
VIJA UPMALE







Vija Upmale dzimusi 1932. gada 14. oktobrī Valkas 
apriņķa Ērģemes pagastā zemnieku ģimenē kā 

ceturtais bērns. 
Attēlā rakstnieces dzimtās mājas «Upmaļi»



«Melna egļu skupsna ar baltu vizbuļu pušķi pie 
kājām; medains kārklu krūms purvainas 

upītes krastā; izmisis ķīvītes kliedziens uz 
pavasara palu ieskauta ciņa – tāda ir mana 

dzimtā puse – Ziemeļvidzeme.» /V. Upmale/



Turnā nomaļās vietas sauc par kaktiem, viens no 
pazīstamākajiem ir Sediešu kakts – Vijas tēva dzimtā 

vieta.

Attēlā rakstnieces vecāki – māte Kristīne un tēvs Jānis



Vija (pirmā no labās) kopā ar brāļiem un māsu



Jau no bērnu dienām Vija bijusi ciešā saistībā ar dabu 
un iemīlējusi to. Zinājusi nosaukt visus kokus, 

krūmus, puķes tuvākajā apkārtnē



Skolas gaitas Vija uzsākusi Turnas skolā. Šeit 
viņa atklājusi grāmatu pasauli. Izlasījusi 

visas grāmatas, ko atradusi skolas bibliotēkā 
un mājās





Turnas skolā 4. klasē –

Vija pirmā no labās 2. rindā



Mācības Vija turpinājusi Valkas vidusskolā, 
kur «literatūru mācīja skolotāja Ketnere, 
kas prata mūs paņemt savā varā. Viņa arī 
bija vainīga pie tā, ka otrā plānā palika 

herbāriji un puķes, ka astotajā klasē 
uzrakstīju savu pirmo stāstu. Nopietni un 

pa īstam tas sākās daudzus gadus vēlāk, bet 
skolā bija pirmā ierosme, pats sākums.»



1951. gadā Vija Upmale beigusi Valkas vidusskolu



Vija jau pilngadīga. Iesvētību laikā



Cēsu skolotāju institūtā valsts eksāmenu 
laikā. Vija Upmale augšā pa kreisi, pirmās 
rindas vidū kursa biedrs Ēriks Hānbergs



1954. gadā Vija Upmale beigusi Cēsu Skolotāju 
institūtu



1954. g. sākusi strādāt par latviešu valodas un 
literatūras skolotāju sākumā Olaines 

pamatskolā, vēlāk vidusskolā.

(Attēlā Olaines 1. vidusskola šobrīd)



Olaines skolā ar kolēģiem. 

Vidū Imants Ziedonis



Olaines vidusskolas izlaidumā ar savu 
audzināmo klasi



Olaines skolotāju kolektīvā



Makšķerējot Andumiņa ezerā



Olainē pie sava akmensdārza kopā ar māti un 
dzīvesbiedru



«Pēc sešpadsmit Olaines skolā nostrādātiem 
gadiem burtnīcām piebāzto skolmeistara 

somu apmainīju pret mānīgi vieglo 
rakstnieka portfeli. Labi, ka jau pašā sākumā 
ielāgoju Egona Līva vārdus: «rakstīt vajag par 

to , ko tu līdz kaulam pazīsti.» Ko tad es 
pazinu? Bērnus un lauku cilvēkus.»



1972. gada 28. jūlijā dzimis Vijas un Ādolfa 
dēls Aģis



Ģimene izbraukumā pie Daugavas



Atpūtas brīdī ar dēlu Aģi



Tikšanās ar skolēniem



Jauno korespondentu salidojumā Preses namā



Rakstnieku savienības kongresā kopā ar 
Zentu Ērgli



Vija Upmale Dzejas dienās Valkā 1987. gadā



Rakstniece kopā ar novadniekiem Valdi 
Ķikānu, Artūru Gobu un Brunhildi Pētersoni 

Ērģemes skolā 1987. g.



Pēdējā ciemošanās dzimtajās mājās 

kopā ar māsu Skaidrīti, dzīvesbiedru Ādolfu un 
dēlu Aģi



Vija Upmale ar dzīvesbiedru Ādolfu 
Brantu pagasta «Zelmeņos»



Vija Upmale mirusi 1996. gada 2. martā, 
apglabāta Ērģemes kapos



Rakstnieces vīrs dāvinājis Ērģemes skolai 
Vijas sarakstītās grāmatas, manuskriptus, 
diplomus, piemiņas lietas, fotogrāfijas –
visu, kas saistās ar rakstnieces dzīvi un 

darbu. Skolā izveidota rakstniecei veltīta 
piemiņas ekspozīcija



2007. g. Olaines pilsētas Vēstures un mākslas muzejs 
izdeva grāmata «Ar gaišumu un smeldzi sirdī» –

rakstnieces Vijas Upmales laikabiedru atmiņas un 
apceres (sastādījusi Ārija Spuņģe).

Izdevuma atvēršanas svētki notika Ērģemē



Vijas Upmales 75. dzimšanas dienai veltītajā 
pasākumā rakstnieces brālis Laimonis Upmalis.

(Viņš sarakstījis grāmatu «Dienasgrāmata. Kara zēna 
atmiņas: 1944. 18. VIII – 1946. 13. III»)



Variniete Maiga Āboliņa savā muzejā iekārtojusi 
radiniecei Vijai Upmalei veltītu piemiņas stūrīti. 

Viņa savākusi senas lietas no rakstnieces dzimtajām 
mājām: fotogrāfijas, pulksteni, maciņu, kara laika 

lādiņu, karavīra ķiveri



Vija Upmale savās mājās pie rakstāmgalda. 
Iespējams, top jauna grāmata.

Rakstniece sarakstījusi 9 bērnu grāmatas



Liesma, 1968



Liesma, 1971



Liesma, 1972



Liesma, 1973



Liesma, 1977 (ekranizēta 1987. g. ar nosaukumu 
«Saulessvece»)



Liesma, 1980



Liesma, 1981



Liesma,1982



Liesma, 1988



Turnas iedzīvotāji ir kļuvuši par rakstnieces 
darbu prototipiem, «bet ne jau viss tā 

vienkārši norakstīts no vienas mājas un tās 
ļaudīm. Kaut kas ir paņemts, vēl vairāk 

pielikts klāt,» teikusi Vija Upmale



Liesma, 1982



Liesma, 1989 (Eduarda Veidenbauma literārā prēmija)



Liesma, 1991



Preses nams, 1993



Rakstnieces rokraksts



Rakstnieces pēdējais romāns publicēts 
saīsinātā variantā laikrakstā «Neatkarīgā 

Avīze» 1996. g. pēc viņas nāves



Vija Upmale Valkas novada literārās apvienības 
kopkrājumā «Ritums» (2013)



No Vijas Upmales piezīmēm: «Nodzīvota 
dzīve ir sega, ar kuru tevi reiz pārklās. Var 

gadīties, ka tā būs silta, par īsu vai mitra, bet 
manējā būs ar ielāpiem. Nekas nav mūžīgs, 

un, ja kaut viens ielāpiņš pārdzīvos mani par 
ceturtdaļgadsimtu, es uzskatīšu sevi par 

laimīgu.»



 Valkas, Ērģemes un Turnas bibliotēku 
novadpētniecības krājuma materiāli

 Citāti un attēli no Olaines vēstures un mākslas 
muzeja grāmatas «Vija Upmale. 1932.-1996. Ar 
gaišumu un smeldzi sirdī»

2017. gada rudenī


