Vladimirs (Voldemārs) Žuniņš
29. (16. pēc v.st.) VII 1902. Ventspils apr. Dundagas pag. – 18.X 1942. Kanskā, Krasnojarskas apg.,
PSRS
Dzimis skol. Kārļa Žuniņa un Kristīnes, dzim. Upmanis, ģimenē; Nikolaja Žuniņa,
1927.II, brālis.
I pasaules kaŗa laikā 1915. ģimene devusies bēgļu gaitās uz Vitebsku, Krievijā, kur
tēvs vadījis bēgļu sk.
1920. rudenī ģimene atgriezusies Latvijā un apmetusies uz dzīvi Jelgavā.
1923./24. m.g. apmeklējis Jelgavas ģimn. (Jelgavas 1.valsts vsk.), kur mācījies no
1921. līdz 16.VI 1924., un beidzis ģimn. (vsk.) kursu pēc neoģimn. tipa.
No 8.IX 1924. līdz 1935.I sēmestrim stud.iur. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tiesību
zinātņu nod. (matr. nr.8104); studijas nav beidzis.
Strādājis par žurnālistu dienas laikrakstā Jaunais Zemgalietis Jelgavā. Līdz 1936. strādājis par
žurnālistu pēcpusdienas (vēlāk rīta) laikrakstā Pēdējā Brīdī. No 1927. līdz 1940. bijis žurnālists un
valdības korespondents dienas laikrakstā Jaunākās Ziņas Rīgā.
1938. bijis viens no Hercoga Pēteŗa ģimn. 28.janvāŗa (palīdzības) f. dib.
1941. bijis Angļu valodas institūta 1.kursa students.
Pad okupācijas laikā bijis avīzes Pad. Latvija korespondents.
14.VI 1941. pad. varas arestēts kopā ar ģimeni. Dep. uz PSRS. Ieslodzīts Krasnojarskas apg.
Kanskas pils. cietumā. Ar PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta Sevišķās apspriedes 12.IX 1942.
lēmumu, pamatojoties uz KPFSR Kriminālkodeksa 58-13, notiesāts ar augstāko soda mēru –
nošaušanu par to, ka „cīnījies pret revolucionāro kustību, bijis skauts, strādājis par žurnālistu
buržuāziskajās avīzēs Jaunākās Ziņas, Pēdējā Brīdī, Jaunais Zemgalietis, bijis Latvijas ministru un
vēlāk valsts prezidenta K.Ulmaņa korespondents, veicis pretpad. aģitāciju, no 1925. bijis
reakcionārās Fr.Acad. dib. un vad.” Nošauts. Reabilitēts pēc nāves 8.IX 1989.
Skautojis no 1918. LSCO biedrs no 20.XI 1922. 1923. bijis apakšskautmāsters, LSCO Centrālās pad.
sekr. un Jelgavas 23. skautu pulciņa pr. Studiju laikā iestājies A.S.K. 6.XII 1925. apstiprināts par
LSCO Jelgavas novada inspektoru. 2.VII 1928. iecelts par skautu štāba oficiālo propagandas
inspektoru.
No 1931. līdz 1934. bijis Latvijas žurnālistu un rakstnieku arodb-bas biedrs. No 1934. līdz 1940. bijis
Preses b-bas biedrs.
Apprecējies ar Olgu Trijecs (13.VI 1906. – 11.VI 1977.). Ģimenē ir 2 dēli: Ilmārs (30.III 1929.) un
Ojārs (13.VIII 1931. – 28.V 2002.).
Pareizticīgs, Dundagas dr. loceklis.
Spec! k!ts 4.II 1925. K!ta devīzes Amicus optima vitae possessio idejas autors. K!tā ievēlēts par s/l
sen!, sekr!, int!g!t!, old!, maior domus, archīvāru, ekst!g!t!, bibl., P!K!T!t!, P!K!T!t! subst!, rev. kom.
locekli, rev.kom. pr. Bijis LU Stud. pad. cand. un loceklis; darbojies Redakcijas kom. un Kultūras
birojā. No 30.X 1933. izstumts uz 99.gadiem, vēlāk sods dzēsts amnestējot.

