievas Rupenheites paralēlās dzīves. Lilit, Nr. 7, 2012. !
Foto: www.diena.lv 

(Sigita Ignatjeva, 2014) !!!
Rūsiņš Jēkabs (1917. 28. III Bārtā – jūnijā, 1994. VI; apbedīts Bārtas vecajos 
Plostnieku kapos) – žurnālists, literāts.  
      Dzimis Bārtas pagastā kalpu ģimenē. 1937 beidzis Liepājas Komercskolu. 1939–
1941 iesaukts obligātajā karadienestā. 1941–1945 J. R. strādā par Bārtas pagasta 
Valdes sekretāra palīgu; 1946–1949 – par bibliotekāru. 
        1949–1959 J. R. bijis grāmatvedis un rēķinvedis  zvejnieku kolhozā Bernātos. 
No 1959 Liepājas pilsētas laikraksta „Komunists” līdzstrādnieks, pēc tam 1962–1978 
strādā Liepājas rajona laikrakstā „Ļeņina Ceļš”. Kopumā žurnālistikā darbojies vairāk 
nekā 30 gadu (1955–1992). 1971 izveidojis laikrakstā pieminekļu un dabas 
aizsardzībai veltītu ikmēneša lappusi „Lai mirdz mana tēvu zeme”, kā arī literatūras 
un mākslas ikmēneša lappusi „Daiļrade”. Rakstījis recenzijas par iznākušajiem dzejas 
krājumiem. Latvijas Kultūras fonda Liepājas novada kopas „Kursas varavīksne” 
vadītājs.  
       J. R. lielā aizraušanās ir novadpētniecība. Tai viņš veltījis visu savu mūžu. J. R. ir 
Bārtas muzeja dibinātājs, veidotājs un pirmais vadītājs (1985–1994). 
Novadpētniecība ir galvenā tēma J. R. publikācijām presē pēc aiziešanas no 
aktīvajām žurnālista darba gaitām apmēram 15 pēdējos dzīves gadus. 
      J. R. rakstījis dzeju un atdzejojis no lietuviešu valodas. Dzeja publicēta dažādos 
preses izdevumos. 1938 laikrakstā „Kurzemes Vārds” publicēts pirmais dzejolis un 
pēdējais pēc nāves – 1994. 17.VI laikrakstā „Kursas Laiks”. Dzeja publicēta arī 
žurnālā „Karogs”, Lietuvas laikrakstā „Mūsu žodis” u.c. 
      20. gs. 70. gados autora apkopotais dzejas krājums tā arī nav izdots. Šobrīd 197 J. 
R. dzejoļi apkopoti manuskriptā (sast. A. Helviga) un glabājas Bārtas muzejā. J. R. 
dzeja ir pretrunīgi vērtējama. Rakstījis sabiedriski politisku, patriotisku dzeju. Tajā 
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jūtama stipra publicistikas ietekme, kas atklāj konkrētā laikmeta ideoloģiskos 
nospiedumus; nodevas laikmeta prasībām. Mākslinieciski vērtīgākā dzejas daļa ir 
balstīta latviešu dzejas klasiskajā tradīcijā; tā ir dabas un mīlas lirika, kurā valda 
sirsnīgs lirisms, gaišs sentiments un dziļa sasaiste ar savu dzimto pusi – Bārtu un 
Liepāju. Populāra kļuvusi I. Kalniņa dziesma ar J. R vārdiem „Liedagā” (1968), tā 
skanējusi vairākkārt leģendārā rokfestivāla „Liepājas dzintars” noslēguma koncertos. !
Literatūra 
Santas Jansones, Anitas Helvigas pētījums „Jēkabs Rūsiņš – žurnālists, novadpētnieks, 
dzejnieks” (1995); manuskripts glabājas Bārtas muzejā.  !

 (Anda Kuduma, 2014) !!!
Sēle Laimdota (1951. g. 11. nov., Ventspilī) – dzejniece, literāte, žurnāliste, 
publiciste, tulkotāja.  

 Dz. grāmatvedes un daiļamatnieka ģimenē. Beigusi Ventspils 2. astoņg. sk. 
(1966), Ventspils 1.vsk. (1969). Studējusi LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
Vēstures nod. (1969–1975). Strādājusi dažādus darbus, kopš 1985. gada ir Ventspils 
laikr. „Ventas Balss” (līdz 1989 „Padomju Venta”) korespondente. Rakstījusi dzeju, 
lugas, pasakas, stāstus. 

 Pirmā publik. – dzej. „Jūra, tu šovakar veca un gudra…” laikr.  „Padomju 
Venta” 1975. 5. apr. (ar pseidon. Astra Egle). Presē publicēta L. Sēles dzeja, piem., 
„Kā zaļgans ābols”, „Gaisīgs miglas pieskāriens”, „Es zinu”, „Komunikācijas trako”, 
„Es neizliekos”, „Aprīļa motīvs”, „Rota”,”Neesmu papīra puķe”, „Zaļiem spārniem”, 
stāsti, piem. „Sarkangalvīte un krievs”, „Es kā skolnieks”, „Brīnumu dīvainie ceļi”, 
„Mans pirmais loms”, „Laimīgas, smaidošas sejas no stāstu cikla Dzimuši 1940”, 
eseja „Lai nebūtu jāredz sērkociņi”, pasaka „Modernā pasaka par zelta zivtiņu”, 
romānu fragmenti, galvenokārt laikr. „Ventas Balss” un „Kurzemes Ekspresis”. Tulko 
no vācu valodas – D. Zafīrs „Draņķa karma”, krievu valodas, piem. T. Liepiņa 
„Mareks Mauglis:Ziemassvētku stāsts”, „Ostas pilsētas stāstiņi:no cikla „Ostas 
pilsētas stāstiņi”. 

   Izdevusi dzej. krāj. „Izšķilt mīlestību” (1989), dzejnieces pirmajā grāmatā 
vērojamas sāpīgas cilvēka dvēseles kolīzijas mūsdienu pasaulē, sievietes sāpe par 
cilvēku savstarpējo attiecību un ekoloģisko krīzi. Dzej. kr. „Brīvības laika 
lāses” (2001) dominē dzimtās pilsētas un novada šodiena un pagātne, sāpes par 
dzimteni un mīlestība uz to ir galvenie L. Sēles dzejas rosinātāji. Atzīstama dzejas 
izjūta un emocionalitāte mijas ar publicistiku. Dzejoļu krājums „PER 
ASPERA” (2008) atšķiras no pārējiem L. Sēles darbiem, krājuma kopnokaņa ir 
dramatiska, tomēr ne bez ticības un cerības siltuma. 

 L. S. rakstījusi arī prozu. Romāna fragmenti publicēti presē, piem. „Poga ar 
sudraba rozi”, „Cērt zibens Marmalē”, „Māte man teica”, „Nāc manā pasaulē”, 
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nepublicēta romāna fragmenti „Septiņu rūnu kalns”, galvenokārt laikr. „Ventas 
Balss”, žurn. „Mistērija”. Vēsturiskā romāna žanrā rakstīti, piemēram,  „Spoguļu 
pārbaude” (1994), „Mūsu mīlestības gadsimts” (2000), „Māte man teica” (2004), 
jaunākais darbs „Cērt zibens marmalē”, romāns par Livonijas ordeņa laikmetu (14. 
gadsimta beigas) senajā Kursā un tikko dibinātajā Ventspils pilsētā ir romantisma 
piesātināts. Tā varoņi ir bruņinieki, ļaundari, daiļas kuršu jaunavas, žāļu sievas, 
vienlaikus tajā ir daudz laikmetam atbilstošu reāliju un trāpīgu detaļu. Romāns 
„Mūsu mīlestības gadsimts” radies, izsekojot divu dzimtu likteņu līkločus un 
krustpunktus. Minētie darbi dažkārt ir arī paskarba romantisma caurvīti, taču 
rakstniecei ir arī darbi ar asākiem sižetiem, viņa pievēršas detektīvliteratūras žanram. 
„Kaislību pavārgrāmata” (2008) ir reālistisks, mazliet ironisks 21. gadsimta Latvijas 
mazpilsētas sabiedrības dzīves atspoguļojums, bet romāni „Manā pasaulē mīl” (2001) 
un „Poga ar sudraba rozi” pieskaitāmi detektīvliteratūras žanram. L. Sēle rakstījusi arī 
lugas – „Tirgus vai zagļu diena Kuldīgā” (1982), „Caurās kurpes” (1984), „Tas notika 
kaķpēdiņu Bulvārī”. L. Sēle pievēršas arī  bērnu auditorijai un saraksta pasaku 
krājumu „Ventspils rūķi un viņu draugi” (2011). Vairākiem L. Sēles dzejoļiem 
komponēta mūzika (komponisti V. Zilveris, V. Kaminskis, A. Sīlis u. c.) 

Literatūra 

Sēle L. Pa naktmelnu upi es palaižu papīra kuģīšus peldēt…(sarunu pierakstīja G.Rozenbergs)//
Padomju Jaunatne, 1989. 4 nov.  

(Aija Jansone, 2014) !!
Spinga Leons (1936. 15. IV, Vaiņodē – 1999. 24. I, Liepājā, apbedīts Liepājas 
Centrālkapu Mākslinieku kalniņā) – žurnālists, literāts.  
         Dzimis laukstrādnieku ģimenē.  
     1960 absolvējis Liepājas Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras 
fakultāti. 
      1960–1963 strādājis par skolotāju. Divus gadus bijis Liepājas muzeja direktors. 
No 1963 korespondents Liepājas laikrakstā „Komunists” („Kurzemes Vārds”), 
laikrakstā „Cīņa” un Liepājas rajona laikrakstā „Ļeņina Ceļš” („Kursas Laiks”). 
1978–1981 bijis laikraksta „Komunists” redaktors. 
        1959 pirmā literārā publikācija. 
        Izdotas 2 prozas grāmatas.  !

(Anda Kuduma, 2014) !!
Stadgale Ineta (1969. 9.VII Liepājā) – literāte, žurnāliste, gleznotāja.  

1987 beigusi Liepājas 7. vidusskolu. 1992 absolvējusi Latvijas Universitāti; 
studējus filoloģiju, ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju. 
Līdztekus studējusi arī Kultūras fakultātes vakara nodaļā noformētāja specialitātē.  
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1999 LPA ieguvusi fililoģijas maģistra grādu valodniecībā. 2003–2005 
studējusi RSU Sabiedrības veselības maģistrantūrā. 2009 LiepU ieguvusi Vadības 
zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā.  

1995–1999 studējusi LPA Doktorantūrā Latviešu filoloģijas nozarē, nokārtoti 
promocijas eksāmeni. 

1992–2001 bijusi latīņu valodas un latviešu valodas stilistikas pasniedzēja 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Latviešu valodas katedrā. Ir  zinātniskas un 
metodiskas publikācijas par dažādiem valodniecības jautājumiem.  

No 2002 Liepājas domes attīstības pārvaldes Sociālās infrastruktūras attīstības 
projektu vadītāja; veidojusi, koordinējusi, vadījusi dažādus starptautiskā, nacionālā, 
vietējā līmeņa sociālos, veselības, nodarbinātības un demokrātijas projektus saistībā 
ar ES politikas ieviešanas veicināšanu un EK programmu, EEZ, ES struktūrfondiem, 
dažādu finanšu avotu piesaisti Liepājas pilsētas attīstībai. 

Apguvusi glezniecību gleznotājas Ilzes Strekavinas tautas glezniecības studijā 
„Varavīksne”. 1987–1994 piedalījusies studijas izstādēs un plenēros. 2000 akvareļu 
izstāde „Ķieģeļsienu puķes” Liepājā, galerijā „Rožu laukums”, bijušas izstādes 
izstādes Liepājas skolās (8. vsk. u. c.) 

Darbojusies žurnālistikā, Liepājas reģionālajā televīzijā un tulkojusi lietuviešu 
valodā. Bijuši vairāki Kultūras projekti sadarbībā ar Liepājas muzeju, Mākslas 
vidusskolu, izglītības iestādēm.  

Kopš pirmās dzejoļu kopas publikācijas LU studentu avīzē 1990 I. S. regulāri 
publicējusies dažādos vietējos un republikas periodiskajos izdevumos – literatūras un 
kultūras žurnālā „Karogs”, laikrakstos „Izglītība un kultūra”, „Kultūras Forums”, 
„Kurzemes Vārds”, „Rīta ekspresis”, „Kurzemes ekspresis”, žurnālā „Helikons”, u.c. 
Dzejas kopas publicētas Liepājas literātu kopkrājumos „Liepājnieku smilšu 
rausis” (1999), „Vētru strīpa” (2001), „Krizdoļu ķocis” (2004).  

Bijuši dzejas un miniatūru lasījumi „Rietumu radio”. I.S. aktīvi piedalījusies 
ikgadējās Dzejas dienās Liepājā un Kurzemē, no 1995 ir bijuši autorvakari Liepājas 
bibliotēkās. Raksta arī prozu – miniatūras un tēlojumus. Piedalījusies LCZB „Prozas 
lasījumos”, kā arī prozas darbu konkursā, iegūstot publicēšanās iespējas grāmatā „Ar 
sakņu sajūtu vējā” (2008). Kopā ar citiem Liepājas dzejniekiem sarakstīti dziesmu 
teksti Z. Liepiņa Liepājas dzimšanas dienai veltītajam koncertuzvedumam „Kapteiņa 
stāsti” (2008), 2009 izvirzīta nominācijai „Gada liepājnieks” literatūrā. I.S. 
piedalījusies oriģinālpasaku lasījumos bērnu svētkos „Lielmutis Fricis un Lielmute 
Marta” 2009.  

2008 izdots dzejas krājums „Viņas auguma puķes”. Dzejas poētiskā pasaule 
rezonē agrīnā modernisma (simbolisma un jūgendstila) estētikai raksturīgo vēlmi 
pasauli atveidot jutekliski un emocionāli, reizē pakļaujot poētisko domu noteiktas 
idejas virzībai. I.S. dzejai ir izteikti urbāna ievirze, tiek radīta vizuāli krāsaina un 
fiziski tverama pilsētas telpa. I.S. glezno vārdiem, atklājot dzimtās Liepājas kolorītu, 
radot spilgtas redzes gleznas, izmanto sulīgas, tumīgas un intensīvas krāsas (plaša 
sarkano toņu gamma, spilgti zilie un zaļie toņi, saules krāsas variācijas, balts, sudrabs 
un svins), eksperimentē ar dažādām faktūrām (ķieģeļu māls, smiltis, stikls un zīds), 
dzejai raksturīga telpiskuma izjūta, izteikts dekoratīvisms detaļu, formu un faktūru 
izvēlē.  
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Literatūra 
Kuduma, A. Liepājas dzejnieču poētiskās etīdes. Literārā Kurzeme (2012) !

(Anda Kuduma, 2014) !
Šmite Dzidra (precējusies Balandina; 1930. 31.I Liepājā) – dzejniece, grafiķe. 
 1936 uzsāk mācības Liepājas A.Pumpura pamatskolā; 1939 turpina mācības 
Zvārdes pagasta Striķu 4 gadīgajā skolā. 1942 atgriežas Liepājā un mācās Blaumaņa 
un Kalpaka pamatskolās; 1946 pabeidz Raiņa pamatskolas 7. klasi. 1946–1951 
mācības Liepājas daiļamatniecības vidusskolā. Kļūst par modelisti, mācās keramiku, 
tēlniecību. Strādājusi Nīcas, Jūrmalas un Skatres 6 gadīgajās skolās. Strādājusi par 
vitrīnu dekoratori veikalos, dekoratori Flotes teātrī, mākslinieci noformētāju rūpnīcā 
„Sarkanais Metalurgs”, Liepājas vēstures un mākslas muzejā, Pētera 1. namiņā. Trīs 
gadus bijusi Durbes Kultūras nama direktore. 
 1967 pievēršas dzejai. Tuvas un draudzīgas attiecības izveidojas ar dzejnieci un 
jauno autoru dzejas konsultanti M. Ķempi. Dzeja publicēta Latvijas un vietējos 
periodiskajos izdevumos – žurnālos „Karogs”, „Padomju Latvijas Sieviete”, 
„Liesma”, laikrakstos „Padomju Jaunatne”, „Saldus Zeme”, „Kursas Laiks”, 
„Kurzemes Vārds”, žurnālā „Helikons”. Dz. Š. dzeja publicēta dzejas kopkrājumos 
„Dzejas dienas” (2002, 2004), „Liepājnieku smilšu rausis” (1999), „Vētru 
strīpa” (2001). Iznākušas trīs dzejas oriģinālkrājumi –„...un diena uz spārniem 
sēd” (1997), „Caurvēju mākoņos” (2001) un „randevū” (2010). Dz.Š. dzejas galvenie 
tematiskie loki atspoguļo cilvēka dzīves gājuma galvenos mezglpunktus, filozofisku 
apcerīgumu par dzīves un mākslas attiecībām, radniecīgu dvēseļu meklējumi dzīvē un 
mākslā, senču un dzimtās Kurzemes puses nozīmīguma apliecinājums. Dzejas 
poētikai raksturīga ironiski smeldzīga intonācija, dažkārt visai ekstravaganta 
tēlainība, kas ne vienmēr izslīpēta un mākslinieciski attaisnojas. Raksturīgs klasisku 
panta formu izmantojums, piem., trioletas.  
 Kopš 2002 LLRMK „Helikons” biedre, darbojas žurnāla „Helikons” 
redkolēģijā. Viņas zīmētās grafikas, daudziem Liepājas kultūras cilvēkiem veltītie 
ekslibri publicēti žurnālā „Helikons”, Dz. Š. veidotās grafikas vairākkārt izstādītas. 
2005 galerijā „Rožu laukums” Dz.Š. grafiku personālizstāde „Liepājas un liepājnieku 
vaibsti”. !
Literatūra 
Kredīts no zvaigznēm. I. Vanaga saruna ar Dz. Šmiti. Helikons, 2005, marts 1(9); 
Pāvulīte, A. Lūgsnu vārdi rodas paši no sevis. Kursas Laiks, 2001, 1. marts !

(Anda Kuduma, 2014) !!
Šnipke Gunta (1955. 16.IV Liepājā) – arhitekte, dzejniece, prozaiķe, dramaturģe, 
publiciste.  
          Literārie pseidonīmi: O. Urbāne, A. Reinholde.  
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         Tēvs skolotājs un dzejnieks Edvīns Šnipke (pseidonīms Eglājs), māte – Liepājas 
pedagoģiskā institūta pasniedzēja Alma Šnipke. 
      1972 absolvējusi Liepājas 5. vidusskolu, 1978 beigusi Rīgas Politehniskā institūta 
Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu. 
         Bijusi arhitekte – tehniķe Rīgas institūtā  „Rūpnīcprojekts“  (1997–1998), 
arhitekte Rīgas institūtā „Rūpnīcprojekts“ (1978–1981), institūta „Komunālprojekts“ 
Liepājas nodaļā (1981–1993), SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs“ (1993–1998); 
Liepājas pilsētas galvenā māksliniece (1998–2003),  
Liepājas pilsētas galvenā arhitekta vietniece, Vecliepājas rajona arhitekte (2003–
2006), Liepājas pilsētas būvvaldes Arhitektūras daļas vadītāja, Vecliepājas rajona 
arhitekte (2006–2012), Liepājas pilsētas būvvaldes Vecliepājas rajona arhitekte (kopš 
2012). 
        Pēc G. Š. iniciatīvas Liepājā veikti vairāki nozīmīgi projekti. 1986–1987 Liepājā 
veikta Tirgoņu ielas pārveide par gājēju ielu u. c. G. Š. regulāri piedalās dažādās 
arhitektūras un plānošanas radošajās aktivitātēs – semināros, plenēros, pieredzes 
apmaiņas braucienos ārzemēs. 
      Raksti par arhitektūru publicēti dažādos periodiskajos izdevumos, kopš 1997 
žurnālā „Latvijas Architektūra”, kopš 2001 darbojas žurnāla redkolēģijā.  Bijušas 
publikācijas par Liepājas mākslas, teātra un mūzikas norisēm (arī ar pseidonīmiem O. 
Urbāne un A. Reinholde). 
  1970 debitē kā dzejniece. Bijušas publikācijas dažādos periodiskajos 
izdevumos – Liepājas un novada laikrakstos, republikas laikrakstos „Literatūra un 
Māksla”, „Labrīt”, „Neatkarīgā”, „Kultūras Forums”, žurnālos „Liesma”, „Avots”, 
„Karogs”, „Teātra Vēstnesis” u. c.  

Portālā www.liepajniekiem.lv (kultūrvide>licentia poetica) publicēti romāna 
„Bezvējš” (sākts 1993. gadā) fragmenti. G. Š. publicējusies arī kopkrājumos un 
dažādos citos izdevumos – Latvijas jauno literātu kopkrājumā „Acis”  (1987), 
krājumā  „Liepājnieku smilšu rausis” (1999), 80-to gadu kopkrājumos „Dzejas 
dienas”, kopš 1996 ir bijušas publikācijas „Kurzemes Vārda” kalendāros. 

Izdotas divas dzejas grāmatas – „Bērns ienāca” (1995), „...Un jūra” (2008). 
G. Š. dzejai raksturīga izteikta asociativitāte un intelektuālā elementa 

dominante, dažkārt sintaktiski izvērstā asociatīvi blīvā apziņas plūsmā paveras plaši 
mītiski un vēsturiski konteksti, ko inspirē mūsdienu urbānās pasaules norises, liriskās 
varones apziņā uzplaiksnījuši fakti un notikumi alūziju un reminiscenču veidā. G. Š. 
Dzejā stāstošais elements ļauj fiksēt un atklāt dzīves fizisko realitāti un vienlaikus 
modelēt daudznozīmīgu pārdzīvojumu telpu, trauslās un tikai viegli nojaušamās 
mūsdienu sievietes dvēseles dzīves vibrācijas. G. Š. urbānie motīvi saistās ar 
konkrēto dzimtajai Liepājai raksturīgo kolorītu, kā arī plašākiem pasaules 
kontekstiem. Dominējošs ir sociāli ass un ironiski kritisks skatījums uz 
sabiedriskajām norisēm un indivīda vietu un lomu tajās. Raksturīga dzejproza. 
            Luga „Brīnums” iestudēta Liepājas teātrī (1996), Saldus Tautas teātrī (1998). 
2006 kopā ar Ingu Ābeli, Paulu Bankovski un Noru Ikstenu pārstāvējusi Latviju 
Latvijas literatūras dienās Darmštatē. 
            No 2008 Latvijas Rakstnieku sav. biedre. 
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        G. Š. saņēmusi vairākus apbalvojumus – Gada liepājniece – Liepājas pilsētas 
Domes Atzinības rakstu un krūšu nozīmi (2002), Liepājas pilsētas Domes Pateicības 
rakstus (2000, 2007, 2009), VKPAI Atzinību (nominēta „Kultūras mantojuma Gada 
balvai” 2008).  

Ietverta laikraksta „Kurzemes Vārds” atlasē 20. gadsimta izcilākie Liepājas 
literāti.   
          
Literatūra 
Kuduma, A. Liepājas dzejnieču poētiskās etīdes. Literārā Kurzeme (2012) !!

 (Anda Kuduma, 2014) !!
Štāla Liene(prec. Gūtmane; dz. 19.11.1974. Liepājā) – dzejniece 
 Dz. ārstu Helēnas Birutas un Laimoņa Štālu ģimenē. Mācījusies Liepājas 5. 
vidusskolā (1981–1992), pēc tam studējusi Liepājas Pedagoģiskās augstskolas 
Vidusskolas pedagoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras specialitātē (1992–
1997) un Liepājas Pedagoģijas akadēmijas maģistrantūrā, programmā Latviešu 
filoloģija. Ieguvusi filoloģijas bakalaura grāds un humanitāro zinātņu maģistra grāds 
filoloģijā. Papildus vienu semestri studējusi ģermānistiku Drēzdenes Tehniskajā 
Universitātē (1997–1998), Ķelnes Universitātē (2000–2001, slāvistikas studijas), 
Varšavas Universitātē (2001–2003, poļu valodas kursi). 
 Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Liepājas 1. 
vidusskolā(1997–1999), par vācu valodas skolotāju Liepājas Vakara (Maiņu) 
vidusskolā (1999–2000). Vēlāk strādā Varšavas Universitātes Vispārīgās 
valodniecības un Baltistikas katedrā par latviešu valodas un literatūras lektori (2001–
2003; 2007–2009). Pārzina vācu, poļu, angļu un krievu svešvalodas. Kopš 2009. gada 
ir Polijas Republikas vēstniecības Latvijā vēstnieka asistente. 
Precējusies ar Dāvi Gūtmani, meita – Karīna Natālija. Otrreiz precējusies ar Mareku 
Gluško, meita – Anna. 
 Pirmās publikācijas – 1991. gadā (žurn. Draugs, Nr. 9, laikr. Kurzemes Vārds). 
Iznākuši dzejoļu krājumi – „Vakardiena” (1997), „Melnais eņģelis” (2002), 
„Lidot” (2005). 
 L. Š. dzejoļi publicēti Liepājas jauno dzejnieku kopkrājumā „Dvēseļu 
lauki” (1995), Lejaskurzemes dzejnieku kopkrājumā „Vētru strīpa” (2001), Liepājas 
pilsētas un rajona literātu dzejas almanahā „Krizdoļu ķocis” (2004). 
 Dz. tulkoti lietuviešu un vācu valodā. 
 L. Š. dzeju raksturo sakāpināta emocionālā ekspresivitāte, romantisks 
smeldzīgums, arī eksistenciāli skaudrs realitātes novērtējums. Skumji dramatiskās 
intonācijas mijas ar spītīga bohēmisma noskaņām. Dzejas varone pārsteidzošā kārtā 
grēcīga miesiskuma un izsmalcināta garīguma šķautnes. Štālas dzejas sievietei 
„patīk .. patikt”, viņa pozē, koķetē, flirtē un arī sāp un raud, viņa azartiski meklē 
prieku, atrod, pazaudē un atkal meklē. Moderna pasaules izjūta apvienota ar dziļu 
kultūras sakņu apziņu. 
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 Bieži satopams neregulārs vārsmojums, mainīga dzejas ritmika. !
Literatūra 
Gūtmanis O. Atsauksme// Dzejas dienu Lapa, Nr. 1, 09.09.1997 
Lāms E. „Vēl notiks viena mīlestība..”// 
Kubuliņa A. Tradīcijas un mirkļa pirmreizības cikstiņš// Karogs, 1998, 11 
Valtere M. Dzeja- 2002// Jaunākā latviešu literatūra 2002.- Rīga: Pētergailis, 2003 
Vērdiņš K. Pelnrušķītes lidojums// Kultūras Forums, 2005. gada 9.–18. novembris, 9. lpp. 
Lāms E. Jūtu vibrācija un uzticība sapņiem// Kurzemes Vārds, pielikums Kultūras Pulss, 2005. gada 
28. oktobrī, 2. lpp. !

        (Edgars Lāms, 2014) !!
Tenne Guntars(1965. g. 1. okt., Talsos) – literāts, publicists. 
    Kopš 1966. g. dzīves vieta Ventspils. Pēc izgl. – vēst. un sociālo zinību skol., 
vairākus gadus mācījis vēsturi Ventspils pilsētas un novada mācību iestādēs, strādājis 
Ventspils muzejā, vairāk nekā 10 gadus bijis Latvijas AM Jūras spēku vietējās 
apakšvienības personālsastāvā. Kopš 90. gadu otrās puses publicē dzeju Ventspils un 
citu Kurzemes pilsētu (Talsu, Kuldīgas, Saldus, u.c.) laikr. literārajos pielikumos, 
piem., laikr. „Talsu vēstis”, „Kurzemnieks”, „Ventas Balss”, „Kurzemes Ekspresis”, 
„Neatkarīgās Tukuma ziņas”, arī Liepājas literātu un mūziķu izdevumā „Helikons”. 
Vairākos preses izdevumos publicēti arī īsstāsti, no kuriem jaunākais – Ventspils 
autoru stāstu kopkr. „Jūras iela”(2012). G. T. raksta arī tēlojumus, piem. „Saulgriežu 
vakarā”, „Vasarsvētku rītā”, publicēti laikr. „Ventas Balss”. Rakstnieka uzmanības 
lokā ir kultūrvēsturiskas ievirzes raksti, piem., laikr. „Ventspils Apskats” (1998) 
publicē aprakstu sēriju ar nosaukumu „Pērle vai pelnrušķīte Kurzemes kronī”, kuri 
veltīti Ventspils arhitektūras mantojumam, Kurzemes radio izdotajā nedēļas laikr. 
„Ventspils Akcenti” (1999) apraksti par Ventspils dievnamiem. Vairāki apraksti veltīti 
arī Kurzemes muižām un pilīm, publicēti Ventspils un Talsu novada preses 
izdevumos.  
   G. T. pievēršas arī vēsturiskā romāna žanram, saraksta romānu „Asmens pret 
asmeni” (2005) un „Pērles un pelni” (2009). Romāna „Pērles un pelni” fragm. 
publicēti laikr. „Izglītība un kultūra”. Darbi veltīti Kurzemes hercogistes vēsturei un 
iekļauti 2012. gada sastādītajā Kurzemes hercogistei veltīto literāro darbu katalogā, 
kā arī Valmieras integrētās bibliotēkas izveidotajā t.s Zvirbulēna vasaras lasīšanai 
ieteicamo grāmatu klāstā 8. un 9. kl. skolēniem.  Nepubl. romāna „Krusts uz 
ģērboņa” fragm. publicēti žurn. „Helikons”. 
       

(Aija Jansone, 2014) !
Uldriķe Aina (precējusies Zāģere; 1935. 7.I Liepājā – 2008. 17.II Liepājā, apbedīta 
Liepājas Centrālkapos) – kordiriģente, dziedāšanas skolotāja, dzejniece. 
       Dzimusi gleznotāja Teodora Uldriķa ģimenē. Brālis – gleznotājs Māris 
Uldriķis. 
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        Mācījusies Liepājas 1. septiņgadīgajā skolā. 1960 absolvējusi Liepājas mūzikas 
vidusskolu. Bijusi tipogrāfijas strādniece, vokālo ansambļu vadītāja, bibliotekāre, 
apkopēja, dziedātāja vieglās mūzikas orķestrī.  

A. U. dzeja publicēta Liepājas laikrakstos. Izdoti A. U. dzejas krājumi „Sauc 
gaismu” (2000), „Lirika” (2005). Publicējusies žurnālā „Helikons” un Lejaskurzemes 
dzejnieku kopkrājumos „Krizdoļu ķocis” (2004), „Vētru strīpa” (2001) un kristīgās 
dzejas almanahā „Dievs, gribu Tev skanēt…” (2008). Pēc nāves izdots A.Uldriķes 
dzejas krājums „Pēdējā stīga” (2008, sast. Ē. Birzkopa) un dziesmu albumu „Mazās 
dziesmas” (2010). Darbojusies klubā „Helikons” un Liepājas katoļu draudzē. 

A. U. dzejai raksturīgi garīgi meklējumi un atklāsmes, cilvēka dvēseles 
pārdzīvojumu sāpīgām un traģiskām notīm mijoties ar prieka, paļāvības un cerības 
mirkļiem. Dzejā jūtamas izteiktas kristīgās reliģijas notis – Dieva mīlestības, 
piedošanas un ziedošanās motīvi.  

A. U. iedziedātās dziesmas ar pašas sacerētu mūziku un vārdiem izdotas 
audiokasetē „Atspulgi” (1998) un romanču kompaktdiskā „Pretvējš” (2002). !

Literatūra 
Tauriņš, E. Ainas Uldriķes prieks, skumjas un briedums. Helikons, 2005, marts 1(9); 

Meistere, D. Teodors Uldriķis un viņa talantīgie bērni. Kurzemes Vārds, 2010, 20. janv. !!
 (Anda Kuduma, 2014) !!

Vanags Imants (1927. 6.VII Madonas apriņķa Mētrienas pagastā) – dziedātājs, 
kordiriģents, dzejnieks. Bijis precējies ar operdziedātāju Laumu Vanagu.  

 Mācījies Mētrienas un Saikavas pamatskolās. No 1942 Jelgavas skolotāju 
institūtā. Pēc 2. kursa iesaukts vācu armijas gaisa spēku izpalīgu dienestā. 1946 
atgriezies no Vācijas un iestājies Cēsu Skolotāju institūtā. 1949 beidzis Dabas zinību 
un ģeogrāfijas fakultāti, līdztekus Cēsu Mūzikas vidusskolas kordiriģēšanas klasi. 
1956 absolvējis Latvijas Valsts konservatorijas Vokālo nodaļu, norīkots darbā uz 
Liepāju.  

No 1956 Liepājā darbojies kā vokālais pedagogs. No 1962 I. V. profesionālās 
gaitas saistās ar E. Melngaiļa Liepājas mūzikas skolu, ar koriem „Dziedonis” un 
„Līva”. 1968–1972 solists Valsts Liepājas Muzikāli dramatiskajā teātrī. Nodziedātas 
nozīmīgas baritona partijas Dž. Verdi operā „Rigoleto” un Dž. Pučīni „Toskā” (kur 
atveidotais Skarpia tiek uzlūkots kā dziedātāja augstākais vokālais un artistiskais 
sasniegums). I.V. vokālais talants izpaudies arī operetes žanrā, piedaloties F. Šūberta, 
F. Lehāra, K. Cellera, I. Kālmana u.c. operešu iestudējumos Liepājas teātrī.  

Rakstījis dzeju, daudzus no saviem dzejoļiem pats komponējis un izpildījis. 
I.V. dzeja un dziesmu notis publicētas galvenokārt izdevumā „Helikons”, dzeja 
lasāma Liepājas laikrakstos.  

Izdoti divi dzejas oriģinālkrājumi „Tāds parasts mūžs” (1999) un 
„Launadze” (2012). I.V. dzeja publicēta Lejaskurzemes autoru kopkrājumos „Vētru 
strīpa” (2001), „Krizdoļu ķocis” (2004), „Interesanti lasāmpanti” (2007) un kristīgās 
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dzejas almanahos „Dievs, gribu Tev skanēt…” (2008), „Kāp Mīlestības 
kalnā” (2010), „Kristus gaismas mirdzumā” (2011), daudzvalodu dzejas almanahā, 
„Baltijas vējš” (2010). 

 I. V. radošas dzīves pilnveidē liela nozīme ir dzejniecei M.Ķempei, ar kuru 
draudzība un sarakste ilgusi daudzu gadu garumā. I.V. dzejā jūtami komunikācijā ar 
M. Ķempi iztirzātie filozofiskie jautājumi par bezgalīgās dvēseles ceļiem, par dzīves 
sāpju un personisko nelaimju pārvarēšanu un prieka rašanu, mūzikas pasaules 
klātbūtne. Autora mūzikas mīlestība atklājas daudzos dzejoļos tēmu un tēlainības 
aspektos. Daudz veltījumu dzejas tuviniekiem – mātei, vecmāmiņai, dēliem –u.c. I.V.  !

Literatūra 
Akmentiņš, Z. Imants Vanags – Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra solists. Helikons, 2009, 

septembris 2(20); Imants Vanags stāsta savu dzīvi: Mūža ceļi grumbuļainie bedru bedrēs. Helikons, 
2004, septembris 3(8) !

(Anda Kuduma, 2014) !!
Varķis Roans (1931. 18.V Liepājā – 2008. 23.X Liepājā, apbedīts Liepājas 
Centrālkapos) – literāts, prozaiķis.  
       Mācījies Liepājas Ata Kronvalda pamatskolā, 1947 uzsācis mācības Rucavas 
septiņgadīgajā skolā. 1953 absolvējis Smiltenes Zooveterinārā tehnikuma 
piensaimniecības nodaļu.  
      Strādājis pienotavās, krejotavās, bijis kvalitātes kontroles laborants, 28 gadus 
piena pieņēmējs Liepājas piena kombinātā. Nodarbojies ar tautas daiļamatniecību, 
pinis grozus u.c. izstrādājumus. 1991 beidzis strādāt algotu darbu un arvien vairāk 
pievērsies rakstniecībai.  
  Pirmie prozas sacerējumi – feļetons „Vajag domāt” un drīz pēc tam pirmais     
stāsts „Domas, manas domas” – publicēti laikrakstā „Rīta Ekspresis” (1998). Prozu 
publicējis vietējos laikrakstos („Kursas Laiks” u.c.), žurnālā „Helikons”. 
   Izdotas vairākas prozas grāmatas – patiess stāsts par savu bērnību „Vēja 
iela” (2005), kultūrvēsturiskas triloģijas par latviešu tautas likteņgaitām pirmā 
grāmata „Mūži kā zvaigznes krīt Kurzemē” (2006). Sākta rakstīt, nepabeigta 
triloģijas otrā daļa „Viņiem bija atņemts viss”. 2006 izdevumos „Helikons” publicēti 
vairāki stāsti – „Pamestā kapsēta” un „Esiet uzmanīgi ar uguni!” 
  R. V. proza atklāj paša autora bērnības un jaunības pieredzi Latvijas, un jo īpaši     
Kurzemes, laukos, kā arī latviešu tautas likteņgaitu tēlojumu cauri 20. gs. 
traģiskajiem vēsturiskajiem notikumiem. R.V. proza ir viegli un interesanti lasāma, tai 
raksturīga raksturīga tēlaina, labi izkopta, izteiksmīga valoda, raksturīgas spilgtas 
redzes gleznas, kas ilgi paliek atmiņā.  !

(Anda Kuduma, 2014) !
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Vensko Sandra (precējusies Alksne; 1958. 25.V Liepājā) – žurnāliste, dzejniece, 
dramaturģe, prozaiķe. Pseidonīms – Svens Bezmers. 
1976 beigusi Grobiņas vidusskolu. 1978 uzsāktas neklātienes žurnālistikas studijas 
Latvijas Universitātē; studijas nepabeigtas. 2004–2008 studējusi Liepājas 
Universitātē kultūras vadību; 2012 iegūts profesionālais maģistra grāds izglītības 
zinātnē; Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālistu profesionālā kvalifikācija. 
       No 1978 strādājusi par radiožurnālisti laikrakstā „Komunists”; vēlāk ārštata 
korespondente un žurnāliste Liepājas un Liepājas rajona laikrakstos, „Latvijas 
Avīzē”; neilgi strādājusi arī Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā. Turpmākais profesionālās 
dzīves ceļš saistās ar rakstniecību.  
       Dramaturgu Ģildes biedre; Rakstnieku Savienības biedre, Liepājas nodaļas 
vadītāja, jauno literātu skolotāja. 
       70. gados Liepājas Literātu studijas dalībniece. Pirmā literārā publikācija 
Liepājas rajona laikrakstā „Ļeņina ceļš”, vēlāk dzejoļu kopas publicētas Liepājas 
laikrakstos latviešu un krievu valodā. 
           Pirmā luga „Pagalms” (1989) iestudēta Liepājas teātrī N.Klētnieka režijā. 1990 
ar lugu „Svešiniece” (V. Krauča tulk. krievu val.) piedalījusies Vissavienības 
dramaturgu seminārā Picundā (Abhāzijā). „Žirafe” (2002 iestudēta Liepājas tautas 
teātrī, režisors J. Ločmelis), „Melnais mežastrazds” (2005 iestudēta radioteātrī), 
sarakstītas lugas –„Sallija Mūra” (2001), „The End” (2001) u.c. 
   Daudz rakstījusi bērniem. Piedzīvojumu romāns bērniem „Mazulīte 
Vējaslota” (1991) radiovariantā „Lielās Pļavas Iemītnieki” kopš 1996 skanējis 
Latvijas Radio. 90. g. tapušas daudzas bērnu lugas – „Mārča”, „Mušmirēns” (1997), 
„Eža Pukšķa zelta zābaciņi” (2001), „Kā riebeklītis Mēnesi nozaga”, „Gaisma 
pazemas ielā”, „Notikums ar Pētersīli” (2006 iestudēta Liepājas pils. leļļu teātrī), 
„Kazas” (2006 Latvijas radio teātrī).).  
        Iznākušas vairākas dzejoļu grāmatas bērniem – „Mākoņu pilsētiņa” (2002), 
„Pāris – nepāris” (2005) sērijā „13 dzejoļi”, „Pankūkas, Kurmis un Astes 
Zvaigzne” (2006). 
     Raksta publicistisku un beletristiku par jauniešiem un pedagoģiskajām 
problēmām, atkarībām un vardarbību ģimenē, publikācijas žurnālos „Sākums”, 
„Skolotāju Almanahs”. 
          Sarakstījusi prozas grāmatas pusaudžiem „Vāvere” (2007; piešķirta „Baltā 
vilka balva”) un „Mare vairs nerunās” (2009; apgāda Zvaigzne ABC veicināšanas 
prēmija). 
      Publicēti divi dzejas oriģinālkrājumi „Jūras puķe” (1993) un „Sudraba 
putns” (2001). S.V. dzeja publicēta kopkrājumos „Plīvurdeja un bezdibenis” (1999), 
„Vētru strīpa” (2001) „Krizdoļu ķocis” (2004).  
     S. V. dzejai raksturīga spilgta metaforās balstīta tēlainība, dzeja ir izteikti 
asociatīva, balstīta spēcīgā iekšējā pārdzīvojuma atklāsmē plašā emociju un izjūtu 
gammā. Dzejai liriski meditatīvs raksturs. Spēcīgi atklājas sievietes dvēseles dzīves 
sarežģītība.  
             2012 izdota tapusi liriskās prozas grāmata „Vēstules mīļajam naktssargam”.  
            2014 publicēts romāns „Maigā okupācija” par laika periodu Latvijā (Kurzemē 
un Liepājā) 1939–1949. Sakārtots dzejoļu krājuma „Lapsiņas stāsts” manuskripts.  
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          Paralēli literārajām aktivitātēm piedalījusies Latviešu valodas mācību grāmatas 
izveidē (kopā ar D. Laivenieci un K. Bikši) 11. klasei (Zvaigzne ABC). S.V. ir apceru 
un eseju kopkrājuma „Labdien, skolotāj!” (2009) veidotāja un līdzautore. 
          Vadījusi daudzus kultūras un literatūras projektus Liepājā un Kurzemē. Vadījusi 
dzejnieka O. Gūtmaņa rakstu izdošanas darba grupu. Sadarbībā ar Ventspils 
Rakstnieku māju un Rakstnieku savienību organizējusi literārā žurnāla „Vārds” 
izdošanu; Piejūras Literārās akadēmijas meistardarbnīcas u.c. !

(Anda Kuduma, 2014) !!
Zandberga Zoja (Herlinga; precējusies Trupa, vēlā Zandberga 1936. 1.X Rīgā) – 
latviešu un krievu valodā rakstoša literāte. Dzimusi krievu inteliģentu emigrantu 
ģimenē. Pirmais vīrs kinooperators Pēteris Trups. Otrais vīrs aktieris Valdemārs 
Zandbergs.   

Absolvējusi Rīgas 13. vidusskolu ar krievu mācību valodu, 1955 beigusi Rīgas 
kinostudijas režisoru palīgu kursus.  

1959–1964 bijusi Rīgas Modeļu nama izstāžu zāles darbiniece, 1964–1976 
ģērbēja Rīgas Kinostudijas filmēšanas grupās, režisora palīdze, otrā režisore. 1978–
1988 administratore un galvenā administratore Liepājas teātrī. Žurnāla „Zintnieks” 
ārštata korespondente. No 1988 pensijā.  

No 90. gadu vidus raksta dzeju. 2003–2005 biedrības „Helikons” valdes 
priekšsēdētāja, piedalījusies izdevuma “Helikons” pirmo sešu numuru veidošanā. No 
2001 publikācijas dzejas kopkrājumos „Dzejas diena”, „Vētru strīpa” (2001), 
„Krizdoļu ķocis” (2004). Izdotas Z. Z. dzejas grāmatas „Caur rudens lapām saule 
pil…” (2003); līdzautore grāmatai „Aktiera īstā alga. Atskatoties. Mantojums” (2006) 
par aktieri Valdemāru Zandbergu. Dzeja, tēlojumi un pasakas publicētas V. Zandberga 
piemiņai veltītajā grāmatā   „Kailums”, grāmatas 2. daļa krieviski ar nosaukumu 
„Roņaet roza ļepestki” (2007). !

(Anda Kuduma, 2014) !!
Zihmanis Modris (1927. 1.XII Tērvetes pag. „Lāčplēšos”) – dzejnieks, prozaiķis, 
publicists. Literārais pseidonīms Zelmenis Modris. 
 M. Z. dzimis zemnieku ģimenē. Tēvs – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. 
Mācījies Tērvetē A. Brigaderes četrgadīgajā pamatskolā; 1943 beidzis Penkules 
tautskolu, 1944–1946 mācījies Jelgavas un Rīgas valsts tehnikumos.  
       Iesaistījies slepenā Latvijas jaunatnes Triju Zvaigžņu organizācijā, piedalījies 
Nacionālās pretošanās kustības cīņās (1947–1949) Dobeles rajona Naudītes – Īles 
pagastā. Par pretpadomju darbību piespriests nāvessods, kas aizstāts ar 25 gadiem 
piespiedu darba nometnēs. 1949–1964 bijis padomju gulaga nometnēs un specrežīma 
cietumos PSRS polārā apvidū un Mordovijā. 1950, dzejnieka A. Pelēča rosināts, sācis 
literāro darbību. Pabeidzis vidusskolu ar izcilību. 1964 no ieslodzījuma atbrīvots.  
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 1964 pārceļas uz Liepāju. Strādājis Celtniecības remontu trestā, rūpnīcā 
„Sarkanais metalurgs”. Nodarbojas ar dārzniecību, rožu audzēšanu.  
     1989 pirmās literārās publikācijas – tēlojumi. Pēcatmodas periodā regulāri 
Liepājas un Rīgas, arī trimdas periodikā publicējis gan dzeju, gan atmiņu stāstus un 
tēlojumus, feļetonus un esejas. Publicējies kopkrājumos „Atmiņu lauskas” (1991), 
„Uz ežiņas galvu liku” (1993), „Es sapni par dzimteni pagalvī likšu” (1996). 
Sacerējis vārdus A. Engelmaņa komponētajai oratorijai „Via Dolorosa” (1993). 
Sarakstījis atmiņu un stāstu krājumus „Nemesīdas gūstā” (1998), dokumentālu 
romānu „Nāves paradīzē” (2003), romānu „Jensenu pils noslēpums” (2004), romānu 
„Bandu bērns” (2007), atmiņu stāstu grāmatu „Igreks un Iksa: stāsti un 
tēlojumi”(2011). 

 Izdoti dzejas krājumi – „No manas asinsgrupas” (1995), „No mīlas 
pergamentiem” (1997), „Tēvzemei un jaunībai” (2000), dzejas izlase), dzejoļu 
krājums „Vēstules Margrietiņai” (2008, arī ungāru val.), vācu un latv. val. dzejas 
izlase „Sibierischer Hardrock” (2009). M.Z. dzeja publicēta kopkrājumos „Vētru 
strīpa” (2001), „Krizdoļu ķocis” (2004), kristīgajos dzejas almanahos „Dievs, gribu 
Tev skanēt…” (2008), „Kāp Mīlestības kalnā” (2010), „Kristus gaismas 
mirdzumā” (2011).  

M. Z. talants vispilnīgāk izpaudies tieši lirikā, kuras spēcīgākā dzīsla ir 
patriotiskā un mīlas dzeja. Atmiņas par dzimteni, pilnībā neizdzīvotā un aizturētā 
emociju un jūtu dzīve, naids pret tautas ienaidniekiem atklājas romantisku ilgu un 
kaujnieciskas trauksmes piestrāvotās dzejas rindās. Visspēcīgāk M.Z. dzejā atklājas 
mīlestības apliecinājums Dzimtenei, Dievam un sievietei. M. Z. daiļrade ir ļoti 
personiski izstāstīts dzīves stāsts gan prozā, gan dzejā, kas atklāj 20. gs. traģiskās un 
sāpīgās vēstures patiesības par visas Latvijas un latviešu tautas kopīgo pagātni un 
aicina domāt par tagadnes dzīves aktualitātēm un nākotne perspektīvām. M. Z. radošā 
darbība projicē Latvijas valsts veidošanās un attīstības sarežģītos laiku lokus no 
pirmās brīvvalsts posma līdz Atmodas un Latvijas neatkarības atgūšanas brīdim. M. 
Zihmaņa dzīve un daiļrade ir apliecinājums indivīda vēlmei dzīvot savā tēvu zemē, ar 
sirdi un dvēseli kalpot dzimtenei. 

Kopš 2002 LLRMK „Helikons” biedrs, darbojies žurnāla „Helikons” 
redkolēģijā, nosaukuma „Helikons” autors. No 1994 Rakstnieku Savienības biedrs. 
 20. gs. 80. gados aktīvi iesaistās un darbojas Liepājas Vides aizsardzības kluba 
(VAK) sastāvā, piedalās dažādās VAK rīkotajās protesta akcijās pret valdošās 
politiskās varas nostādnēm un darbību. No 1989 biedrības "Daugavas Vanagi" 
Liepājas nodaļas valdes loceklis. 
     Piešķirti vairāki apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis (1997), Latvijas Valsts 
Aizsardzības fonda Goda zīme „Lāčplēsis” (2001), Latvijas Republikas aizsardzības 
ministra apbalvojums „Atzinības Goda Zīme”, Medaļa „Zemessardzei 15 gadi”, 
Barikāžu dalībnieka medaļa 
    Ietverts laikraksta "Kurzemes Vārds" izlasē „20. gadsimta izcilākie Liepājas 
literāti”.  !
Literatūra 

�37



Kuduma, A. Modris Zihmanis: brīvības karotājs un mīlestības dziesminieks. Kurzemes rakstnieku 
silueti 1. (2007) !

(Anda Kuduma, 2014) 

6  !
Zīle Monika (1941. 21.VII Rēznas pag. Petuškos) – žurnāliste un 
rakstniece. 

Beigusi Rēznas 1. septiņgadīgo skolu un Rēzeknes 1. vidusskolu, 
Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Žurnālistikas 
nodaļu (neklātienē, 1967), Augstāko partijas skolu Maskavā (1978). 
Strādājusi par pionieru vadītāju Rēzeknē un Rēzeknes rajonā, par korektori 
Rēzeknes rajona laikrakstā „Znamja Truda” un Saldus rajona laikrakstā 
„Padomju Zeme”. 1967–1971 korespondente un kultūras nodaļas vadītāja 
Liepājas laikrakstā „Komunists”. Šajā laikā publicējas arī laikrakstā 
„Padomju Jaunatne”. 1971–1978 pastāvīgā korespondente Kurzemes zonā 
laikrakstā „Cīņa”, bet 1978–1987  „Padomju Jaunatnes” galvenā redaktore. 
1987–1998 žurnāla „Sieviete” galvenā redaktore.  Pēc aiziešanas no darba 
žurnālā pievēršas rakstniecībai un politiskajai darbībai. 7. Saeimas deputāte 
1998–2002 (ievēlēta no savienības „Latvijas ceļš”). 2004–2010 galvenās 
redaktores vietniece „Latvijas Avīzē”, kur vēl arvien turpina publicēt 
rakstus. Žurnālistu savienības biedre kopš 1968. 

Strādājot „Znamja Truda”, iepazinusies ar savu nākamo dzīvesbiedru 
Aivaru Zīli, un 1962 kopā ar viņu pārcēlusies uz Saldu, bet 1967 uz Liepāju. 
Ir meita Baiba. Dzīvesbiedrs Aivars miris 1994. 

Prozas darbi pirmoreiz publicēti 1968. 25.VII laikrakstā „Komunists” – 
novelete „Tāds savāds vakars” un stāsts „Bet varbūt viss bija citādāk?” 

Stāstu krājumi: „Skābēšana ar dzērvenēm” (1985), „Nakts putnu 
acis” (1991), „Notikumi ar labām beigām” (2005). Krājumā 
„Nerīga” (2006) publicēti stāsti un apceres. 

Publicistikas krājumi: „Zem riekstkoka un bērza” (1984), 
„Pamatrūpe” (1985), „Mirkļi, kas nozib ceļā” (1985), „Rezervi 
audzinot” (1986), „Mēs visi kopā” (1987), „Kāds manā logā klauvē” (1989). 
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Romāni: „Es – dežurējošā pareģe?” (1997), „Kļavas nosarka divreiz” 
un „Melna zivs melnā upē” (1998, vienā grāmatā), „Lilija” (1999, atk. 
2004), „Vasaras namiņš” (2000, atk. 2007), „Tase ar hibiska ziedu” (2000, 
atk. 2007),  „Lilija–2” (2000), „Smukas meitas maksā smuku naudu” (2001, 
atk 2007, 2010), „Aizved mani uz Kolku” (2002), „Kāravu 
bruņiniece” (2002, atk. 2007), „Sliktā sieviete” (2003, atk. 2007, 2010), 
„Mana mīļakā nams” (2005, atk 2010), „Lakstīgalu asaras” (2007), „Pati 
sev māsa” (2009, atk. 2011), „Ar tādām neprecas” (2012), „Vīrietis vēsai 
vasarai” (2010, atk. 2013), „Vientuļo spīganu dārzs” (2013), „Vārdotājas 
brīvdienas” (2014). Izdota arī grāmata ar diviem M. Zīles romāniem „Melna 
zivs nakts upē” (2011; „Vasaras namiņš” un „Kāravu bruņiniece”). 

M. Z. stāsti lielākoties balstās žurnālistes gaitās pieredzētajā un 
novērotajā, tie ir tuvi apraksta žanram. Stāstus publicē arī periodikā 
(„Latvijas Avīze”, „Ievas Stāsti”). Rakstnieces romāni pieder populārajai 
literatūrai, tie ir lasītāju pieprasīti un piedzīvojuši atkārtotus izdevumus. Par 
saviem literārajiem darbiem M. Z. saka: „Pret savu daiļradi izturos lietišķi. 
Pēc principa – ja manas grāmatas cilvēkiem patīk un tiek gaidītas, tad viss ir 
pareizi, lai ko arī dažs kritiķis sacītu. Domāju, ka uzturu lasīšanas iemaņas 
un veicinu lasīšanas prasmi kādā cilvēku slānī. Un tas ir pietiekami 
nozīmīgi.” Parasti romānu galvenās varones ir sievietes, kas nonāk dažādu 
pārbaudījumu un dzīves sarežģījumu priekšā, bet ir pietiekami stipras un 
gudras, lai atrastu risinājumu un savu ceļu. Gan prozā, gan publicistikā 
spilgti izpaužas M. Zīles vitalitāte un optimisms. 

M. Z. ir arī apmēram desmit lugu autore. Liepājas teātrī iestudēta viņas 
luga „Natālija, Nata-lija” (1997), lugas „Trīs košas dāmas”, „Sunītis un viņa 
kauliņš”, „Savedējs” (par šo lugu M. Z. saņēmusi Autortiesību bezgalības 
balvu (2012)) iestudētas amatierteātros. Izdots lugu krājums „Trīs košas 
dāmas” (2009). Scenārija autore TV seriālam „Tumsas puķe” (1998). 
Rakstījusi arī humoreskas ar pseidonīmiem Mērija Muša, V. Veldre, 
Veronika Veldre, Ritma Ziemele. 

Viens no M. Z. vaļaspriekiem ir ēst gatavošana, un viņa sarakstījusi arī 
pavārgrāmatas „Nepareizais ķēķis” (2001, atk. 2013) un „Maltītes ar 
zvaigžņu garšu” (2009), kā arī aprakstu grāmatu par pieredzi pavārmākslā 
„Pīrādziņ, atvaino...” (2011) un „mazliet pavārgrāmatu” „Zupa ar 
circeņiem” (2007), bet interese par zīlēšanu ar kārtīm rezultējusies grāmatā 
„Mana zīlēšanas grāmata” (2002). sarakstījusi tekstu albumam „Rīga 
fotogrāfijās” (1994). 

Lai gan ilgus gadus nodzīvojusi Kurzemē un Rīgā, M. Z. pastāvīgi 
uzsver savu saikni ar dzimto latgali un latgaliešu valodu. Tomēr arī 
Kurzemei bijusi nozīmīga loma gan M. Z. profesionālajā, gan sabiedriskajā 
dzīvē: „Bet pirms preses administrēšanas posma nozīmīgs manā  
 dzīvē bija laiks Liepājas pilsē  
tas avīzē, ko toreiz sauca "Komunists". Ap redakciju pulcējās teātra ļaudis, 
literāti, mākslinieki. [..] Ar leģendāro fotogrāfa Ulda Brieža Vagūzi saistītos 
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notikumus esmu piedzīvojusi tiešraidē. [..] Liepāja toreiz bija žurnālistikas 
kadru kalve. Daudzi vēlāk aizgāja uz Rīgu, uz republikas izdevumiem.” !!
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(Sigita Ignatjeva, 2014) ! !
Zorgevica Dzintra (1960. 27.IX Liepājā) – dzejniece.  
  Beigusi Liepājas 5. vidusskolu. Strādājusi dārzniecībā, bijusi laikraksta „Rīta     
Ekspresis” korespondente, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas darbiniece.  
  Regulāri piedalās Liepājas un Kurzemes Dzejas dienu pasākumos.      
  Dz. Z. dzeja publicēta Liepājas laikrakstos, izdevumā, „Helikons”,     
kopkrājumā, „Krizdoļu ķocis” (2004), kristīgajos dzejas almanahos ,,Dievs, gribu Tev 
skanēt…”, „Kāp Mīlestības kalnā” (2010),  „Kristus gaismas mirdzumā” (2011), 
daudzvalodu dzejas almanahā „Baltijas vējš” (2010). 2000 izdots Dz. Z. dzejas 
krājums „Dzīves līkločos”.  
  Dz. Z. raksta latviešu dzejas tradīcijā balstītu mīlestības un pārdomu dzeju.     
Dzejas tēlainība neizceļas ar oriģināliem stila un formas meklējumiem. Dominē dabas 
tēli.  
  Bijuši vairāki autorvakari Liepājas bibliotēkās. Darbojas žurnāla „Helikons"     
redkolēģijā. !

 (Anda Kuduma, 2014) !!
     !!
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