
VALKAS NOVADNIEKI –
2018. GADA JUBILĀRI



1. janvāris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Kārlis

Šteinbergs (1898-?). Latvijas armijā 

iesaukts 1919. g. III Valkā, piedalījies kaujās 

Ziemeļlatvijā, vēlāk  kaujās pie Rīgas u.c. 

Paaugstināts par dižkareivi. Pēc 

atvaļināšanas 1921.g. – jaunsaimnieks 

Vijciema muižā, vēlāk Valkas pagastā. 

1941.g. dzīvojis Valmierā, maijā apcietināts 

un ievietots Valmieras cietumā. Par 

turpmāko likteni ziņu nav. Iespējams, ka 
Valmierā nošauts.



17. janvāris

Aktieris un režisors Ērihs 

Lauberts (1878–1931). Strādājis 

Latvijas teātros. Dibinājis 

Ventspils Jauno teātri un teātri 

„Komēdija”. 1918.g. darbojies 

Pagaidu nacionālajā teātrī Valkā. 

Veidojis arī iestudējumus 

Nacionālajā operā u.c.



18. janvāris

Arhitekts Jānis Dripe (1953). 

Dzimis Palsmanē. Bijis Valkas 

brāļu kapu memoriālā 

ansambļa līdzautors.



28. janvāris

Medicīnas zinātņu doktors Mārtiņš 
Zīle (1863-1945). Mācījies Valkas 
draudzes skolā un apriņķa skolā. 

Bijis ārsts Vīlandē, Maskavā, 
Jaltā, Sevastopolē, Odesas 

universitātes docents. No 1921.g. 
– LU profesors, pēc tam – klīnikas 

direktors, medicīnas fakultātes 
dekāns, rektors.



30. janvāris

Mācītājs Oto Krauze (1883-

1947). No 1922.-1939.g. bijis 

mācītājs Lugažos, no 1926.-

1930.g. – Valkā, no 1910.-

1919. un no 1921.-1933.g. –

Ērģemē.



2. februāris

Dzejnieks Augusts Kažoks (1863-1893). 

1884.g. beidzis Cimzes skolotāju semināru 

Valkā. Bijis palīgskolotājs Limbažu draudzes 

skolā, no 1886.-1987.g. strādājis Ērģemes 

draudzes skolā, vēlāk – citviet. Rakstījis 

dzejoļus, epigrammas, atdzejojis. Viņa 

dienasgrāmata – bagātīgs laikmeta 

sabiedriskās, literārās un pedagoģiskās 

dzīves raksturojums.



4. februāris

Arhitekts, latviešu koka celtniecības pētnieks, Dr. arch. 

Pauls Kundziņš (1888-1983). Dzimis Smiltenē. Bijis LVU, 

RU profesors, Pieminekļu valdes un Brīvdabas muzeja 

dibinātājs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Projektējis Ā. Tērauda pamatskolas ēku Valkā.

Kopš 1944.g. trimdā, bijis BU profesors, Stokholmas 

Etnoloģijas institūta pētnieks, no 1952.g. – Kanādā. 

Publicējis vairāk nekā 80 darbus. Sarakstījis grāmatu 

„Latvju sēta”. Saņēmis PBLA Tautas balvu (1974). Miris 

Halifaksā.



7. februāris

Rakstnieks un politiķis Fēlikss 

Cielēns (1888-1964). 1918.g. 

darbojies „Strādnieku Avīzes” 

redakcijā Valkā. Vēlāk bijis Tautas 

padomes, Latvijas sapulces, 

Saeimas deputāts. Pēc II pasaules 
kara dzīvojis Zviedrijā.



7. februāris

Skolotāja, dzejniece un rakstniece Gunta 

Micāne (1938-2014). Gan bērnībā, gan 

visā turpmākajā dzīvē daudz laika 

pavadījusi Kārķu pagastā, tēva vecāku 

mājās „Māras”. Neilgu laiku mācījusies 

Kārķu pamatskolā. Strādājusi par skolotāju 

vairākās skolās Jelgavā un Rīgā. Izdotas 

vairākas viņas lugas un dzejoļu krājumi, 

arī bērniem.



8. februāris

Rakstnieks Ēvalds Vilks (īstā 
vārdā Ēvalds Lācis, 1923-1976). 
Dzimis Valkā, no 1930.-1937.g. 
mācījies Valkas pamatskolā, no 
1937.-1940.g. – Valkas valsts 

arodskolā. Strādājis par 
instruktoru komjaunatnes 

komitejā. Pēc II pasaules kara 
strādājis dažādu Latvijas 

laikrakstu un žurnālu redakcijās. 
Vairāku stāstu krājumu autors.



12. februāris

Skolotājs un kordiriģents Nikolajs Bērziņš (1878-
1932). No 1906.g. bijis Valkas Sv. Izidora 
pareizticīgo draudzes skolas skolotājs. No 

1921.g. strādājis Valkas apriņķa priekšnieka 
kancelejā un pilsētas valdē. Bijis Valkas Valsts 

vidusskolas, no 1923.g. – Valkas pilsētas II 
sešgadīgās pamatskolas (Ā.Tērauda) skolotājs, 

kādu laiku arī dziedāšanas skolotājs Valkas 
tirdzniecības un arodskolā. Vadījis baznīcas kori. 
No 1926.g. 25.VI. līdz mūža beigām – laikraksta 

„Ziemeļlatvija” atbildīgais redaktors.



14. februāris

Fotogrāfs Antons Rudīts (1868-1930). 
Dzimis Omuļu pag. Viņa pirmās 

fotodarbnīcas atradušās tagadējā Valgas 
teritorijā; no 1920.g. – Valkā, Rīgas ielā 

27. Nodarbojies arī ar mazo ērģelīšu 
uzskaņošanu baznīcās, iekārtojis kalēju 

darbnīcu, kur darinātas dekoratīvas 
dzelzs kapu sētiņas, lukturi u.c. Arī 

elektriskā strāva Valkā pirmajam bijusi 
tieši viņam, to ražojis ar roku darbināms 

akumulators. Savus fotouzņēmumus 
sūtījis ilustrētajam nedēļas žurnālam 

„Atpūta”. Apbedīts Valkas pilsētas kapos.



15. februāris

Vācu tautības latviešu literāts un 

valodnieks Kārlis Kristiāns Ulmanis

(1793-1871). Bijis Tērbatas universitātes 

teoloģijas profesors, Vidzemes skolu 

padomnieks, atbalstījis Cimzes semināra 

darbību. Mūža pēdējos gadus pavadījis 

Valkā. Sarakstījis „Rēķināšanas mācību” 

skolām, sastādījis latviešu-vācu vārdnīcu 

u.c. Apbedīts Valkā.



16. februāris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jānis 
Vītiņš (1898-1963). Dzimis Lugažu 
pagastā, beidzis draudzes skolu. 

1919.g. 26.I. Valkā brīvprātīgi iestājies 
Latvijas armijā. Piedalījies visās 

Kurzemes artilērijas pulka kaujās. Pēc 
atvaļināšanas bijis lauksaimnieks 
Lugažu pagasta „Virsaišos”, pēc II 

pasaules kara strādājis vietējā kolhozā. 
Apbedīts Valkā, J.Cimzes kapos.



18. februāris

Kordiriģents Tālivaldis Bērziņš

(1918-2009). Bijis Valkas rajona 

koru virsdiriģents, kultūras nama 

kora «Tālava» vadītājs un bērnu 

mūzikas skolas direktors, vadījis 

arī Valkas rajona Tautas 

universitātes muzikāli sabiedriskās 
audzināšanas fakultāti.



19. februāris

Publicists un sabiedrisks darbinieks Jūlijs 

Kalējs-Kuzņecovs (1843-1905). Bijis 

miertiesnesis un zemnieku lietu komisārs 

Lietuvā. Pēc tam rosīgi darbojies par 

zemnieku lietu komisāru Valkas apriņķī, 

aizstāvējis zemnieku tiesības. Pēc 

sanaidošanās ar gubernatoru pārcelts uz 

Turkestānu. Publicistikā vērsies pret cariskās 

Krievijas birokrātiju; vācis latviešu un 

lietuviešu folkloras, etnogrāfijas un valodas 

materiālus.



20. februāris

Elmārs Zieds (1913-2000). Dzimis Vijciema 
pagastā. Mācījies Vijciema pamatskolā, 

Smiltenes lauksaimniecības skolā. Strādājis 
vecāku saimniecībā, aktīvi darbojies Aizsargu 
organizācijā, vadījis 34. Plāņu mazpulku. Bijis 

Vijciema lauksaimniecības biedrības priekšnieks 
un pagasta vecākā vietnieks. II pasaules kara 

laikā iesaukts latviešu leģionā, kara beigās 
nokļuvis Francijā. Piedalījies Francijas latviešu 

sabiedriskajā dzīvē. Vadījis mazpulkus. 
Publicējies žurnālā „Zeme un Tauta”, laikrakstā 

„Brīvā Latvija”.



21. februāris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris 

Edgars Briedis (1898-1935). Dzimis 

Valkas pagastā, bijis zemkopis, 

dienējis krievu armijā. Brīvprātīgi 

iestājies Latvijas armijā, par kaujas 

nopelniem paaugstināts par kaprāli. 

Pēc atvaļināšanas dzīvojis Cēsīs, bijis 
pastnieks; kara invalīds.



22. februāris

Rakstnieks Jēkabs Zvaigznīte (1833-
1867). No 1850.-1853.g. mācījies 
Cimzes skolotāju seminārā Valkā. 

Strādājis par skolotāju, no 1857.-1859.g. 
– Cimzes seminārā. Bijis laikraksta 
„Pēterburgas Avīzes” līdzstrādnieks. 

Viens no pirmajiem pievērsies folkloras 
jautājumiem, publicējis vairāk nekā 100 

Piebalgā, Nītaurē un Trikātā paša 
savāktas tautas dziesmas. Reizē ar 
Neikenu ievadījis latviešu nacionālo 

stāstu rakstniecību.



1. marts

Lauksaimnieks Jānis Štifts (1893-1976). 

Dzimis Lugažu pagastā. Beidzis 

draudzes skolu. Piedalījies brīvības 

cīņās. Bijis Lugažu pagasta vecākais, 

lauksaimnieks Lugažu 

„Kalnavīndedzēs”, Valkas krājaizdevu 

sabiedrības un patērētāju biedrības 

valdes loceklis. Apbalvots ar Atzinības 
krustu. Apbedīts Cimzes kapos.



2. marts

Arhitekts Augusts Raisters

(1888-1967). Apbalvots ar Triju 

Zvaigžņu ordeni. Pēc viņa 

pasūtījuma uzcelts vairāk kā 

300 individuālo dzīvojamo un 

ap 50 sabiedrisko ēku, to vidū 

tautas nams Valkā (ap 

1923.g.). Pēc II pasaules kara 

emigrējis, miris Holivudā. 



2. marts

Pulkvedis-leitnants Eduards 

Zandersons (1898-1958). Beidzis 

Valkas reālskolu. Dienējis Sarkanajā 

armijā, no 1919.g. X – Latvijas armijā. 

Bijis diviziona komandieris. 1941.g. 

24.jūn. apcietināts, izvests uz 

Noriļskas soda nometnēm. 1947.g. 

jūlijā atbrīvots, smagi slims atgriezies 

Rīgā, vēlāk dzīvojis Smiltenē.



7. marts

Vilis Zempurs (1888-

1978). Bijis Valkas stacijas 

priekšnieks.



8. marts

Dāvis Spunde (1878-1960). Dzimis Vijciema 

pagastā. Beidzis 1. pakāpes pamatskolu. Pirmo 

foto darbnīcu atvēris Vijciema muižā 1904.g. 

1909. g. pārcēlies uz Strenčiem. Darbojies arī 

aizsargu nodaļā un Saviesīgajā biedrībā, bijis 

ugunsdzēsēju komandas šļirces komandieris. 

Ievēlēts Strenču pilsētas domē un valdē. 

Valmieras foto izstādē ieguvis 2. šķiras diplomu 

ar medaļu, apbalvots ar vairākām ugunsdzēsēju 
biedrības medaļām.



9. marts

Fotogrāfs Uldis Balga (1953). Strādājis 
Valkā, no 1979.-1981.g. Ērģemes 
pamatskolā. Bijis Valkas fotokluba 

„Reflex” biedrs un viens no dibinātājiem 
1979.g. Personālizstādes: Rīgā –

„Aldis&Uldis”, „Zivju dienas”, 
„Ornamentum”, „Formatizācija”, 

„Robežnepārkāpēja stāsts” Valkā, Talsos 
un Valgā. Darbojas grupā „Akciju 

sabiedrība”, kas veido ugunsskulptūras. 
No 1998.g. dzīvo Talsos, ir fotokluba 

„Talsi” vadītājs.



12. marts

Žurnālists un bibliogrāfs Āronu Matīss

(1858-1939). Patstāvīgi sagatavojies 

skolotāja pārbaudījumiem, ko nolicis 

Valkā, Tērauda seminārā. Strādājis par 

skolotāju, vēlāk pievērsies žurnālistikai. 

Bijis laikrakstu „Dzimtenes Vēstnesis” un 

„Valdības Vēstnesis” redaktors. 

Sastādījis krājumu „Mūsu tautas 

dziesma”, bibliogrāfisku rādītāju 
„Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs”.



14. marts

Antropologs Roberts Ķīlis (1968). 

Dzimis Valkā. Ar izcilību beidzis 

Valkas 1.vidusskolu, LU filozofus. 

Kembridžas universitātē ieguvis 

filozofijas doktora grādu sociālajā 

antropoloģijā. Bijis pasniedzējs LU 

un citās mācību iestādēs. No 

2011.g. 25.X – 2013.g. 30.IV bijis 

izglītības un zinātnes ministrs. 



15. marts

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Kārlis 

Celmiņš (1893-1967). Dzimis Vijciema 

pagastā. Pēc piedalīšanās brīvības 

cīņās dzīvojis Strenčos, bijis galdnieks, 

vēlāk – dzelzceļa remontstrādnieks 

Strenčos, Saules stacijā un Pedelē 

(Lugažos). Pēc II pasaules kara –

sargs Valkas patērētāju biedrības 

Pedeles noliktavā. Apbedīts Valkā, 
Meža kapos.



17. marts

Rakstniece Ella Andersone (Zane 

Zemdega, dzim. Verlis, 1908-1989). 

Dzimusi Valgas apriņķī. No 1923.-

1927.g. mācījusies Valsts Valkas 

vidusskolā. Strādājusi Valkā 

Zemesgrāmatu birojā. II pasaules kara 

beigās emigrējusi, dzīvojusi ASV. Bijusi 

žurnāla „Treji Vārti” igauņu nodaļas 

redaktore. Popularizējusi latviešu 

literatūru igauņu valodā.



26. marts

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jūlijs 

Zīle (1888-1920). Dzimis Palsmanes 

pagastā. Bijis skolotājs Valkā un Litenē. 

Viens no pirmajiem iestājies Latvijas 

armijā, bijis rotas komandieris, 

paaugstināts par virsleitnantu. 1920.g. 

22.jūn. kritis varoņa nāvē. Apbedīts 

Palsmanes draudzes kapos.



28. marts

Literāts Eduards Sināts (1888-1968). Dzimis 

Zvārtavas pagastā. Dienējis Latviešu strēlnieku 

rezerves pulkā, no 1919.g. – Latvijas armijā, 

bijis telefona tīkla pārzinis Valkas apriņķī. Arī 

pēc brīvības cīņām turpinājis dienestu, 

atvaļināts 1938.g. 1944.g. emigrējis uz Vāciju, 

vēlāk izceļojis uz Ameriku. Dzejoļus rakstījis 

kopš 1903.g. Izdoti vairāki krājumi. Apbalvots 

ar Triju Zvaigžņu ordeni.



29. marts

Jēkabs Osis (1868-?). 1901.g. nopircis 
„Kalnpierbes” Omuļu pagastā. I pasaules kara 
laikā darbojies pagasta valdē, tiesā un bēgļu 

apgādāšanas komitejā. Pēc kara bijis pagasta 
valdes priekšsēdētājs. Latvijas un Igaunijas 

robežu strīdu laikā iestājies par Omuļu 
pagasta pievienošanu Latvijai, ko arī panācis. 
No 1919.g. gandrīz bez pārtraukuma darbojies 

pagasta padomē, valdē un tiesā. Bijis 
Ērģemes baznīcas padomes loceklis, Valkas 

piensaimnieku sabiedrības u.c. biedrību 
biedrs.



3. aprīlis

Farmaceite Edīte Pētersone (1928). 

Dzimusi Valkā. No 1957.g. bijusi RMI 

docētāja, no 1964.-1979.g. – zāļu 

tehnoloģijas katedras vadītāja. 

Veikusi pētījumus farmācijas 
tehnoloģijā.



5. aprīlis

Tirgotājs un sabiedrisks darbinieks 

Kārlis Lielausis (1893-1974). Dzimis 

Lugažu “Smēķos”. Darbojies Valkā.



10. aprīlis

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Kārlis 
Zariņš (1893-1943). Dzimis Valkā. 

Mācījies Valkas reālskolā. Piedalījies 
Ziemeļvidzemes atbrīvošanā. Bijis 
adjutants Ziemeļlatvijas brigādes 
štābā. Paaugstināts par pulkvedi-
leitnantu. Bijis Vidzemes divīzijas 
štāba priekšnieka palīgs. 1941.g. 
14.VI. deportēts uz Krieviju. Miris 

Vjatlagā.



13. aprīlis

Aktieris Rodrigo Kalniņš

(1883-1940). No 1918.g. 

strādājis Pagaidu nacionālajā 

teātrī Valkā, no 1919.g. –

Padomju Latvijas Strādnieku 

teātrī. Vēlāk Nacionālā teātra 

aktieris. Bijis pedagogs 
E.Feldmaņa teātra kursos.



29. aprīlis

Medmāsa Ilga Bisenieka (1923-

2010). Dzimusi Pedeles pagastā. No 

1944.-1992.g. strādājusi P.Stradiņa 

Republikāniskajā klīniskajā slimnīcā. 

29 gadus bijusi slimnīcas galvenā 

māsa. 7 gadus vadījusi TV raidījumu 

“Veselība”. Bijusi medmāsa Dailes 

teātrī.



3. maijs

Riteņbraucējs Gerhards Krauze

(1863-?). Bijis namsaimnieks Valkā. 

1889.g. līdzdibinājis Valkas 

riteņbraucēju biedrību. Sportista 

gaitās pavadījis 50 gadus, 

piedalījies Vienības braucienos. 

Apbalvots ar Valsts Prezidenta 
balvu.



7. maijs

Dzejniece Marika Svīķe (1968). 

Dzimusi Palsmanē. Mācījusies 

Palsmanes pamatskolā un Smiltenes 

vidusskolā. Strādājusi par 

korespondenti Valkas rajona laikrakstā 

„Mūsu Zeme”, kur arī publicēti pirmie 

dzejoļi. Strādājusi SIA „Radio Trīs” par 

Smiltenes biroja vadītāju. Sarakstījusi 

vairākus dzejoļu krājumus, ir tekstu 

autore vairāk nekā 70 dziesmām.



8. maijs

Tēlnieks Kārlis Alainis (1968). 

Bērnību pavadījis Valkā. Beidzis 

RLMV, LMA, arī Humboltas (ASV) 

valsts universitāti. Strādā Rīgas 

dizaina un mākslas vidusskolā, ir 

LMA bronzas lietuves vadītājs. 
Izgatavo vaska figūras.



13. maijs

Fotomākslinieks Juris Krieviņš (1933-2000). 
Ar mākslas fotografēšanu darbojies no 

1961.g. No 1967.g. piedalījies starptautiskās 
fotoizstādēs Itālijā, Šveicē, ASV u.c., guvis 
godalgas. Gandrīz 30 gadus vadījis Tautas 

fotostudiju Īriss. 70.-90. gados ar fotoaparātu 
sekojis Latvijas kultūras dzīvei, atstājis bagātu 

valsts kultūras dzīves fotoarhīvu. Publicējis 
grāmatu par fotomākslu „Agrā gaita”. Rakstījis 
presē par fotomākslu. Iemūžinājis fotogrāfijās 

Piebalgas dabu un cilvēkus. Apbedīts 
Aumeistaru kapos.



14. maijs

Jānis Eriņš (1878-?). 1909.g. Valkā 

atvēris ādu un sedlinieku darbu 

veikalu. 1912.g. ieguvis dzimtas 

īpašumā namu, kur pārvietojis savu 

uzņēmumu. Pēc lielinieku aiziešanas 

īpašumu Valkā pārdevis un nopircis 

2 namus Rīgā, kur izveidojis 
rūpniecības uzņēmumu.



20. maijs

Polihromā kokgriezuma un zeltījuma 

restauratore Ārija Rozentāle (1938). 

Dzimusi Omuļu ciemā. Veikusi 

zeltīšanas darbus vairākās Latvijas 

baznīcās, 1994.g. Valkas ev. lut. 

baznīcā – apzeltījusi torņa gaili ar 

bumbu. 



24. maijs

Etnogrāfs, vēstures zinātņu doktors 

Mārtiņš Kuplais (1943). Dzimis 

Valkā. Beidzis LVU Vēstures un 

filozofijas fakultāti. Kopš 1968.g. 

strādā Latvijas Etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā. Ir LVMA/LMA, 

LKA, LU docētājs. 



26. maijs

Tēlniece Arta Dumpe (1933). Veidojusi 

daudzu izcilu personību portretus 

bronzā, arī kapa pieminekļus. Par 

Valkas brāļu kapu memoriālo 

ansambli (1984, kopā ar J.Dripi un 

A.Heinrihsonu) 1985.g. saņēmusi 

LPSR Valsts prēmiju. 2015.g. par 

nozīmīgo ieguldījumu Valkas 

pilsētvides veidošanā ieguvusi Valkas 

pilsētas Goda pilsoņa nosaukumu.



28. maijs

Inženieris Kārlis Polis (1888-?). Dzimis 

Lugažu pagastā. Bijis Latvijas dzelzceļa 

iecirkņa priekšnieks, izstrādājis jaunu 

dzelzceļa mezgla projektu un kūdras 

mašīnas projektu. No 1936.g. – Rīgas 

pilsētas valdes loceklis, uzņēmumu 

pārvaldes priekšnieks. Viņa vadībā radikāli 

uzlabots ūdensvada tīkls, pārveidota 

elektrības piegāde, kā arī veikti citi 

uzlabojumi. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 

ordeni.



28. maijs

Rakstniece Māra Kalniete (īstā vārdā 

Tamāra Zaļkalna, dzim. Kārna, 

1918-1994). Dzimusi Valkā, beigusi 

Ā.Tērauda pamatskolu (1932), Valkas 

J.Cimzes ģimnāziju (1937). No 

1949.g. dzīvojusi Melburnā Austrālijā. 

1985.g. izdots viņas darbu krājums 
„Logā kāpj varavīksne”.



30. maijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris 

Jānis Līmanis (1898-1945). Dzimis 

Valkā, beidzis pilsētas skolu, bijis 

atslēdznieks. 1919.g. VI brīvprātīgi 

iestājies Latvijas armijā, piedalījies 

cīņās pret bermontiešiem. Padomju 

okupācijas laikā deportēts uz 
Krieviju, kur miris.



1. jūnijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Vilis 

Robežnieks (1888-1966). Vācu 

okupācijas laikā bijis skolotājs Valkā, 

vadījis Centrālās savienības 

„Konsums” nodaļu. 1918.g. XI 

iestājies Latvijas armijā, 

paaugstināts par pulkvedi-leitnantu. 

Vēlāk bijis Valmieras komercskolas 

direktors.



1. jūnijs

Žurnāliste Solvita Velde (1978). Dzimusi 

Valkā. Beigusi Valkas 1. vidusskolu, LU. 

Darbojusies žurnālā „Una”. Bijusi žurnāla 

„Veselība” galvenā redaktore.



4. jūnijs

Valdis Jākobsons (1938). 

Dzimis Valkā. No 1991.-

1997.g. bijis Latvijas Valsts 

medicīnisko preparātu 

pētniecības un ražošanas 

firmas „Grindeks” direktors. 

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni, Grindeļa medaļu.



7. jūnijs

Ernests Nagobads (1883-1949). 

Mācījies RP un Pēterpils NI, 1917.g. 

atgriezies Latvijā, vēlāk pārcēlies uz 

Valku, kur strādājis pilsētas valdē un 

guberņas zemes padomē, bijis arī 

skolotājs. 1919.g. piedalījies bruņoto 

spēku organizēšanā Ziemeļvidzemē, 

tad pārcēlies uz Rīgu, strādājis 

dažādos amatos.



7. jūnijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris 

Eduards Bundzis (1898-1919). Dzimis 

Kārķu pagastā. Dienējis krievu armijā. 

Latvijas armijā iesaukts 1919.g. IV, 

piedalījies kaujās pret landesvēru 

Vidzemē. Kritis varoņa nāvē.



8. jūnijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris 
Arvīds Sūna (1898-1934). Dzimis 
Valkā. Beidzis 6-gadīgo vidusskolu. 
1919.g. 4.V iestājies Latvijas armijā 
Ziemeļvidzemes brigādē, piedalījies 

kaujās pret landesvēru, 
paaugstināts par virsleitnantu. Pēc 
atvaļināšanas bijis tirgotājs, muitas 

darbinieks Daugavpilī.



14. jūnijs

Filozofs Teodors Celms (1893-1989). 
Dzimis Pedeles pagastā. Mācījies 

Pedeles pagastskolā, beidzis M.Alkšņa 
tirdzniecības skolu Valkā. Studējis 

Maskavā tautsaimniecību un filozofiju. 
Freiburgas universitātē ieguvis 

filozofijas doktora grādu. Bijis LU 
privātdocents un profesors. Rakstījis 

esejas („Tagadnes problēmas”, 
„Patiesība un šķitums”). Pēc II 

pasaules kara emigrējis, no 1949.g. 
dzīvojis ASV, bijis Ogastanas koledžas 

profesors Rokailendā.



14. jūnijs

Būvinženieris Alfreds Vanags (1918-2009). 

Dzimis Valkā. Mācījies Štutgartes tehniskajā 

augstskolā Vācijā. Darba mūžu aizvadījis 

Austrālijā. Darbojies Latviešu organizācijās. Miris 

Melburnā. 



15. jūnijs

Ekonomists un politiķis Andris Vilks

(1963). 1981.g. beidzis Valkas 1. 

vidusskolu. Augstāko izglītību 

ieguvis ģeogrāfa specialitātē LU. 

Strādājis Latvijas Unibankā. 

No 2010.-2014.g. – Latvijas finanšu 

ministrs. Šobrīd pārtraucis aktīvu 

politisko darbību, strādā finanšu 

nozarē.



16. jūnijs

Skolotājs Jānis Āboliņš (1888-1964). 

Beidzis Valmieras skolotāju 

semināru. Bijis ģimnāzijas skolotājs 

un pilsētas valdes loceklis Madonā, 

vēlāk – skolotājs Cimzes Valsts 

ģimnāzijā Valkā. Rakstījis dzejas 

„Latvijā” u.c. ar pseidonīmu Irvalds 

Sala.



23. jūnijs

Rūpnieks Jānis Plaudis (1873-?). Dzimis 
Valkā. Mācījies vietējā draudzes skolā.  

Pirms I pasaules kara Valdemārpilī 
uzbūvējis vilnas kāršanas un aušanas 

fabriku. Kara laikā nomājis Brutuļa-Dances 
vilnas apstrādes fabriku Smiltenē, te 
darbojies līdz 1918.g., kad atgriezies 
Valdemārpilī. 1923.g. atvēris vilnas 

apstrādāšanas fabriku Rīgā. Viņa fabriku 
izstrādājumi vienmēr bijuši pieprasīti 

vietējos un ārzemju tirgos.



28. jūnijs

Vēsturnieks Jānis Rogainis (1943). 

Dzimis Valkā. Mācījies ASV, Indiānas 

universitātē ieguvis doktora grādu. Bijis 

Klemsonas universitātes vēstures 

fakultātes docents. Specializējies 

Austrumeiropas vēsturē, īpaši 

Austroungārijas problēmās.



29. jūnijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Arvīds Celms

(1898-1966). Dzimis Ērģemes pagastā, 

mācījies Valkas pilsētas skolā. Strādājis par 

atslēdznieku Valkā. 1919.g. 26.II Valkā 

iesaukts Latvijas armijā. Piedalījies cīņās 

Ziemeļlatvijā, kaujās pret bermontiešiem, 

Latgales atbrīvošanā. Pēc atvaļināšanas bijis 

zemkopis tēva mājās Ērģemes pagastā, bijis 

vietējās aizsargu nodaļas dalībnieks. Turpat 

dzīvojis arī pēc II pasaules kara. Apbedīts 
Ērģemes kapos.



6. jūlijs

Mākslinieks Vitauts Vito Sīmanis
(1928-2003). Dzimis Blomē, dzīvojis 

Valkā, beidzis J.Cimzes Valsts 
pamatskolu un 1.klasi ģimnāzijā. Pēc 
II pasaules kara emigrējis. No 1950.g. 

dzīvojis ASV. Bijis Jauno Čikāgas 
mākslinieku neformālās grupas 

biedrs. Pieskaitāms pie abstrakto 
ekspresionistu stila gleznotājiem. 

Viņa gleznu izstāde bijusi arī Valkas 
muzejā.



8. jūlijs

Leonhards Hasmanis (1888-?). 

Dzimis Liellugažu “Ķeizaros”. 

Beidzis Valkas pilsētas skolu. 

Bijis lauksaimnieks, c/s 

“Zvejnieks” valdes 

priekšsēdētājs un direktors-

rīkotājs. 1949.g. 25.martā 

izsūtīts.



11. jūlijs

Filozofs Ansis Zunde (1948). Dzimis 
Trikātas ciemā. Mācījies Trikātas 

pamatskolā („Kazruņģī”), Trikātas 1. 
astoņgadīgajā skolā, no 1963.-64.g. –

Valkas 1.vidusskolā. Studējis LVU 
filozofiju. Bijis tulkotājs un zinātniskais 

redaktors izdevniecībā „Avots”. No 
1985.g. strādā ZA Filozofijas un 

socioloģijas institūtā. Bijis redaktors 
žurnāliem „Grāmata” un „Kentaurs 

XXI”.



16. jūlijs

Jānis Ozoliņš (1883-1941). I pasaules kara 

laikā – bēgļu organizāciju pilnvarnieks. Pēc 

Latvijas Valsts nodibināšanās – Valmieras 

apriņķa priekšnieks. Piedalījies Ziemeļlatvijas 

atbrīvošanā. 1919.g. iecelts par Valkas apriņķa 

priekšnieku. Aizstāvējis igauņu okupēto 

latviešu intereses Ziemeļlatvijā. 1920.g. iecelts 

par Latvijas vicekonsulu igauņu Valkā, kur 

darbojies arī vairākās biedrībās un laikrakstos. 

Vēlāk – Latvijas dzelzceļu policijas priekšnieks. 

1940.g. 25.IX apcietināts, 1941.g. 22.VI  

nošauts.



17. jūlijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Oskars 

Ķikāns (1898-1981). Dzimis Ērģemes 

pagastā, beidzis draudzes skolu. Bijis 

zemkopis. Latvijas armijā iestājies 1919.g. 

II, piedalījies kaujās pret bermontiešiem un 

lieliniekiem. Pēc atvaļināšanas bijis 

zemkopis Ērģemes pagasta “Puņģos”. 

1944.g. arestēts, izsūtīts uz Mordoviju. 

Latvijā atgriezies 1958.g., dzīvojis Valkā. 

Bijis kurinātājs Ziemeļelektrotīklos, 

dārzniecībā. Apbedīts Ērģemes kapos.



19. jūlijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Artūrs 

Plūme (1898-?). Dzimis Pedeles (Lugažu) 

pagastā. Latvijas armijā iesaukts 1919.g. III 

Valkā, piedalījies Ziemeļvidzemes 

atbrīvošanā, vēlāk cīnījies pret lieliniekiem 

Latgalē. Pēc atvaļināšanas 1920.g. -

jaunsaimnieks Sēļu pagastā. Vēlāk dzīvojis 

Valkas pagastā. 1945.g. apcietināts, 

notiesāts. Atradies ieslodzījumā nometnēs 

Sibīrijā. 1957.g. atgriezies Valkā. Par 

turpmāko likteni ziņu nav.



25. jūlijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jānis 

Stabulītis (1893-1923). Dzimis Lugažu 

pagasta “Kalažos”, mācījies draudzes 

skolā. Bijis zemkopis tēva mājās. 

Latvijas armijā iesaukts 1919.g. II 

Valkā, piedalījies Ziemeļu brigādes 

kaujās, paaugstināts par virsseržantu. 

Pēc atvaļināšanas dzīvojis tēva mājās. 

Miris Rīgā.



30. jūlijs

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Ado 

Johansons (1883-1967). Dzimis Omuļos, 

beidzis pagastskolu. Dzīvojis Ērģemē, bijis 

kalējs. Latvijas armijā iesaukts 1919.g. II, 

piedalījies kaujās pret lieliniekiem. Pēc 

atvaļināšanas dzīvojis Ērģemes pagasta 

“Sirkās”, vēlāk – “Alksnīšos”, bijis 7. Valkas 

aizsargu pulka dalībnieks. Turpat dzīvojis arī 

pēc II pasaules kara, strādājis par kalēju. 

Apbedīts Ērģemes kapos.



9. augusts

Jānis Kreicburgs (1898-1973). 

Piedalījies Latvijas brīvības cīņās. 

Bijis dzelzceļa un muitas ierēdnis, 

Valkas muitnīcas priekšnieks, 

vēlāk tādā pašā amatā Rīgā. 

1944.g. rudenī devies trimdā uz 

Zviedriju, aktīvi darbojies latviešu 
organizācijās.



9. augusts

Dizainers Agris Dzilna (1963). Dzimis Strenčos. 

Izstādēs piedalās kopš 1985.g. Valkā bijušas 

vairākas viņa personālizstādes (1995, 1999, 2003, 

2016). 1994.g. kopā ar U.Balgu, A.Dubļānu Valkā 

dibinājis grupu «Akciju sabiedrība», kas kļuvusi 

pazīstama ar ugunsskulptūru veidošanu. 

Piedalījies akcijās «Čekas maisu atvēršana» 

(1994, Valkā), «Piramīda» (1998, Strenčos).  



18. augusts

Pedagogs Eduards Inzelbergs

(1858-1930). Dzimis Trikātā. 

1878.g. beidzis Cimzes skolotāju 

semināru Valkā. Ilgus gadus 

darbojies Valmieras kurlmēmo 

skolā. Bijis Rīgas kurlmēmo skolas 

pārzinis. Daudz rakstījis presē par 

kurlmēmo izglītību.



20. augusts

Skolotājs un rakstnieks Jānis Ulpe

(1858-1934). Beidzis Cimzes 

skolotāju semināru Valkā. Bijis 

skolotājs Jaunpiebalgā, Kijevā. 

Sarakstījis vairākas mācību 

grāmatas: „Bībeles stāsti”, 

„Jautājieni un atbildes”, „Pirmais 

ģeogrāfijas kurss” u.c. 



20. augusts

Oto Hasmanis (1873-1941). Dzimis Lielā muižā 
pie Valkas (Lugažos). Beidzis Valkas pilsētas 

skolas 5.klasi. Strādājis tēva mājās, bijis vairāku 
muižu (Aumeistera, Grundzāles, Zaķu) 

pārvaldnieks. 1908.g. iesācis savu saimniecību 
Lugažu Lukstiņos. Bijis Valkas lauksaimniecības 
biedrības priekšnieks, Latvijas Sarkanā Krusta 
priekšnieks, Latviešu Strēlnieku organizācijas 

komitejas priekšnieks, Lugažu draudzes 
konventa loceklis. 1919.g. bijis Valkas apriņķa 

zemes padomes priekšsēdētājs, piedalījies 
Ziemeļlatvijas armijas dibināšanā. Maijā ievēlēts 
par Valkas apriņķa pirmo priekšnieku, vēlāk bijis 

vecākais apriņķa priekšnieka palīgs, 
Satversmes sapulces loceklis, darbojies Lugažu 

pagasta padomē.  Miris izsūtījumā.



21. augusts

Mākslinieks Jānis Miķelsons (1893-

1978). 1934.g. 1.VIII apstiprināts par 

zīmēšanas skolotāju J.Cimzes 

ģimnāzijā Valkā, pasniedzis arī mākslas 

vēsturi. Dzīvojis J.Poruka ielā 17 (māja 

nav saglabājusies). Pēc kara atgriezies 

tēva mājās, strādājis Limbažu 

vidusskolā. Vēlāk bijis bibliotekārs, 
mākslinieks-noformētājs, sargs.



22. augusts

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Kārlis 
Karlovskis (1888-1966). Dzimis 

Lugažu pagastā. Bijis daiļkrāsotājs. 
Latvijas armijas sastāvā piedalījies 

kaujās pret bermontiešiem, Latgales 
atbrīvošanā. Mūža nogali pavadījis 

Valkā, bijis Valkas evaņģēliski luteriskās 
draudzes pērminderis, arī draudzes 
priekšnieks. Apbedīts Valkas Jāņa 

kapos.



29. augusts

Paulis Prikulis (1893-?). No 

1928.-1934.g. bijis Valkas 

pilsētas galva. Vēlāk –

Tukuma apriņķa vecākais. 

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 

ordeni.



31. augusts

Skolotājs un dzejnieks Jēkabs 
Pilsātnieks (1838-1879). No 1856.-
1859.g. mācījies Cimzes skolotāju 

seminārā Valkā. J.Cimze viņu 
„skaitīja pie saviem lepnuma dēliem”. 
Bijis skolotājs Vecpiebalgā, dibinājis 
Vecpiebalgas dziedāšanas biedrību, 

bijis tās priekšnieks un kora 
diriģents. Bijis dziesmu „Ozoli vēl 

Baltijā” un „Nu sveiki, brāļi, kas šeit 
kopā esam” teksta autors.



14. septembris

Pedagogs Jēkabs Ūdris 

(Ūders) (1833-?). No 1853.-

1856.g. mācījies Cimzes 
seminārā Valkā.



16. septembris

Pulkvedis-leitnants Oskars Zariņš (1888-

1967). Beidzis Valkas pilsētas skolu. Bijis 

mājskolotājs. 1919.g. I iestājies Latvijas 

armijā. Bijis Kurzemes, vēlāk Vidzemes 

divīzijas intendants. Atvaļināts 1940.g. X. 

Pēc II pasaules kara devies emigrējis, 
dzīvojis Anglijā. Miris Londonā.



20. septembris

Aktieris Edgars Sukurs (1928-2009). Dzimis 

Plāņu pagasta “Knapēs”. Vēlāk kopā ar ģimeni 

pārcēlies uz Skujeni, pēc tam dzīvojuši Smiltenē, 

Blomē. Mācījies Blomes pagasta Siļķītes skolā. 

Vēlāk pārcēlušies uz Vijciemu, kur iestājies 

septiņgadīgajā tautskolā. Kara laikā atgriezušies 

Plāņu pagastā. Piedalījies pagasta pašdarbībā. 

Kad Plāņu tautas namā viesojies Valmieras 

teātris, lūdzis režisoram Ž.Vīnkalnam pieņemt 

viņu darbā. No 1947.g. bijis Valmieras teātra 

aktieris ar spilgtu iztēli un temperamentu.



23. septembris

Žurnālists, tulkotājs, grāmatu izdevējs, leksikogrāfs 
Jēkabs Dravnieks (1858-1927). Dzimis Bilskas 

pagastā. Mācījies Brantmuižas pagastskolā, Ērģemes 
draudzes skolā, no 1872.-1876.g. – Valkas apriņķa 

skolā, šeit parādās viņa spējas valodu apguvē, daudz 
lasa, tulko, iesniedz izdošanai savu pirmo no vācu 

valodas tulkoto stāstu. Strādājot Jelgavā, nodibinājis 
grāmatu apgādu, veikalu, spiestuvi un sietuvi. Izdevis 
pirmo latviešu „Konversācijas vārdnīcu” (nepabeigta), 
bijis viens no žurnāla „Austrums” izdevējiem. 1895.g. 

bankrotējis. Dzīvojis Rīgā, sagatavojis dažādas 
vārdnīcas, tulkojis lugas un prozu. 
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25. septembris

Arturs Ludeks (1918-1991). Dzimis Valkā. Mācījies 
Ā.Tērauda pamatskolā, Valkas Valsts J.Cimzes 

ģimnāzijā. Dziedājis skolas korī, pūtēju orķestrī spēlējis 
klarneti, viņa dzejas publicētas ģimnāzistu žurnālā 

„Skolu dzīve”. Līdzekļu trūkuma dēļ sācis darba gaitas 
Valkas pastā. II pasaules kara laikā iesaukts leģionā, 

dziedājis „Zuikas vīru korī”. Vācijas nometnē sācis 
praktizēties zīmēšanā un gleznošanā. Ieceļojis Anglijā, 

kur strādājis dzelzs fabrikā Korbijā. Kādu laiku bijis 
Anglijas latviešu mākslinieku un daiļamatnieku kopas 

vadītājs, valdes loceklis.



27. septembris

Dāvis Abuls (1878-1942). Dzimis 

Trikātas pagastā. Bijis pilsētas 

domnieks, Valkas pilsētas 

vecākais, Valkas krāj-aizdevu 

sabiedrības priekšnieks.

Miris ieslodzījumā Kirovas apgabala 

Vjatlagā.



27. septembris

Pēteris Celmiņš (1888-?). Dzimis 

Vijciema pagastā. Bijis pasta un telegrāfa 

departamenta kancelejas pārzinis, 

vecākais grāmatvedis, vēlāk krājkases 

pārvaldes tekošo rēķinu daļas vadītājs. 

Piedalījies pasta krājkases izveidošanas 

darbā, bijis direktora palīgs. Apbalvots ar 

Triju Zvaigžņu ordeni.



3. oktobris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Augusts 

Krastiņš (1893-1965). Latvijas armijā 

iestājies 1919.g. V, bijis Rēzeknes, pēc 

tam Valkas kara apriņķa pārvaldes 

priekšnieks, Valkas garnizona 

priekšnieks. 1934.g. pārcelts uz Liepāju. 

II pasaules kara laikā dienējis latviešu 

leģionā. 1944.g. izceļojis uz Vāciju, 

1950.g. – uz Jaunzēlandi.



8. oktobris

Herta Biseniece (1903-?). 

Dzimusi Valkā. Bijusi teātra 

režisore skolēnu izrādēm 

Melburnā (Austrālijā).



11. oktobris

Aktrise un dzejniece Viola (īstā vārdā 

Minna Leontīne Blaua, 1883-1944). 

I pasaules kara laikā strādājusi par 

slimnieku kopēju Valkas Sarkanā 

Krusta organizācijā. Viņas dzejas 

centrā traģiskas mīlestības jūtas, 

vientulības un sāpju motīvi (krājums 

„Sāpju varā”). Dzīvi beigusi 

pašnāvībā.



11. oktobris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Augusts Bunčs (arī

Bundzis) (1883-1959). Dzimis Kārķu pagastā. Bijis 

zemkopis. Dienējis krievu armijā. Latvijas armijā no 

1919.g. II, piedalījies cīņās pret lieliniekiem. 28.IV 

Valkas aizstāvēšanas kaujās “Jaudzemītes” māju 

rajonā zem stipras ienaidnieka uguns atsitis 

vairākkārtējus ienaidnieka uzbrukumus, nodrošinot 

stabilu frontes stāvokli. Pēc atvaļināšanas dzīvojis 

Valkā, bijis ormanis. Par turpmāko likteni ziņu nav. 

1937.g. pārcēlies uz Cēsīm. A/s "Ķieģelnieks" 

strādnieks. Vēlāk meistars, pēc 2. pasaules kara 

vecākais meistars.



13. oktobris

Aktieris, režisors Arnolds Štams (1908-
2002). I pasaules kara laikā kopā ar 

ģimeni apmeties Valkā, mācījies Lugažu 
draudzes skolā. Pēc Teātra fakultātes 
beigšanas darbojies vairākos teātros. 

1944.g. devies uz Vāciju, 1949.g. 
nonācis ASV Grandrepidsā, kur 1952.g. 

nodibināta Dramatiskā kopa. Mācījis 
deklamāciju un režiju.



14. oktobris

Izdevējs un redaktors Jānis Klāviņš (1843-

1902). No 1862.-1865.g. mācījies Cimzes 

skolotāju seminārā Valkā. No 1867.-

1868.g. strādājis seminārā par skolotāju. 

Rīgā nodibinājis ilustrētu nedēļas žurnālu 

”Rota”, bijis tā izdevējs un redaktors. Šeit 

ievietoti nozīmīgi latviešu literatūras 

vēstures materiāli. Izdevis un rediģējis arī 
dienas laikrakstu „Vārds”.



15. oktobris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Felikss 
Tarto (1893-1971). Dzimis Valkā. 

Mācījies tirdzniecības skolā. 1919.g. VI 
iestājies Latvijas armijā, piedalījies 

kaujās pret bermontiešiem, lieliniekiem. 
Dienestu turpinājis arī pēc brīvības 

cīņām. Beidzis virsnieku kursus, 
uzdienējis līdz leitnanta pakāpei, bijis 

bataljona komandieris. 1941.g. 
deportēts, ieslodzīts nometnē Noriļskā. 

Pēc atgriešanās dzīvojis Rīgā.



18. oktobris

Farmaceits Bernhards Zutis (1893-

1968). Dzimis Valkā. Beidzis Alkšņa 

tirdzniecības skolu Valkā. Piedalījies 

Latvijas brīvības cīņas, bijis 

biedrības „Ziemeļnieki” priekšnieks. 

No 1920.g. – aptiekas īpašnieks 

Valkā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni un Atzinības krustu.



19. oktobris

Rakstniece Elīna Zālīte (1898-1955). 1913.g. 
iestājusies Valkas sieviešu ģimnāzijā. Jau mācību 

laikā pasniegusi privātstundas Valkas turīgo vecāku 
bērniem. Viņai padevusies vēstuļu rakstīšana, 
sacerējusi tās savu skolas biedru vietā. Tieši te 

sākusi izpausties viņas liriski romantiskā izjūta un 
poētiskās izteiksmes spējas. Apmeklējot ģimnāzijas 
pēdējo klasi, saslimusi, 1917.g. skolu pametusi. No 
1921.g. dzīvojusi Rīgā, bijusi dramaturģe teātros. 

Rakstījusi dzeju, dramatizējusi romānus, publicējusi 
ceļojumu aprakstus, stāstu krājumu, romānu „Agrā 

rūsa”, tulkojusi no igauņu valodas.



25. oktobris

Jānis Bemberis (1898-?). Bijis 

Valkas muitnīcas priekšnieks. 

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 

ordeni.



28. oktobris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Eduards 
Cerbulis (1898-1977). Dzimis Vijciema 
pagastā. Beidzis vidusskolu. Brīvprātīgi 

iestājies Latvijas armijā 1919.g. III, 
piedalījies cīņās pret lieliniekiem un 

bermontiešiem. Pēc atvaļināšanas dzīvojis 
Vijciemā, vēlāk Valkā. Bijis patērētāju 

biedrības šoferis. 1930.g. pārcēlies uz Rīgu, 
bijis autobusa šoferis. Viņam piešķirta 

jaunsaimniecība Lugažu pagasta Burgas 
muižā. II pasaules kara laikā devies trimdā. 
Mūža nogalē dzīvojis ASV, Floridas štata 

Sanktpēterburgas pilsētā.



1. novembris

Brunhilde Pētersone (1923-2005). Dzimusi 
Ērģemes pagastā. Dzīvojusi Kārķos un 

Aumeisteros. Bilskā strādājusi tēva dzirnavās un 
sākusi vadīt lietišķās mākslas pulciņu. 1960.g. 
26.III pieņemta darbā Valkas rajona kultūras 
namā par lietišķās mākslas studijas „Saulīte” 
vadītāju, ieguvusi Tautas daiļamata meistares 

apliecību. Viņas vadītajai studijai 1968.g. 14.XII 
piešķirts Tautas studijas nosaukums. Apbalvota 
ar Triju Zvaigžņu ordeni. Sagatavojusi 47 tautas 

daiļamata meistarus.



2. novembris

Valodniece Silvija Raģe (1928-1976). Dzimusi 
Valgā. Bērnību un jaunību pavadījusi Valkā un 
Lugažos. 1948.g. beigusi Valkas vidusskolu. 
Augstskolu beidzot, izstrādājusi kandidāta 

disertāciju „Par trim Ziemeļvidzemes 
izloksnēm”. Strādājusi ZA Valodas un literatūras 
institūtā. Viņas vadībā sagatavota pirmā viena 
novada latviešu valodas vārdnīca – „Ērģemes 

izloksnes vārdnīca”. Aktīvi darbojusies 
mūsdienu latviešu valodas leksikogrāfijas 

problēmu risināšanā. Apglabāta Valkā, Cimzes 
kapos.



3. novembris

Skolotājs un sabiedrisks darbinieks Zāmuels 

Erdmanis (1878–1929). Strādājis Rīgas skolās. 

I pasaules kara laikā uzturējies Valmierā, Valkā 

un Tērbatā, strādājis Pilsētu savienībā, 

sabiedrībā „Apgāde”, Strēlnieku biedrībā u.c., 

vēlāk bijis Latvijas Nacionālās operas 

administrators, Krievu drāmas teātra direktors.



11. novembris

Ārsts Andrejs Priedkalns (1873-1923). 
1917.g. nogalē un 1918.g. sākumā bijis 

Iskolata sanitārās nodaļas vadītājs Valkā. 
Pēc posteņa likvidēšanas turpinājis šeit 

ārsta praksi. Piedalījies sabiedriskajā dzīvē, 
bijis lektors Valkā organizētajā Tautas 

universitātē. 1919.g. I Valkā izveidojis pirmo 
bezmaksas ambulanci Latvijā. Bijis arī 

Valkas apriņķa tautas veselības nodaļas 
vadītājs. Sarakstījis grāmatas „Kā mazi 

bērni kopjami” un „Lipīgās slimības un viņu 
apkarošana”.



15. novembris

Rakstnieks Linards Laicens (1883-1938). 
Piedalījies revolucionārajā kustībā, no 
1909.-1911.g. turēts Valkas un Rīgas 
cietumos. Pēc atbrīvošanas strādājis 

laikraksta „Kāvi” redakcijā Valkā. 1917.g. 
regulāri devis nacionāldemokrātiskus 

rakstus Valkas „Līdumam”, vienu mēnesi 
strādājis arī šī laikraksta redakcijā. Vēlākos 

gados Rīgā nonācis komunistu ietekmē. 
No 1932.g. dzīvojis PSRS, 1937.g. 
represēts, 1938.g. miris, pēc nāves 

reabilitēts. 



15. novembris

Pedagogs un rakstnieks Kārlis Stalšāns

(1888-1970). Mācījies Karvas 

pagastskolā, 2 gadus – Valkas apriņķa 

skolā. Strādājis vairākās skolās, arī 

Rīgā. II pasaules kara beigās emigrējis. 

Pievērsies baltu vēstures pētīšanai, 

publicējis vairākas grāmatas.



16. novembris

Igauņu gleznotājs, portretists Tenis 

Grencenšteins (1863–1916). Beidzis 

Valkas apriņķa skolu, mācījies Diseldorfas 

mākslas akadēmijā. Strādājis Vācijā, 

Dīdenhofenā nodibinājis sieviešu 

glezniecības skolu.



21. novembris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Konrāds 

Miška (1893-1959). Dzimis Ērģemes 

pagastā. Dienējis krievu armijā. Latvijas 

armijā iesaukts 1919.g. II Valkā, piedalījies 

Valmieras kājnieku pulka kaujās līdz pat 

brīvības cīņu beigām. Pēc atvaļināšanas 

piešķirta jaunsaimniecība Ērģemes 

pagasta “Vīgantos”. Pēc II pasaules kara 

kolhoznieks vietējā kolhozā. Apbedīts 
Ērģemes kapos.



23. novembris

Skolotājs un literāts Toms Gailītis-Gaidulis
(1843-1917). Dzimis Smiltenes pagastā, 

beidzis Smiltenes draudzes skolu. No 
1859.-1961.g. darbojies Smiltenes apkārtnē 

par apkārtstaigājošu skolotāju. No 1861.-
1865.g. mācījies Cimzes skolotāju seminārā 

Valkā. No 1865.-1866.g. bijis skolotājs 
Palsmanē. Ilgus gadus darbojies Dzērbenē, 

vadījis sabiedrisko dzīvi, rosīgi piedalījies 
skolotāju konferencēs. Publicējis 

humoristiski satīrisku prozu, stāstus, 
tulkojumus.



25. novembris

Hugo Upītis (1893-1978). No 1906.-

1912.g. mācījies Valkas reālskolā. 

Bijis zemkopības ministrijas mežu 

inspektors, virsmežzinis; Cīravas 

mežsaimniecības skolas pasniedzējs, 

priekšnieks. No 1937.g. – Mežu 

departamenta direktors. Sarakstījis 

grāmatu „Mežkopība” u.c. 1944.g. 

emigrējis, devies uz Vāciju, vēlāk 

izceļojis uz Kanādu.



26. novembris

Valodnieks Jānis Kauliņš (1863-1940). No 

1880.-1884.g. mācījies Cimzes seminārā 

Valkā. Strādājis par mājskolotāju 

Grundzālē ārsta H.Heses ģimenē, vēlāk 

Palsmanē – R. fon Bēra ģimenē. No 

1920.g. – LU filoloģijas un filozofijas 

fakultātes docents, vēlāk profesors. Pētījis 

latviešu valodas izlokšņu intonācijas. 
Nodibinājis LU profesora J.Kauliņa fondu.



27. novembris

Grāmatu izdevējs Jānis Rauska (1873-1967). 
Dzimis Lugažu pagastā, mācījies Silmūrnieku 
pagastskolā. Bijis māceklis Pauliņa grāmatu 
spiestuvē Valkā. 1906.g. 27.XI atvēris savu 

grāmatveikalu un iekārtojis grāmatsietuvi, drīz 
vien arī grāmatu spiestuvi. Šeit iespiesta avīze 

„Kāvi”, „Ziemeļvidzemes kalendārs”, daudz 
latviešu autoru daiļliteratūras grāmatas, mācību 
grāmatas „Strauts” u.c. 1940.g. apgāds nonācis 
valsts pārziņā, Rauskam atļauts strādāt veikalā. 
Pēc II pasaules kara bijis grāmatnīcas vadītājs. 

1952.g. no darba atbrīvots.



29. novembris

Jānis Priedītis (1923-2001). 

Pēckara gados bijis Valkas 

pagasta izpildkomitejas 

priekšsēdētājs, no 1963.-

1967.g. – Valkas pilsētas 

izpildkomitejas priekšsēdētājs.



4. decembris

Būvinženieris Kārlis Valdemārs 

Podnieks (1898-?). Dzimis Valkā. Beidzis 

Valkas reālskolu. Piedalījies Latvijas 

brīvības cīņās. Darbojies kara 

būvniecības pārvaldē, šosejas un zemes 

ceļu departamentā. Bijis a/s „A.Razums” 

valdes loceklis; aizsargu auto-moto rotas 

komandieris. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 

ordeni. 



7. decembris

Vēsturnieks (Mg. hist.) Juris Pavlovičs 

(1968). Latvijas Universitātes Latvijas 

vēstures institūta asistents, grāmatas 

"Padomju Latvijas ikdiena" (2012) autors, 

grāmatas "Ikdienas dzīve Latvijā nacistiskās 

Vācijas okupācijas laikā 1941-1945" (2016) 

līdzautors. Dzīvo Valkā.



8. decembris

Rakstnieks Apsīšu Jēkabs (1858-1929). No 

1878.-1879.g. mācījies Cimzes skolotāju 

semināra pēdējā klasē, interesējies par 

literatūru un latviešu valodu, iepazinies ar 

latviešu prozas paraugiem. Viņa literārā 

darbība iesākusies Rūjienā, kur strādājis par 

palīgskolotāju. Sasniedzis augstu 

māksliniecisko kvalitāti īsā stāsta reālistiskajā 

līnijā, radījis spilgtus tēlus („Bagāti radi”, „Pie 

pagasta tiesas”). 



9. decembris

Sportists Einārs Tupurītis (1973). Dzimis 
Smiltenē, mācījies Valkas 1. vidusskolā, 
Murjāņu sporta skolā. Studējis Vičitas 

universitātē ASV. Bijis 1996.g. ASV 
universitāšu meistarsacīkšu uzvarētājs 

telpās un stadionā. Piedalījies XXVI 
vasaras olimpiskajās spēlēs Atlantā (bijis 
Latvijas komandas karognesējs) , startējis 

800 m skrējienā (šajā distancē bijis Latvijas 
rekordists). Trenējies Dienvidāfrikā, bijis 
ASV vieglatlētikas kluba Santa Monica 

biedrs.



17. decembris

Alfreds Rubins (1893-1968). No 1916.-
1917.g. piedalījies kaujās Rīgas frontē, 

bijis strēlnieku pulka ārsts. Sabrūkot 
frontei, nokļuvis Valkā, kur pavadījis 

okupācijas laiku. Bijis privātārsts. Izvirzīts 
par delegātu sarunām ar vācu okupācijas 
varu par pašvaldības nodošanu latviešu 

rokās. Darbojies laikrakstā „Līdums”. 
Iebrūkot lieliniekiem, ar pēdējo vilcienu 

atstājis Valku un devies uz Rīgu. 
Piedalījies Latvijas brīvības cīņās. Bijis 

Siguldas pilsētas galva.



17. decembris

Valdis Gaumigs (1928). Dzimis Valkas 
pagastā. Mācījies Valkas pilsētas Ā.Tērauda 

pamatskolā, 1943.g. iestājies Smiltenes 
Lauksaimniecības mācību iestādē, pēc gada 
pārgājis uz Valkas vidusskolu, kuru beidzis 
1948.g. Skolotāju kvalifikācijas celšanas 

institūta Fizikas kabineta vadītājs, LU 
Eksperimentālās fizikas katedras izglītības 

metodiķis. Publicējis vairāk nekā 30 
grāmatas un mācību līdzekļus skolēniem un 
fizikas metodiskos izdevumus skolotājiem.



24. decembris

Valdemārs Ozoliņš (1878-?). Dzimis 

Zvārtavas pagastā. Mācījies Zvārtavas 

un Luturu pagastskolā. Bijis Rīgas 

J.Cimzes pamatskolas pārzinis. 

Kameras latviešu valodas 

pareizrakstības komisijas, latviešu 

valodas mācību grāmatu vērtēšanas 

komisijas loceklis. Apbalvots ar Triju 

Zvaigžņu ordeni.



26. decembris

Rihards Ferdinands Bērziņš (pseid. 

Valdess; 1888-1942) – pirmās ziņu 

aģentūras LETA dibinātājs, literāts 

un aktīvs sabiedrības darbinieks. 

1918.g. bijis grāmatu veikala 

“Kultūra” vadītājs un igauņu 

korespondents Valkas laikrakstā 

“Līdums”. 



27. decembris

Dzejnieks Edvarts Virza (1883-
1940). 1918.g. nogalē, dzīvodams 

Valkā, aktīvi vērsies pret 
lieliniekiem. Bijis žurnālists Latvijas 

Zemnieku savienības laikrakstā 
„Līdums”. 1919.g. sākumā pametis 
savu posteni un devies uz Jelgavu. 

Sarakstījis vairākus dzejoļu 
krājumus, poēmas, prozu (daiļrades 

virsotne – „Straumēni”).



29. decembris

Fotogrāfs Jānis Polis (1933). Dzimis 

Valkā. II pasaules kara beigās kopā ar 

vecākiem devies uz Vāciju, vēlāk 

izceļojis uz ASV. Dzīvojis Albertlī, 

strādājis pilsētas laikrakstā. Bijis firmas 

„Lil orbit” pārstāvis Baltijas valstīs. Valkā 

bijusi viņa fotogrāfiju izstāde „Latvietis 

Amerikā”.


