
 

Jaunpils novadnieki – jubilāri 2019. gadā 
 

Pirms 375 gadiem 

▪▪▪   1644. gada 23. jūnijā dzimis Frīdrihs II fon der Reke - vācbaltu muižnieks, Jaunpils 
pils īpašnieks  

 

Pirms 315 gadiem  

▪▪▪   1704. gada 7. novembrī dzimis Hākens Vilhelms Morics – Jaunpils draudzes 
mācītājs dažas dienas 1734. gadā 

 

Pirms 280 gadiem 

▪▪▪   1739. gada 1. augustā dzimis Oto Ludvigs Rozenbergers - garīdznieks  

▪▪▪   1739. gada 12. augustā dzimis Georgs Pēteris Magnuss fon der Reke - vācbaltu 
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks 

 

Pirms 265 gadiem 

▪▪▪   1754. gada 20. maijā dzimusi Elīza (Šarlote Elizabete Konstance) fon der Reke 
(dzimusi Medema) - vācbaltu rakstniece, sabiedriska darbiniece 

 

Pirms 250 gadiem 

▪▪▪   1769. gada 17. februārī dzimis Oto Benjamins Gotfrīds Rozenbergers - izglītības 
darbinieks  

 

Pirms 235 gadiem 

▪▪▪   1784. gada 10. septembrī dzimis Fridrihs Pēteris Kristians Bernevics - garīdznieks  

  

Pirms 155 gadiem 

▪▪▪   1864.gada 23.novembrī dzimis Ģederts Kūla – priekšzīmīgs lauksaimnieks, 
Struteles pagasta vecākais (1924-1931)   

  

Pirms 150 gadiem 

▪▪▪   1869. gada 25. februārī (9. martā) dzimis Frīdrihs Johans Bernevics - garīdznieks, 
vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatniecības apskatnieks  

  



 

Pirms 145 gadiem 

▪▪▪   1874. gada 5. martā Villa Lizete (Zetiņa) - Rasmas tēla prototips J. Jaunsudrabiņa 
„Vēja ziedos”  

▪▪▪   1874. gadā dzimusi Anete Gruntmane - politiski represētā  

▪▪▪   1874. gadā dzimis Fricis Rumba – skolotājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris 

 

Pirms 140 gadiem 

▪▪▪   1879. gada 12. jūnijā dzimis Aleksandrs Štrāls - mākslinieks  

▪▪▪   1879. gada 18. jūnijā dzimis Aleksandrs Šmeils - Jaunpils dzirnavu īpašnieks 

▪▪▪   1879. gada 30. augustā dzimis Kārlis Roberts Gulbis - lauksaimnieks 

▪▪▪   1879. gada 7. novembrī dzimis Fricis Rihards Judovics - priekšzīmīgs 
lauksaimnieks Jaunpils pagasta „Strautmaļos” 

▪▪▪   1879. gadā dzimusi Olga Šmite - politiski represētā  

▪▪▪   1879. gadā dzimusi Līna Mitrevica - politiski represētā 

▪▪▪   1879. gadā dzimusi Marija Pēpulis - politiski represētā 

▪▪▪   1879. gadā dzimusi Jete Ingevica - politiski represētā 

 

Pirms 135 gadiem  

▪▪▪   1884. gada 17. janvārī dzimis Hugo Kārlis Grotuss - gleznotājs, skolotājs, 
uzņēmējs 

▪▪▪   1884. gada 24. jūnijā dzimis Augusts Baksts - 1905. gada revolūcijas dalībnieks  

▪▪▪   1884. gada 20. septembrī dzimis Teodors Mazvērsītis – Struteles pamatskolas 
pārzinis 

▪▪▪   1884. gadā dzimis Roberts Sproģis - politiski represētais  

▪▪▪   1884. gadā dzimis Valters Krīgers – Jaunpils draudzes mācītājs 

▪▪▪   1884. gada 25. novembrī dzimis Pauls Lode – Nopelniem bagātais skolotājs 

 

Pirms 130 gadiem  

▪▪▪   1889. gada 28. jūlijā dzimis Fridrihs Sproģis – augsta ranga ierēdnis, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris, militārpersona, Pirmā pasaules kara dalībnieks, politiski 
represētais 

▪▪▪   1889. gadā dzimusi Marija Braucēja - skolotāja 

▪▪▪   1889. gadā dzimusi Helēna Helfrehts - politiski represētā 

 

 



 

Pirms 125 gadiem 

▪▪▪   1894. gada 12. novembrī Fricis Jaunkalns – Jaunpils aptiekas īpašnieks, 
sabiedrisks darbinieks  

▪▪▪   1894. gada 20. decembrī dzimis Krišs Ķergalvis - l/a „Dzirkstele” valdes 
priekšsēdētājs (1948-1953) 

▪▪▪   1894. gadā dzimis Alfrēds Tuppe – strēlnieks, Jaunpils izpildu komitejas 
priekšsēdētājs 1919. gadā  

 

Pirms 120 gadiem 

▪▪▪   1899. gada 11. aprīlī dzimis Rūdolfs Ķilps – veterinārārsts, pedagogs 

▪▪▪   1899. gada 21. oktobrī dzimusi Ilze Vīnkalne - skolotāja  

▪▪▪   1899. gadā dzimusi Antonija Ozolzīle - pēckara daktere Jaunpilī 

▪▪▪   1899. gadā dzimis Augusts Freimanis - politiski represētais 

 

Pirms 115 gadiem 

▪▪▪   1904. gadā dzimusi Emma Neilande - politiski represētā  

▪▪▪   1904. gadā dzimusi Alīse Jauce - politiski represētā  

▪▪▪   1904. gada 2. februārī dzimis Jānis Vilhelms Luksis – mācītājs, teoloģijas 
mācībspēks, Jaunpils draudzes mācītājs (1947-1948) 

 

Pirms 110 gadiem 

▪▪▪   1909. gada 19. septembrī dzimis Žanis Valdheims – latviešu mākslinieks, 
domātājs un filozofs 

▪▪▪   1909. gada 31. decembrī dzimusi Līna Šinta (Pone) – izglītības un sabiedriskā 
darbiniece 

▪▪▪   1909. gadā dzimis Alberts Grīns – kalējs, Jaunpils zirgu apkalēju skolas meistars 

▪▪▪   1909. gadā dzimis Artūrs Grīnfogels - politiski represētais  

 

Pirms 105 gadiem 

▪▪▪   1914. gada 30. maijā dzimis Herberts Hugo Tone – Latvijas Armijas virsnieks, 
politiski represētais, Atmodas laika aktīvists 

▪▪▪   1914. gada 14. jūlijā dzimis Artūrs Apse - politiski represētais  

▪▪▪   1914. gadā dzimusi Elza Dzelzgalve - politiski represētā  

▪▪▪   1914. gadā dzimusi Anna Vanaga - politiski represētā  

▪▪▪   1914. gadā dzimusi Marta Veinberga – ilggadēja Jaunpils pašvaldības darbiniece  

 



 

 

Pirms 100 gadiem 

▪▪▪   1919. gada 22. februārī Aleksandrs Mutulis - politiski represētais  

▪▪▪   1919. gada 26. martā dzimusi Olga Dadzīte – lopkopības darbiniece 

▪▪▪   1919. gada 10. jūlijā dzimis Vilis Freidenfelds - politiski represētais  

▪▪▪   1919. gada 10. novembrī dzimusi Ērika Grante - politiski represētā  

▪▪▪   1919. gada 10. novembrī dzimusi Biruta Kalniņa - politiski represētā  

▪▪▪   1919. gada 22. novembrī dzimis Jānis Pone - ārsts, ķirurgs 

 

 

Plašāku informāciju par minētajiem notikumiem var iegūt Jaunpils muzejā  

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika 


