Richards Voldemārs Zariņš
26. (14. pēc v. st.) XI 1889. Valmieras apr. Bauņu pag. Jauniesalniekos – 16.X 1942. Kandavā
Dzimis mūrnieka Jēkaba Zariņa (Jehkab Sarin) un Augustes Emīlijas, dzim. Zariņ
(Sarin) ģimenē.
1890. ģimene pārnākusi dzīvot uz Rīgu. 1903. beidzis Tīlava sk. Mācījies Rīgas
pils. Tirdzniecības sk., kuŗas pilno kursu beidzis 8.VI 1907.
Izglītību turpinājis pašmācības ceļā. 1911. apmeklējis latv. aktieŗa un skatuves
darbinieka Dubura (Jēkaba Āriņa) drāmatiskos kursus.
Strādājis par mācekli, vēlāk par grāmatvedi bij. Sellier und Bellot pistoļu un
patronf-kā Rīgā, Zasulaukā.
I pasaules kaŗa laikā ar f-kas vadību devies bēgļu gaitās uz Maskavu, Krieviju.
1915. tiek mobilizēts Krievijas armijā. 1916. pārcelts dienestā latv. strēlnieku pulkos, kur dienējis līdz
demobilizēšanai X 1917.
Pēc demobilizēšanas devies uz Maskavu, kur strādājis iepriekšējā darba vietā. 1918. atgriezies Rīgā.
Lielinieku okupācijas laiku 1919. pavadījis vecāku mājā Iļģuciemā.
Pēc Latvijas valsts proklamēšanas, 5.VI 1919. brīvprātīgi iestājies aktīvajā kaŗa dienestā Latvijas
armijā un piedalījies atbrīvošanas cīņās pret vāciešiem pie bermontiešu izdzīšanas no Kurzemes un
lielinieku izdzīšanas no Latgales. Kā kar. dienējis Atsevišķajā telegrafa un telefona rotā, vēlāk
Sapieru bat. 25.IX 1920. no dienesta atvaļināts dkar. dienesta pakāpē.
1920. apmeklējis Izglītības ministrijas Sk. depart. kaŗavīru kursus, un 1920. pavasarī izturējis
pārbaudījumus pilna vsk. kursa apmērā. 1920. nolicis abitūriju pie LU.
IX 1920. iestājies LU Teoloģijas fak., stud.theol. (matr. nr.2444).
Kā students strādājis Latvijas bērnu palīdzības sav-bā, pēc tam Satiksmes ministrijā un LSCO,
darbojies jaunatnes laikrakstos un periodiskos izdevumos.
1926. bijis Ģertrūdes bazn. mācītājs. No 1927. darbojies Kandavas dr. 1928. ordinēts un ievests par
Kandavas latv. dr. palīgmācītāju, 15.III 1928. pārgājis dzīvot uz Kandavu.
No 2.IX 1928. kalpojis par Kandavas dr. mācītāju Kandavas prāvesta iecirknī.
8.IX 1931. sekmīgi beidzis LU Teoloģijas fak. pilnu kursu ar cand.theol. gradu; pilntiesīgs mācītājs.
Studiju darbs: I Pēteŗa vēstule tulkota literārā latv. valodā ar paskaidrojumiem.
Ar Izglītības ministrijas Sk. depart. Vsk. un arodsk. skol. cenza kom. 20.IX 1939. lēmumu cenzēts par
pilntiesīgu vsk. skol. ar tiesību mācīt ticības mācību ev.lut. ticīgiem. No 1.IX 1937. strādājis par
ticības mācības skol. Kandavas valsts arodsk. 1937./38.m.g. un 1938./39.m.g., no X 1937. strādājis
par ticības mācības skol. Mīlenbacha 6.kl. psk. Kandavā.
Vācu okupācijas laikā strādājis arī par skol. Kandavas valsts arodsk. Bijis Kandavas Dzimtsarakstu
nod. pārzinis.

No 1923. LSCO biedrs. Bijis Rīgas 60. skautu pulciņa instruktors, 1924. bijis pulciņa pr.,
apakšskautmāsters. Studiju laikā iestājies A.S.K. XI 1924. ievēlēts par Skautu vad. Goda tiesas sekr.
1925. beidzis skautu vad. kursus. 1926. bijis latv. skautu grupas vad. braucienā uz Zviedriju. Sākot ar
1927. daudzus gadus bijis skautu žurnāla Ugunskurs atbildīgais redaktors. No 1928. bijis LSCO
mācītājs, Talsu novada skautu inspektors. 1928. bijis skautmāsters.
Darbojies aizsargu org-jā, bijis 1. Talsu aizsargu pulka aizsargs; no 1928. bijis Talsu aizsargu pulka
mācītājs.
Kandavas sēravotu sab-bas pr. 1934. bijis Kandavas novada dziesmu svētku komitejas pr.
Nodarbojies arī ar daiļliterātūru. Bijis aktīvs Kandavas sabiedriskās dzīves org., mīlējis pastaigāties
pa apkārtni; dabas iedvesmots sarakstījis mīlas dzejoļus, kas izdoti dzeju krājumā Vēli ziedi. Korāļa
Karogi, nu liecieties autors. Vairāku skautu dziesmu, t.sk. skautu himnas Būsim modri vārdu autors.
Viņa dzejoļi iespiesti periodiskos izdevumos Jaunā Dzīve, Students, Ugunskurs, Jaunākās Ziņas,
Latvis.
Par nopelniem apbalvots ar Atzinības krustu, Latvijas un Zviedrijas skautu org-ju augstākām
godazīmēm – Baltās lilijas ordeņiem. 16.V 1929. apbalvots ar LSCO apbalvojumu – Svastiku, 27.IV
1938. apbalvots ar LSCO Pelēkā Vilka ordeni nr.24.
Miris no sirdstriekas 16.X 1942. pēcpusdienā. 21.X izvadīts no Kandavas bazn. un apglabāts
Kandavas pag. Vimbužu kapos.
Luterticīgs, Rīgas Mārtiņa dr. loceklis.
Spec! k!ts 4.II 1925. K!tā ievēlēts par s/l int!g!t!. Filistrējies 1933.II. F!B! uzņemts 16.III 1936. Komitāts
2.II 1940.

