
Alfrēds (Alfreds Jūlijs (Jūlius) Kārlis) Ledaunieks 
14. (1. pēc v. st.) III 1906. Rīgā – 3.VIII 1975. Rīgā 
 

Dzimis strādnieka Pēteŗa Ledaunieka un Karlīnes, dzim. Birken, ģimenē. 
Mācījies vācu sākumsk. un Ģēgēra komsk. 1922./23. m.g. apmeklējis Rīgas 
pils. 1.vsk., kur mācījies no IX 1919. līdz VI 1923. un beidzis vsk. kursu pēc 
reālā tipa. No 8.IX 1923. līdz 1925.I sēmestrim stud.chem. LU Ķīmijas fak. 
Ķīmijas nod. (matr. nr.6963). 1925.II vēlējies pāriet studēt uz LU 
Tautsaimniecības un Tiesību zinātņu fak. Tautsaimniecības nod., stud.oec., 
tomēr studijas nav uzsācis. Pēc ārstu ieteikuma 1926.II sēmestrī pārgājis 
stud.math. uz LU Matemātikas un dabas zinātņu fak. Matemātikas nod. 
Paralēli studijām piepelnījies kā ceļu meistars. Vakaros mācījies Jāņa Rozes 
stenografijas kursos. No 1924. līdz 1929. bijis stenografijas lektors J.Rozes 

stenogrāfijas kursos. No 1925. bijis J. Rozes privātais asistents. No 1925. līdz 1929. bijis 
stenografijas lektors Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas b-bas Rīgas 
Komercinstitūtā. No 1928./29. m.g. līdz IX 1934. bijis stenografijas lektors Augstākās izglītības 
veicināšanas b-bas Komerczinātņu institūtā Rīgā. No 1929. bijis Augstāko stenografijas kursu 
pārzinis. No 1929. līdz 1935. bijis Rīgas Komerczinātņu institūta finanšu matemātikas 
pasniedzējs. No 4.III 1929. līdz 1.VIII 1934. bijis stenografijas un matemātikas skol. V.Olava 
komsk. Rīgā. Saskaņā ar Rīgas apr. Kaŗaklausības komisijas 6.III 1934. lēmumu, pamatotu uz 
slimību saraksta, atbrīvots no kaŗa dienesta un ieskaitīts zs. No 1.VIII 1934. līdz 7.IV 1937. bijis 
fizikas skol. V.Olava komsk. Rīgā. 1.II 1935. ļoti sekmīgi nobeidzis LU Matemātikas un dabas 
zinātņu fak. Matemātikas nod. pilnu kursu ar visiem praktiskiem darbiem un pārbaudījumiem, 
izturējis akadēmisko gala eksāmenu, iesniedzis apmierinošu zinātnisku darbu un ieguvis 
cand.math. gradu. Studiju darbs: Rentgena staru laušana dažādās vidēs. 16.V 1935. LR 
Izglītības ministrijas Sk. depart. cenzēts par pilntiesīgu vsk. skol. LU Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fak. padomes 1.VII 1936. sēdē tiek ievēlēts par 1. šķ. lektoru stenogrāfijā. Par 
stenografijas lektoru LU (LVU) strādājis līdz 1.VIII 1941. Vācu okupācijas laikā no 1.IV 1943. līdz 
15.II 1944. bijis U Rīgā Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. ārštata 1. šķ. lektors 
stenografijā. 

 
15.II 1944. tiek iesaukts aktīvā kaŗa dienestā latv. leģionā. Pēc II pasaules kaŗa beigām, no 
1945. līdz 1946. rudenim atradies filtrācijas nometnē Gruzijā (kopā ar fil! Jāni Liepu, 1938.II). Pēc 
atgriešanās no nometnes, sācis strādāt par skol. jaundib. Rīgas Paidagoģiskajā sk., kur 
pasniedzis matemātikas, fizikas, vēlāk technisko mācību līdzekļu stundas. Dažus gadus, līdzās 
paidagoģiskajam darbam, strādājis par sk. saimniecības pārzini. Paralēli strādājis par RMI 
sagatavošanas kursu pasniedzēju. 1960.-to gadu beigās, sliktās veselības dēļ, pensionējies.  
 
Turpinājis aktīvi piedalīties sk. dzīvē – piedalījies fizikas kabineta pārveidošanā, lasījis lekcijas 
par relativitātes teoriju, veicis pašpalīdzības kases kasiera pienākumus.  
 
Luterticīgs, Rīgas Sv. Pāvila dr. loceklis. 
 
LSCO biedrs, darbojies 12. skautu pulciņā. No 20.VII 1924. ieskaitīts par 12. pulciņa vad. cand. 
Studiju laikā iestājies ASK. 
 
Bijis Latv. Stenografijas b-bas Roze pr. Sastādījis Stenografa bibiliotēku. No 1936. bijis J.Rozes 
stenografijas grāmatu redaktors.  
 
7.VIII 1975. apglabāts Matīsa kapos (Pāvila nodalījumā) Rīgā. 
 
10.X 1931. Rīgas Sv. Pāvila bazn. salaulājies ar stud.oec.Valiju Elizabeti Zīverts (28. (15. pēc v. 
st.) XII 1909.). 1940. izšķīries un 18.VI 1941. Rīgā precējies ar Liliju Natāliju Hausmanis (20.IV 
1922. – 31.III 2005.). Ģimenē ir dēls Pēteris Egils (20.V 1942. – 1988) un meita Āra (24.III 1944). 
 
Spec! k!ts 4.II 1925. K!ta C!Q! īpašnieks Ādmiņu ielā 9. K!tā ievēlēts par s/l oec!, mag!cant!, 
int!g!t!, maior domus, P!K!T!t! subst!, sekr!, vsen!, kasieri, I!T!t!. US sastāvā piedalījies bendija 
(hokeja ar bumbiņu) ziemas sacīkstēs. No 2.X 1933. b!fil!. Filistrējies 11.II 1935. Komitāts 2.II 
1940. 


