
Valcēnieši raksta – 

kopības apzināšanās 
(Ārpus Izstādes palikušie) 

..savās uzrakstītajās grāmatās viņi turpina dzīvot. 

Mēs varam viņus atklāt no jauna. Viņu humoru, viņu 

balss toni, viņu noskaņas. Caur uzrakstīto vārdu viņi 

spēj Mūs sadusmot vai iepriecināt. Viņi spēj Mūs 

mierināt. Viņi spēj Mūs mulsināt. Viņi spēj Mūs 

mainīt. Viņi spēj to visu..  

D. Seterfīlda  



   Edgars Jansons (1929-2008) 

– ķīmiķis analītiķis. Dzimis 

Valkā. Ķīmijas doktors 

(1992), valsts emeritētais 

zinātnieks (1996). Veicis 

pētījumus par 

organiskajiem 

analītiskajiem reaģentiem. 

Sarakstījis vairākas mācību 

grāmatas ķīmijā.  



    Artūrs Kangers (1875-

1960). Dzimis Valkā. Beidzis 

Valkas ģimnāziju. 

Akadēmisko darbību sācis 

Odesā. 1923.g. atgriezies 

dzimtenē, iecelts par 

Latvijas zinātniskās tiesas 

ekspertīzes institūta 

rektoru. 1927.g. ievēlēts 

par LU tautsaimniecības 

un tiesību zinātņu 

fakultātes privātdocentu. 

Apbalvots ar Triju 

Zvaigžņu ordeni.  



    Lūcija Rambeka (1919-

2007) – tulkotāja. 

Dzimusi Valkā. Tulkojusi 

A.Kristi „Austrumu 

ekspresi”, E.Hemingveja 

„Mūžīgos svētkus”, 

V.Endrjūsas romānu 

ciklu „Kāstīlu dzimta” 

u.c. Viņas tulkojumos 

smalka valodas un stila 

izjūta, laba 

mākslinieciskā gaume.  



    Roberts Akmentiņš 

(1880-1956) –

pedagogs. Mācījies 

Valkas pilsētas skolā. 

Bijis LU vecākais 

docents.  

 



   Augusts Arājs-Bērce 

(1890-1921) – dzejnieks 

un prozaiķis. 1918.g. 

novembrī bijis Valkas 

Strādnieku padomes 

priekšsēdētājs, 

laikraksta „Sarkanais 

Karogs” redaktors, 

piedalījies Padomju 

Latvijas pagaidu 

valdības organizēšanā. 

Pēdējais uzrakstītais 

stāsts – „Menusa nāve”. 



    Āronu Matīss (1858-

1939) – žurnālists un 

bibliogrāfs. 1876.g. 

vasarā kā eksterns 

nokārtojis eksāmenu  

Valkā Tērauda skolotāju 

seminārā. Strādājis par 

skolotāju, vēlāk 

pievērsies žurnālistikai. 

Sastādījis krājumu 

„Mūsu tautas dziesma”, 

plašu bibliogrāfisku 

rādītāju „Latviešu 

tulkotās beletristikas 

rādītājs”.  



   Ernests Bauers (1882-

1926) – agronoms un 

žurnālists. Bijis 

tautskolotājs 

Palsmanē, laikraksta 

„Līdums” līdzdibinātājs 

un līdzizdevējs, arī 

līdzstrādnieks. Vēlāk 

Tautas padomes, 

Satversmes sapulces, 

Saeimas loceklis, 

zemkopības ministrs.  



     Teodors Celms (1893-

1989) – filozofs. Dzimis 

Pedeles pagastā. 

Mācījies Pedeles 

pagastskolā, beidzis 

M.Alkšņa tirdzniecības 

skolu Valkā. Bijis LU 

privātdocents un 

profesors. Viņa esejas 

iznākušas krājumos 

„Tagadnes problēmas” 

un „Patiesība un 

šķitums”. no 1949.g. 

dzīvojis ASV, bijis 

Ogastanas koledžas 

profesors Rokailendā. 



     Alvils Ceplis (1897-1943) 

– rakstnieks. 1917.g. 

ievēlēts „Brīvā 

Strēlnieka” redakcijas 

komisijā Valkā. Darbojies 

Ziemeļvidzemē, rakstījis 

„Latvju Strēlniekā” un 

„Brīvajā Strēlniekā”. 

1918.g. kopā ar 

sarkanajiem strēlniekiem 

atstājis Latviju. No 1926.g. 

dzīvojis Maskavā, 

strādājis laikrakstu 

redakcijās. Rakstījis 

dzeju, romānus („Zeme”). 

1937.g. represēts, pēc 

nāves reabilitēts.  



   Jānis Goba-Alojietis 

(1869-1928) – izglītības un 

literatūras darbinieks, 

mācītājs. No 1889.g. 

mācījies Valkā skolotāju 

seminārā, kuru sākoties 

pārkrievošanas laikmetam 

slēdza. 1890.g. rudenī 

ieguvis tautskolotāja 

tiesības. Bijis vairāku skolu 

skolotājs un pārzinis. 

Rakstījis dzeju, sastādījis 

skolas mācību grāmatas.  

 



    Johans Heinrihs Guleke 

(1821-1889) – vācbaltiešu 

garīdznieks, izglītības 

darbinieks. No 1869.-72.g. 

Valkas iecirkņa garīgais 

skolu revidents, no 1872.g. 

Vidzemes lauku skolu 

pārlūks. Veicinājis latviešu 

skolu mācību kvalitātes 

uzlabošanu: pilnveidojis 

mācību programmas, 

gādājis par skolotāju 

izglītības līmeņa celšanu. 

No 1882.-83.g. Valkas 

skolotāju semināra 

direktora v.i.  
 



   Vilis Hāzners (1905-

1989) – Latvijas 

armijas un Latviešu 

leģiona virsnieks. 

Pirmā pasaules kara 

gados dzīvojis Valkā. 

1945.g. rudenī nonācis 

Cēdelgēmas kara 

gūstekņu nometnē. 

Vēlāk aktīvi piedalījies 

trimdas latviešu 

sabiedriskajā dzīvē. 

Miris ASV.  



    Antons Laimiņš (1857-

1909) – pedagogs, mācību 

grāmatu autors. 1877.g. 

beidzis Tērauda vadīto 

skolotāju semināru 

Valkā. Sarakstījis 

vairākas mācību 

grāmatas: „Skola”, 

„Domraksti”, „Jauns 

vadonis pareizrakstībā” 

u.c. Tulkojis 

apcerējumus, stāstus. 

Darbojies RLB Derīgu 

grāmatu nodaļā.  



    Aleksandrs Lasmanis 

(1891-1978) – pulkvedis. 

Bērnības gados dzīvojis 

Valkā. 1905. un 1906.g. 

vasarās strādājis Valkas 

dzelzceļu darbnīcas 

kantorī. Piedalījies I 

pasaules karā un Latvijas 

brīvības cīņās. Apbalvots 

ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

1944.g. mobilizēts latviešu 

leģionā. Pēc atbrīvošanas 

no karagūstekņu 

nometnes pārcēlies uz 

Zviedriju.  



   Jānis Ločmelis (1952) – 

literāts. Strādājis 

dažādās nozarēs – mežos, 

uz jūras, arī Valkas 

bibliotēkā. Kopš 2001.g. – 

izdevējs un redaktors 

apgādā „Raudava”. Kopā 

ar Juri Cibuli 

sarakstījis latgaliešu 

humoresku krājumu 

„Īdzer veina, lai dzeive 

ir feina”. Izdevis arī 

dzejoļu krājumu „Meža 

ilgas”.  



    Pēteris Mežulis (1883-

1941) – skolotājs un 

literāts. Dzimis Trikātas 

pagastā. Bijis skolotājs 

Trikātā, Palsmanē, 

Strenčos u.c. No 1923.-

1926.g. tautskolu 

inspektors Valkas apriņķī. 

Par izglītības 

jautājumiem rakstījis 

presē. Sarakstījis 

apcerējumu “Bērni Poruka 

darbos” un mācību līdzekli 

“Klases darba tehnika”.  



   Ojārs Ozoliņš 

(1929-2014) – latviešu 

senvēstures 

pētnieks. Valkā 

dzīvojis bērnības 

gados. 



    Džuljeta Plakidis (1906-

1985) – tulkotāja. Dzimusi 

Londonā, no 1908.g. 

dzīvojusi Maskavā, tad 

Valkā, kur apguvusi igauņu 

valodu. Mācījusies Valkas 

ģimnāzijā. Strādājusi par 

tulku, bibliotekāri. 

Tulkojusi no igauņu valodas 

(S.Rannamā „Kadrija”, 

M.Unts „Paliec sveiks, 

rudais runci”, F.Tuglass 

„Zelta stīpa”). Saņēmusi 

J.Smūla prēmiju.  



    Jānis Porietis (1886-1968) 

– žurnālists. Piedalījies 

Latvijas brīvības cīņās. 

1916.g. rediģējis žurnālu 

„Latviešu Strēlnieks”, 

1919.g. Valkā darbojies 

laikrakstu „Tautas Balss” 

un „Jaunā Dzīve” 

redakcijās. Sarakstījis 

grāmatas par latviešu 

strēlniekiem: „Sāpju ceļš”, 

„Strēlnieki Nāves salā” u.c. 

Apbalvots ar Triju 

Zvaigžņu ordeni.  



    Pēteris Radziņš (1880-

1930) – ģenerālis. Dzimis 

Lugažu „Jaunvīndedzēs”. 

Mācījies Lugažu 

pagastskolā, Valkas 

apriņķa skolā. Sastādījis 

plānu bermontiešu 

padzīšanai un Latgales 

atbrīvošanai. Sarakstījis 

grāmatu „Latvijas 

atbrīvošanas karš”. 

Apbalvots ar Lāčplēša 

Kara ordeni, Triju 

Zvaigžņu ordeni un dažiem 

ārzemju ordeņiem.  



    Fricis Roziņš (1870-

1919) – publicists. 

1917.g. novembrī Valkā 

ievēlēts par Latvijas 

pirmās padomju 

valdības (Iskolata) 

priekšsēdi. Darbojies 

arī par tulkotāju. 

Pseidonīms: Āzis.  



    Ansis Rudevics (1890-

1974) – žurnālists. 1917.g. 

bijis viens no 

faktiskajiem 

redaktoriem latviešu 

sociāldemokrātu dienas 

laikrakstam „Strādnieku 

Avīze” Pēterpilī, pēc tam 

Valkā. 1920.g. ievēlēts 

Satversmes sapulcē, 

1922.g. – Saeimā. Bijis 

Tautas labklājības 

ministrs (1926.19.XII- 

1928.23.I).  



    Vitauts Vito Sīmanis 

(1928-2003) – mākslinieks. 

Dzimis Blomē, dzīvojis 

Valkā, beidzis J.Cimzes 

Valsts pamatskolu un 

1.klasi ģimnāzijā. Pēc II 

pasaules kara emigrējis, 

ģimnāziju beidzis 

Augsburgā Vācijā. No 

1950.g. dzīvojis ASV. 

Pieskaitāms pie 

abstrakto ekspresionistu 

stila gleznotājiem.  



   Osvalds Simons 

(1889-?) – žurnālists. 

Bijis Valkas cietuma 

priekšnieks. 

Laikraksta „Brīvā 

Zeme” 

līdzstrādnieks.  



    Lizete Skalbe (1886-1972) – 

tulkotāja. I pasaules kara 

gados no 1915. līdz 1918.g. 

strādājusi Bēgļu 

apgādāšanas birojā Valkā. 

Viņas tulkojumi iespiesti 

laikrakstā „Līdums”. Avīzē 

„Par Brīvo Latviju” ievietots 

viņas aicinājums „Latviešu 

sievietei”. 1944.g. emigrējusi 

uz Zviedriju. Ar labu valodas 

izjūtu tulkojusi skandināvu 

literatūru no 

oriģinālvalodas. Tulkojusi 

arī franču, krievu un vācu 

autorus.  



    Leonīds Slaucītājs (1899-

1971) – zinātnieks. No 1909.-

1916.g. mācījies Valkas 

valsts reālskolā, pabeidzis 

to ar zelta medaļu. Bijis LU 

ģeofizikas un 

meteoroloģijas institūta 

ģeofizikas nodaļas vadītājs. 

Pēc II pasaules kara dzīvojis 

Argentīnā, vadījis 

zinātniskas ekspedīcijas 

Antarktīdā, nodibinājis 

observatoriju Patagonijā. 

Dzīves pēdējo posmu 

aizvadījis Sidnejas 

universitātē Austrālijā.  



    Kārlis Stalšāns (1888-

1970) – pedagogs un 

rakstnieks. Mācījies 

Karvas pagastskolā, 2 

gadus – Valkas apriņķa 

skolā. II pasaules kara 

beigās emigrējis. 

Pievērsies baltu 

vēstures pētīšanai, 

publicējis vairākas 

grāmatas.  



   Teodors Strēlerts 

(1902-1981) – 

miertiesnesis. Beidzis 

tirdzniecības skolu 

Valkā. Sarakstījis 

„Pagasttiesas 

likumus”, „Tieslietu 

padomnieku”, 

rakstījis periodikā.  



   Ādams Tērauds (1830-1891) 

– skolotājs. No 1850.-1853.g. 

mācījies Cimzes skolotāju 

seminārā.  Bijis skolotājs 

un ērģelnieks Ērgļos. No 

1871.–1887.g. jaundibinātā 

Vidzemes pagastskolas 

skolotāju semināra 

direktors Valkā. Pēc 

semināra slēgšanas 

dzīvojis ārzemēs. Vēlāk 

bijis skolotājs Valkā. 

Sarakstījis mācību 

grāmatas. Publicējies 

laikrakstos.  



   Andrejs Upīts (1877-1970) 

– rakstnieks. 1915.g. 

vasarā kopā ar ģimeni 

devies bēgļu gaitās, divus 

gadus dzīvojuši Valkā 

klavieru meistara 

Zommera atraitnes mājā. 

Rakstniekam gan šeit 

iznācis uzturēties ar 

lielākiem pārtraukumiem, 

par ko viņš rakstījis: „Pie 

sava rakstāmgalda Valkā 

maz tiku strādājis.”  



    Eižens Vēveris (1899-

1976) – dzejnieks. Bijis 

skolotājs un skolas 

pārzinis (arī Bilskā). 

1941.g. – Valkas apriņķa 

izglītības nodaļas 

inspektors, Latvijas 

teritoriālā korpusa pulka 

skolotājs. Vācu okupācijas 

laikā apcietināts, atradies 

koncentrācijas nometnēs 

Salaspilī, Štuthofā, 

Mauthauzenē. Pēc 

atgriešanās – skolas 

direktors Rīgā. Izdevis 4 

dzejoļu grāmatas.  



    Viola (īst.v. Minna 

Leontīne Blaua; 1883-1944) 

– aktrise un dzejniece. 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.  



   Ērika Zimule (1925) – 

literatūrzinātniece un 

pedagoģe. Dzimusi 

Ērģemes pagasta „Čoros”. 

Beigusi J.Cimzes Valkas 

vidusskolu. Strādājusi 

par skolotāju, zinātnisko 

līdzstrādnieci 

Pedagoģijas zinātņu 

pētniecības institūtā. 

Līdzautore vidusskolas 

literatūras mācību 

grāmatām.  


