1806. gads – dibina Ķeizarisko Tukuma apriņķa
skolu „Kaiserliche Kreisschule zu Tuckum”,
tautā sauktu par „kreicskolu”. Tā atrodas
nelielā koka namiņā šajā pašā vietā. Mācību
valoda – vācu.
1812. gads – Tukumā saimnieko Napoleona
armija, kas vēlas skolas ēkā iekārtot kazarmas.
Mācību inspektors mācītājs Johans Pabsts tam
pretojas, un skola saglabājas esošajā vietā.
1868. gads – koka ēkas vietā uzceļ mūra
ēku ar pagrabiem. Namā ir četru klašu telpas
un dzīvoklis skolas inspektoram.

Skats uz skolas pusi pāri Tukuma ezeram.
Ap 1900. gadu. Pastkarte. TMNM 1757

1876. gads – skolas namam uzceļ piebūvi sētas pusē.
1887. gads – pirmā skolas pārveidošana – tā kļūst
par Tukuma pilsētas skolu „Tukumskoje Gorodskoje
učiļišče”. Mācību valoda – krievu. Skolā pastiprinās
pārkrievošanas politika (rusifikācija).
1905. gads – skolas
nams, tā audzēkņi un
pedagogi iesaistīti
revol uc ion ā ra jos
Lielā iela 20 gadsimta sākumā. Tukuma
pilsētas skolas nams – trešais no labās. Otrā
notikumos. Tukuma
no labās – elementārskolas ēka, kuras vietā
bruņotās sacelšanās
1925. gadā uzbūvēja jauno skolas namu.
Pastkarte. Fotogrāfs nezināms. TMNM 38667
laikā – 1905. gada
novembra
beigās,
decembra sākumā – skolas apkārtnē notiek
apšaudes, kādā klasē pie loga dzīvību zaudē viens
revolucionārs.
1912. gads – pilsētas skolu pārdēvē par Tukuma
augstāko tautas skolu.

Tukuma nemieru plāns. 1905. gads. TMNM 5901

1915. - 1918. gadi – Pirmā pasaules kara laikā skolu ar gandrīz visu personālu
evakuē uz Krieviju – Roslavļas pilsētu Smoļenskas guberņā, kur mācības turpina
arī daudzi tukumnieki. Skolas namā Tukumā šajā laikā atrodas pilsētas vācu skola.
1919. gada 25. septembris – skola atsāk darbu Tukumā (pirmoreiz neatkarīgā
Latvijas valstī) kā Tukuma pilsētas vidusskola.
1922. gads – skolā atver komercnodaļu.
1924. gads – skola pāriet valsts pārziņā: Tukuma valsts
vidusskola.
1925. gads – blakus vecajai
skolas ēkai atklāj jauno trīsstāvu
namu ar lielu aktu zāli un plašām
mācību telpām.
1926. - 1936. gadi – desmit
gadus
vidusskolas
telpās
atrodas
arī
Tukuma
piensaimniecības
skola.
Teorētiskās mācības notiek
klasēs, praktiskās – Tukuma
pienotavā.

Pamatakmens likšana jaunajai
skolas ēkai. 1. no labās mācītājs Alberts
Virbulis. 1924. gada 2. maijs. Tukuma
E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas muzejs

1926. gads – entuziastu grupa
Skolas nams. 20. gs. 20. gadi. Pastkarte.
nolemj dibināt „Bijušās Tukuma
Tukuma E. Eirznieka-Upīša 1. pamatskolas
muzejs
Apriņķa
un
Pilsētas
skolas
Audzinātāju un Audzēkņu biedrību”.
11. septembrī notiek pirmais biedrības organizētais „Atmiņu
vakars”, atklāj piemiņas plāksni mirušiem skolas audzinātājiem
un audzēkņiem.
1927. gads – komercnodaļu pārveido par atsevišķu mācību
iestādi – Tukuma valsts komercskola – saglabājot kopēju
administratīvo, pedagoģisko un
saimniecisko personālu.
1929.
gads
–
skolas
nosaukums: Tukuma valsts
ģimnāzija.

Vidusskolas audzēkņi. 1927. gads

Fotogrāfs nezināms. TMNM 31743

Pirmā Tukuma pilsētas
skolas bijušo audzinātāju
un audzēkņu Atmiņu vakara
1926. gada 11. septembrī afiša.

1935. gads – komercskolai
Tukuma E. Eirznieka-Upīša
piešķir ievērojamākā absolventa
1. pamatskolas muzejs
vārdu – Zigfrīda Meierovica
komercskola. Pie skolas atklāj
piemiņas plāksni pirmajam Latvijas ārlietu ministram
Z. A. Meierovicam.

1940. gads – padomju varas režīms maina mācību programmas un
nosaukumus: Tukuma valsts vidusskola un Tukuma valsts ekonomiskais
tehnikums, noņem abas piemiņas plāksnes.
1941. gads – vācu okupācijas režīms daļēji atjauno nosaukumus: Tukuma valsts
ģimnāzija un Tukuma valsts tehnikums.
1943. - 1945. gadi – Otrā pasaules kara laika divi pēdējie
mācību gadi ir vienīgie skolas pastāvēšanas vēsturē,
kad tajā nenotiek mācības, ēka rekvizēta vācu armijas
vajadzībām, iekārtots kara hospitālis. Skolēni mācās
dažādās vietās pilsētā, bet 1945. gada sākumā mācības
vispār pārtrauc.
Vācu karagūstekņi Tukumā. 1945. gada
maijs. Onoško(?) foto. RM FM 3774

1945. gada 1. septembris – skolā atsākas mācības,
tagad te ir Tukuma pilsētas vidusskola un Tukuma
ekonomiskais tehnikums.

1948. gads – Tukuma ekonomisko tehnikumu pārceļ uz Rīgu.
1950. gads – mainās skolas nosaukums – Tukuma 1. vidusskola.
1955. gads – notiek kapitālais remonts, vecākajai
skolas daļai (1868. gadā būvētajai) uzceļ otro stāvu.
1961. gads – skolai piesķir Latvijas PSR Tautas
rakstnieka
Ernesta
Birznieka–Upīša vārdu.

Skolas pārbūve. 1955. gada vasara
Fotogrāfs nezināms. TMNM 37976

1969. gads – vidusskolu
samazina
par
pamatskolu: Tukuma
E. Birznieka – Upīša
astoņgadīgā skola

1989. gads – atkal pie
skolas piestiprina plāksni, ka šeit mācījies
Z. A. Meierovics.
1990. gads – turpmāk pamatskolā jāmācās deviņi
gadi: Tukuma E. Birznieka–Upīša 1. deviņgadīgā
skola.

Tukuma vidusskolā viesojas bijušais audzēknis,
Latvijas PSR Tautas rakstnieks Ernests
Birznieks–Upītis. 1957. gada 16. septembris.
Fotogrāfs nezināms. Tukuma E. Eirznieka–Upīša
1. pamatskolas muzejs

1992. gads – skola iegūst tagadējo nosaukumu: Tukuma E. Birznieka–Upīša
1. pamatskola.
2000. gads – skolas namā ierīko centrālo apkuri, mūsdienīgas tualetes un
katlumāju, modernizē ūdensvadu un kanalizāciju.
2006. gads – pie nama sētas pusē atklāj piemiņas
plāksni vidusskolas direktoram (1945-1952) Paulam
Lodem.

Skats uz skolu no pagalma. 2016. gads.
J. Visocka foto

2014. gads – atklāj jauno skolas korpusu, kurā atrodas
ēdnīca, bibliotēka, darbmācības kabinets, kā arī telpas
grāmatvedībai, skolas psihologam un sociālajam
pedagogam.

Tukuma muzeja veidotā vides objektā
„Vārti no pagātnes uz nākotni” (atrodas
pilsētas centrā – Brīvības laukumā)
iegravēts 41 dižena tukumnieka vārds –
cilvēki, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu
pilsētas attīstībā vai nesuši Tukuma vārdu
pasaulē.

Vismaz 15 no šīm personībām ir skolas pedagogi vai absolventi:
Leonīds Arbuzovs (1848-1912) – ievērojams vācbaltu vēsturnieks, skolas
inspektors 19. gs. 80. gados.
Magnuss Fleišers (1856-1933) –
Tukuma luterāņu vācu draudzes
mācītājs, ilggadējs skolas pedagogs.
Leonīds
Arbuzovs

1912. gads.
Attēls no
lv.wikipedia.org

Teodors Dīkmanis (1861-1936) –
aktīvs tukumnieku sabiedriskās
dzīves
organizētājs,
skolas
pedagogs.
Andrejs Zvaigzne (18611949) – skolas pedagogs
(1891-1918), žurnālists,
sabiedriskais darbinieks,
skolas vēstures pētnieks.
Grāmatas „Tukums un
Tukuma skolas” (1934)
autors.

Tukuma valsts vidusskolas skolotāji 1925. gadā, izvadot
pensijā ilggadējo skolotāju Fridrihu Jansonu. Otrajā rindā
no kreisās: Alberts Virbulis, Magnuss Fleišers, Fridrihs
Jansons. Trešajā rindā no kreisās: Teodors Dīkmanis,
septītais – Pēteris Dēķens, astotais – Kārlis Ludvigs
Līkums. Ž. Berga foto. Tukuma E. Eirznieka-Upīša
1. pamatskolas muzejs.

Ernests Birznieks–Upītis (1871-1960) –
Latvijas PSR Tautas rakstnieks, skolas
1888. gada absolvents.
Andrejs Zvaigzne

Ap 1926. gadu.
Fotogrāfs nezināms. JBM PL 739

Atis Freināts (1882-1955) – grāmatizdevējs
un rakstnieks, mācījies pilsētas skolā,
1905. gada revolūcijas dalībnieks. Starp
grāmatām arī „1905. gads
Tukumā” (1926) un „Rīgas
puikas Tukumā” (1936).
Kārlis Ludvigs Līkums (18841967) – pedagogs ar stāžu,
vairāku ģimnāziju direktors,
Tukuma ģimnāzijas un komercskolas direktors 1922-1932.

Tukuma valsts ģimnāzijas un komercskolas
direktora Kārļa Lugviga Līkuma atvadīšanās
no skolas kolektīva 1932. gada 15. septembrī.
K. L. Līkums tiek pārcelts par Jelgavas
1. ģimnāzijas direktoru. Ž. Berga foto. Tukuma
E. Eirznieka-Upīša 1. pamatskolas muzejs

Pauls Lode (1884-1967) –
pieredzējis pedagogs, skolu
direktors, Tukuma vidusskolas
direktors 1945. – 1952. Vienam
no pirmajiem piešķirts tituls
„Latvijas PSR Nopelniem bagātais
pedagogs”.

Magnuss Fleišers

Fotogrāfs nezināms.
Attēls no Tukuma evaņģēliski
luteriskās draudzes

Zigfrīds Anna Meierovics
(1887-1925)
–
politiķis,
1905. gada skolas absolvents.

Tukuma vidusskolas audzēkņi ar skolotāju Paulu
Lodi. 1947. gads. Fotogrāfs nezināms. TMNM 40206

Alberts Virbulis (1890-1946) –
mācītājs, aktīvs Tukuma
sabiedriskās dzīves darbinieks,
ticības mācības skolotājs,
vēstures grāmatas „Tukuma
draudze un baznīca” (1936)
autors.

Ernests Birznieks–Upītis
1924. gads. Vilciņa foto.
TMNM BUM 1215

Kārlis Neilis (1906-1991) – gleznotājs, mācījies un
strādājis par zīmēšanas skolotāju 1920.-30. gados.
Leonīds Vilis Āriņš (1907-1991) – gleznotājs, Tukuma
muzeja dibinātājs, pedagogs vidusskolā pēc Otrā
pasaules kara.
Ansis Artums (1908-1997) – gleznotājs, Latvijas PSR
Nopelniem bagātais mākslas darbinieks, ģimnāzijas
1927. gada absolvents.

Tukuma Valsts vidusskolas audzēkņi
Kārlis Neilis, Leonīds Āriņš, Ansis Artums.

Ap 1924. gadu. Fotogrāfs nezināms. TMNM MZa

Jānis Labsvīrs (1907-2002) – ekonomikas zinātņu
doktors, pēc Otrā pasaulsaules kara aktīvs
latviešu emigrantu sabiedriskais
darbinieks ASV, Tukuma ģimnāzijas
un komercskolas direktors 1941-1944.

Imants Ziedonis savā
autorvakarā Tukuma
kultūras namā. 1983. gada

Imants Ziedonis (1933-2013) –
Latvijas PSR Tautas dzejnieks,
aktīvs Atmodas laika veicinātājs
un dalībnieks, kā Augstākās
Padomes deputāts 1990. gada
4. maijā balsoja par Latvijas
neatkarības atjaunošanu, Tukuma
vidusskolas 1952. gada absolvents.

1943. gada ģimnāzijas un komercskolas
izlaidums. Otrajā rindā vidū direktors
Jānis Labsvīrs. 1943. gada 8. vai 9. maijs.

Fotogrāfs nezināms. Tukuma E. Eirznieka-Upīša
1. pamatskolas muzejs

26. aprīlis. V. Mašnovska
foto. TMNM 14220

2004. gadā „Latvijas Avīzes” un portāla Apollo.lv organizētajā
balsojumā „100 ievērojamākās Latvijas personības” iekļuvuši trīs skolas
absolventi. Z. A. Meierovics balsojumā ierindots 22. vietā, bet kategorijā „Valsts
darbinieki” ir ceturtais aiz Kārļa Ulmaņa, Jāņa Čakstes un Vairas Vīķes-Freibergas.
Latvijas simtniekā vēl iekļauti dzejnieks Imants Ziedonis (26.) un valodnieks
Kārlis Mīlenbahs (93.).

Matīss Siliņš.

Attēls no
lv.wikipedia.org

Tukuma skolā vācu valodā mācījās ievērojamais
latviešu valodnieks, pirmās latviešu valodas
vārdnīcas autors un būtībā modernās latviešu
valodas gramatikas izveidotājs Kārlis Mīlenbahs
(1853-1916), kurš skolu apmeklēja no 1868. līdz
1870. gadam. Dažus gadus vēlāk Tukuma vācisko
skolu beidza Matīss Siliņš (1861-1942), etnogrāfs
un kartogrāfs, kas sastādījis pirmās kartes latviešu
valodā, etnogrāfiskā muzeja veidotājs un pārzinis,
vēlāk Vēsturiskā muzeja direktors. Tātad cilvēks, kurš
stāvējis pie šūpuļa diviem šodien nozīmīgākajiem
latviešu tautas muzejiem: Latvijas Etnogrāfiskajam
brīvdabas muzejam un Latvijas Nacionālajam
vēstures muzejam.

Kārlis Mīlenbahs.

Attēls no grāmatas:
K. Mīlenbahs „Darbu izlase”
I sējuma

19. gadsimta 80. gados visā Krievijas impērijā sākas pastiprināta rusifikācija. Tukums
nav izņēmums. Turpmākie 30 gadi paiet krievu zīmē. Līdz ar skolas reorganizāciju,
tagad tā saucas Tukuma pilsētas skola, par mācību valodu kļūst krievu valoda.
Šajos gados skolu vada pieci inspektori: Vasilijs Bogdanovičs, Konstantīns Juško,
Pāvels Ferencs-Sokolovskis, Ivans Merkulovs un Krisanfs Rižko.
„ – krievi nāca ar rusifikācijas kultūru, nerēķinādamies ne
ar kādām vietējām īpatnībām, tautības, valodas un ticības
prasībām, pilnīgi ignorējot latviešu tautu. Neviens no
Tukuma pilsētas skolas inspektoriem, cik viņu ir bijuši
skolas pastāvēšanas laikā, nav pratis un nav turējis arī par
vajadzīgu iemācīties latviešu valodu, pat ne tik daudz, lai
varētu kaut kā saprasties ar latviešiem vienkāršā sarunā.”
					 Andrejs Zvaigzne, dabaszinību un fizikas skolotājs no 1891. līdz 1918. gadam
Tukuma pilsētas skolas
pirmā izlaiduma klase un
pedagogi. Pirmajā rindā no
kreisās: Gustavs Freide,
Andrejs Zvaigzne,
inspektors Vasilijs
Bogdanovičs, Teodors
Dīkmanis. Otrajā rindā:
Miķelis Kalniņš, Mārtiņš
Svinne, Roberts Eisbergs,
Fricis Eimans, Hermans
Druķis, Oskars Ekmans,
Augusts Kreplins, Rūdolfs
Rudovics, Kristaps
Meņģelis, Jēkabs Ieva,
Fricis Gulbis.

Andrejs Zvaigzne

19. gs. 80.-90. gadi.
Fotogrāfs nezināms.
TMNM 40367

A. Zvaigzne: „Tipisks
bija
inspektors
Bogdanovičs, liels
zinību draugs viņš
nebija, bet skolas
1891. gada 8. jūnijs.
A. Čerņavska foto
kursu (matemātika)
no konvolūta.
viņš izņēma stingri
TMNM 40367
pieturoties
pie
mācības grāmatas,
(..) nepiederēja pie krasiem pārkrievotājiem, (..) starpstundās skolēni brīvi sarunājās
latviski. (..) Grāmatas, žurnālus viņš nelasīja, „Rižkij Vestņiks”, tā laika rusifikācijas
oficiozs, bija vienīgais Bogdanoviča informācijas avots.”
Teodora
Lagzdiņa,
Tukuma pilsētas
skolas skolnieka
1901. - 1906.
biedra karte
Tukuma
E. Birznieka-Upīša
1. pamatskolas
muzejs

						

1895. gadā par skolas inspektoru ieceļ Konstantīnu
Juško – izglītotu un erudītu pedagogu. „Bet...visā
skolas dzīvē dominēja rusifikācijas polītika, (..) kas
mums skolotājiem latviešiem bija sajūtams kā
smags nospiedošs slogs. (..) Skolēniem tika stingri
noliegts savā starpā sarunāties latviski netikvien
skolā, bet arī ārpus skolas, uz ielas un mājās.”
																					 A. Zvaigzne

No vācu vilka pie krievu lāča
Tikai ticības mācība var notikt dzimtajā valodā, taču – ne vienmēr. Lai arī skolēni ir
latvieši un luterticīgi un dziedāt drīkst latviešu valodā, lūgšana jāskaita krieviski,
atminas 1902. gada absolvents Alberts Krieviņš.
Par skolas laiku Tukumā Ernests Birznieks-Upītis apcerējumā „Manas dzīves stāsts”
raksta:

„Uz Tukuma apriņķa skolu pārgāju taisni tai brīdī, kad
bēgām no vilka un uzklupām lācim. Pusgadu apmeklēju vācu
„Kreisschule” un gadu krievu „Gorodskoje učiļišče”. Pret
pavasari dzirdējām, ka no vācu skolotājiem nākošā gadā
neviens vairs nebūšot. Nākšot viņu vietā visi krievi. No
līdzšinējiem skolotājiem žēl mums bija tikai inspektora
(Arbuzova)... rudenī viņu vairs neatradām: bija jauns,
bārdains krievu inspektors un jauni krievu skolotāji zilos,
garos svārkos ar dzeltenām pogām. Bet pa koridoru ar
zvanu staigāja izdienējis feldfēbelis...”
Tukuma pilsētas
skolu beigušo audzēkņu
saraksts no 1905. gada
līdz 1915. gadam. Krievu
valodā. Pēc skolas
protokoliem sarakstu
sastādījis pēdējais
Tukuma pilsētas skolas
inspektors (1906-1918)
Krisanfs Rižko Roslavļā
Padomju Krievijā un
1926. gadā, neilgi pirms
savas nāves, vēstulē
nosūtījis uz Latviju
Andrejam Zvaigznem.
Redzams, ka 1905. gada
skolu beigušo audzēkņu
sarakstā septītais ir
Meierovics Zigfrīds
Hermaņa dēls.

Rakstnieks Ernets Birznieks-Upītis
1957. gada 16. septembrī klasē, kurā
viņš mācījies. Fotogrāfs nezināms.

Tukuma E. Eirznieka-Upīša
1. pamatskolas muzejs

1909. gada absolvents Ansis
Lagzdiņš atminas, ka 1909. gadā
skolā svinēta rakstnieka Nikolaja
Gogoļa 100 gadu atceres jubileja,
un pēc skolas beigšanas katram
piemiņai piešķirta Gogoļa kopotu
rakstu grāmata ar ierakstu.

Kā ar latviešu literatūru – Ernests
Birznieks–Upītis: „Atminos, skolotājs
Līcītis slēpa latviešu grāmatas
kabatā, kad nāca klasē iekšā un gāja
ārā. Bet cik dārgs mums skolēniem
bija karts vārdiņš, ko paslepus no
Tukuma E. Eirznieka-Upīša
viņa dzirdējām mātes valodā! Mēs
1. pamatskolas muzejs.
daži skolēni (Kness, Eferts) bieži
bijām pie Līcīša mājās un lietojām
viņa grāmatas un aizrādījumus. Mans pseidonīms ( jo toreiz jau sāku rakstīt pa
dzejolim, pa stāstiņam) arī cēlies zem viņa iespaida, jo domāju, ka upītei jātek līcītim
līdzās.”
Tukuma pilsētas
skolas 1902. gada
izlaiduma klase.
Otrajā rindā: skolotājs
Andrejs Zvaigzne,
mācītājs Jānis Ārents,
inspektors Pāvels
Ferencs - Sokolovskis,
mācītājs Vilhelms
Jirgensons, skolotājs
Fridrihs Jansons. Trešajā
rindā pirmais no labās
Alberts Krieviņš. Pēc
skolas beigšanas ierēdnis
Rīgas - Orlas dzelzceļa
valdē, vēlāk – augstos
amatos Latvijas valsts
dzelzceļu virsvaldē.
H. Gessau foto.
TMNM 40367

Slaistus skolā netur
Tukuma pilsētas skola ir vienīgā otrā līmeņa izglītības iestāde
Tukuma apriņķī, kas zemās mācību maksas dēļ pieejama plašām
iedzīvotāju aprindām.

Kārļa Mīlenbaha brāļa dēla
Viktora Mīlenbaha vēstule
A. Zvaigznem, kurā viņš
raksta, ka K. Mīlenbahs
mācījies Tukuma pilsētas
skolā no 1878. līdz
1880. gadam. Aptuvenais
vēstules rakstīšanas laiks
20.-30. gadu mija.
Tukuma E. Eirznieka-Upīša
1. pamatskolas muzejs

Skolas maksa ir maza, bet režīms stingrs, jo skolu uztur valsts.
Ienākumi no skolas naudas – mazsvarīgi. „Tāpēc nolaidīgi,
neciešami audzēkņi tika ātri atsijāti. Ar gandarījumu atzīmējams,
ka bijušo skolas audzēkņu starpā, no kuriem daudzi ieņem
augstus amatus valstī, nav sastopami noziedzīgi elementi,
vieglās dzīves tīkotāji un tml.,” – A. Zvaigzne.
Skolas pastāvēšanas ilgajā vēsturē risinājās trauksmaini un pārmaiņām bagāti
notikumi visai Latvijas zemei un tautai. Pat skolas adrese līdz ar ielas nosaukumu
mainīta piecas reizes:
1802-1935 – Lielā iela
1935-1940 – Z.A. Meierovica iela
1940-1941 – 1905. gada iela
1941-1945 – H. Gēringa iela
1945-1991 – 1905. gada iela
No 1991. gada atkal – Lielā iela

Pirmais Latvijas karoga meta autors
Jānis Lapiņš 1885-1941
Tukuma ģimnāzijas un
komercskolas direktora
amatu ieņēma no 1932. gada
septembra līdz 1935. gada
decembrim. Viņa laikā
Latvijas Republikas pasludināšana 1918.
komercskola
ieguva
gada 18. novembrī . V. Rīdzenieka foto.
Jāņa Lapiņa zīmējums. 1916. gads.
Attēls no lv.wikipedia.org
Meierovica vārdu un skolas
Oriģināls glabājas Cēsu muzejā
ēka piemiņas plāksni. Vēl divus gadus pirms valsts
dibināšanas pirmais rakstīja (arī izgatavoja), kādam jābūt mūsu valsts
karogam: „”Latviešu karogs ir sarkans ar baltu svītru pa vidu,” to ar Rīmju
hronikas vārdiem pateica Jānis Lapiņš rakstu krājumā „Latviešu Strēlnieks”,
kas iznāca 1916. gadā manā sakopojumā.”
												

Jānis Lapiņš
1916. gads.

Foto no J Lapiņa
ģimenes albuma

						

Kārlis Skalbe „Zemes dēli” Jaunākās Ziņas 1937. gada 5. janvāris

Tiesību profesors – bez tiesas represēts
Kārlis Dišlers 1878-1954

Mācījies Tukuma pilsētas skolā 1892-1896. Ievērojams jurists
un sabiedriskais darbinieks. Daudzu zinātnisku darbu par jurisprudenci
autors. 2. Saeimas (1925-1928) deputāts. Tiesību zinātņu doktors,
profesors. Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas ilggadējs Latvijas
Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāns.
1941. gada 14. jūnijā kopā ar sievu izsūtīts uz Sibīriju. Miris 1954. gada
18. septembrī Poļevojes ciemā Krasnojarskas novadā.

Kārlis Dišlers

Attēls no
lv.wikipedia.org

Par Latvijas valsts dibināšanu - nošaušana
Vilis Gulbis 1890-1942
Dzimis Jaunsātu muižā. Mācījies
Tukuma draudzes un Tukuma pilsētas
skolā, kuru absolvējis 1906. gadā. Viens
no Latviešu zemnieku savienības
dibinātājiem. Piedalījies Latvijas
Republikas proklamēšanas aktā
1918. gada 18. novembrī. 3. un 4.
Vilis Gulbis
Saeimas deputāts. Zemkopības
Attēls no
lv.wikipedia.org
ministrs trijās valdībās (1928-1933),
izglītības ministrs (1933-1934), iekšlietu
ministrs (1934-1938), pēc tam Lauksaimniecības
bankas direktors. Arestēts 1940. gada oktobrī.
Nošauts Astrahaņas cietumā 1942. gada 19. janvārī.

Iekšlietu ministrs Vilis Gulbis apmeklē savas
bijušās skolas izlaidumu 1936. gada 19. jūnijā.
V. Gulbis stāv trešajā rindā vidū pirmais no kreisās.
Fotogrāfs nezināms. Tukuma E. Eirznieka-Upīša
1. pamatskolas muzejs

Līdz mūža beigām – uzticīgs tēvzemei
Roberts Liepiņš 1890-1978

Roberts Liepiņš
Attēls no
lv.wikipedia.org

Dzimis Irlavas pagastā. Mācījies Tukuma pilsētas skolā 1905-1909.
Diplomāts un politiķis. Finanšu ministrs (1928), Latvijas vēstnieks Lietuvā
(1928-1933), Igaunijā (1933-1935) un Padomju Savienībā (1935-1936).
Rīgas pilsētas galva (lielvecākais) no 1936. gada līdz Latvijas okupācijai.
Devās emigrācijā uz Vāciju, kur darbojās sabiedriskajās organizacijās,
bija Latvijas sarkanā krusta direktors. Līdz mūža beigām bija Latvijas
diplomātiskā dienesta vadītāja delegāts Vācijā. Miris 1978. gada
16. septembrī Ludvigsburgā Vācijā.

Ar parakstu par Latviju
Roberts Liepiņš bija viens no Latvijas Centrālās
padomes 1944. gada 17. marta memoranda
parakstītājiem.

Jānis Stiprais
Attēls no
lv.wikipedia.
org

Memorandā vācu okupācijas laikā tika
pieprasīta Latvijas valsts neatkarības
Latvijas Centrālās padomes
atjaunošana. To parakstīja 188 Latvijas
1944. gada 17. marta memoranda fragments
Attēls no www.facebook.com/lcpmemorands
politiskie, sabiedriskie, zinātnes un kultūras
darbinieki. Starp vieņiem arī Jānis Stiprais
1870-1946 – Tukuma vidusskolas direktors 1920-1922 un Ernests Dišlers
1880-1966, Latvijas Universitātes profesors, Tukuma pilsētas skolas
1897. gada absolvents.
Skolas Lāčplēši – traģiskas beigas

Pirmajā pasaules un Latvijas Atbrīvošanas karā
piedalījās un dažādus apbalvojumus saņēma ne
viens vien skolas absolvents. Starp
viņiem arī Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri:

Lāčplēša Kara ordenis
I, II un III šķira – Latvijas
valsts augstākais militārais
apbalvojums, ko piešķīra no
1920. līdz 1928. gadam vienīgi
par kara nopelniem tiem, kas
izpildījuši pienākumu pret
valsti ar grūtiem un izciliem
varoņdarbiem

Roberts Žanis Briesma 1891-1941

Roberts Žanis
Briesma

Attēls no
lv.wikipedia.org

Dzimis Tukumā. Tukuma pilsētas skolas skolnieks (1905-1910). Pirmā
pasaules kara un Brīvības cīņu dalībnieks. Apbalvots ar Lāčplēša Kara
ordeni par 1916. gada decembra kaujām Ložmetejkalnā un pie
Skangaļiem. Latvijas armijas dienestā pulkveža pakāpē līdz
1940. gadam. 1941. gada janvārī arestēts. Piespriests nāves sods.
Nošauts Astrahaņas cietumā 1941. gada 9. decembrī.
Teodors Genšens
1893-1942

PSRS kartes fragments. Tukuma muzeja interaktīvā ekspozīcija
Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss.

Dzimis Lestenes pagastā.
Mācījies Tukuma pilsētas
skolā (1908-1911). Pirmā
pasaules kara un Brīvības
cīņu dalībnieks. Apbalvots
Teodors
Genšens
ar Lāčplēša Kara ordeni
Attēls no
par Liepājas aizstāvēšanu
lv.wikipedia.org
pret
bermontiešiem
1919. gada
14. novembrī.
Apcietināts 1941. gada 14. jūnijā.
Nošauts 1942. gada 14. janvārī
Vjatlagā.

Direktors Tukuma cietumā
Pēteris Dēķens 1886-1979.

Cietuma grāmata. Tukuma cietumā ieslodzīto
alfabētiskais saraksts 1941-1944. 31. lappuse
ar Pētera Dēķena vārdu. TMNM 1652

Ilggadējs skolotājs Tukuma komercskolā
un vidusskolā. Vēl kā seminārists Valmierā
piedalījies 1905. gada revolūcijas notikumos.
Tāpēc emigrēja uz ASV, kur 1913. gadā
absolvēja Valparaiso universitāti Indianas
Pēteris Dēķens
štatā. Pēc revolūcijas atgriezās, kopš
Tukuma E.
Birznieka-Upīša
1924. gada dzīvoja Tukumā. Pirmajā
1. pamatskolas
padomju okupācijas gadā 1940.-1941.
muzejs
P. Dēķens tika iecelts par vidusskolas
direktoru. Tāpēc piedzīvoja represijas no otra
okupācijas režīma – apcietināts un ieslodzīts Tukuma
cietumā 1941. gada oktobrī.

Pirmais Latvijas Republikas ārlietu ministrs, otrais
Ministru prezidents, diplomāts, sabiedriskais un
politiskais darbinieks. Tautas padomes un Satversmes
sapulces loceklis, Pirmās Saeimas deputāts. Kā
pirmajam (kopā ar Valsts prezidentu Jāni Čaksti)
1925. gadā piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
“Viņa vadībā tika izveidots Latvijas ārlietu resors –
Ārlietu ministrija ar diplomātisko un konsulāro
pārstāvniecību tīklu ārvalstīs. Z. A. Meierovica
iedibinātais ārpolitiskais mantojums saglabāja
ietekmi visā Latvijas pirmajā neatkarības periodā
(1918.–1940. g.). Viņa izstrādātās pamatnostādnes ir
arī mūsdienu Latvijas ārpolitikas pamatā.”
		

No Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapas www.mfa.gov.lv

Tukumā Z. A. Meierovics pavada piecus savas dzīves
gadus: ierodoties viņam ir 13, bet, saņemot atestātu –
18 gadi

Zigfrīds Anna Meierovics
1920. gads. J. Rieksta foto. TMNM 33234

Zigfrīds Anna Meierovics dzimis 1887. gada 5. februārī
mazā pilsētiņā Durbē pie Liepājas. Māte mirst
dzemdībās, tēvs no pārdzīvojuma saslimst, Zigfrīdu pieņem audzināšanā mātes
brāļa Roberta Fīlholda ģimene. Audžutēvs ir skolotājs Pūrē un vēlāk Kabilē.
Kad 1900. gadā nākamais valstsvīrs pabeidz Kabiles pamatskolu (tagad nosaukta
Z.A. Meierovica vārdā), audžutēvs atved Zigfrīdu uz Tukumu.

„Zigfrīda tālākai skološanai un audzināšanai Tukums izvēlēts
tamdēļ, ka šejienes pilsētas skola tanī laikā bij plaši pazīstama ar
rūpīgi un nopietni nostādītu mācību un audzināšanas gaitu. (..) No
sava audžu tēva mājām viņš atnāca Tukumā ar labu latviešu un
vācu valodas prašanu, bet Tukumā, privātās stundās, piesavinājās
franču valodu.” Tā grāmatā „Tukums un Tukuma skolas” raksta viņa
skolotājs Andrejs Zvaigzne.

Frīdrihs Jansons,
skolotājs pie kura
mācību laikā dzīvoja
Z. A. Meierovics.

19. gs. beigas. H. Gessau
foto. TMNM 40297

Z. A. Meierovics mācās Tukuma pilsētas skolā
no 1900. līdz 1905. gadam. Dzīvo īrētā istabiņā,
skolotāja Frīdriha Jansona mājā Harmonijas ielā 14.
Pēdējā mācību gadā Z. A. Meierovics ar dažiem
skolas biedriem īrē atsevišķu istabu skolas
nama „augšējā stāvā, ar logu uz ielu, blakus
inspektora Merkulova dzīvoklim. Te biedru pulciņš
jutās daudz brīvāki, dzīvoja savā
vaļā, gatavoja savus skolas darbus.
Pa starpām, vaļas brīžos, pārrunāja
arī nākotnes plānus, ļāva fantazijai
vaļu iztēlot nākotnes ideālus,”
raksta skolotājs Zvaigzne.

Tukuma valsts ģimnāzija. Kreisajā pusē
aiz otrā loga piemiņas plāksne
Z. A. Meierovicam, kuru atklāja 1935. gadā
un noņēma 1940. gadā. 1930. gadu otrā puse.
H. Bēra foto. Tukuma E. Eirznieka-Upīša
1. pamatskolas muzejs

Zigfrīds Anna Meierovics
(labajā pusē) skolnieks
Tukuma pilsētas skolā.

Vispārējās rusifikācijas laikā, kad
20. gs. sākums.
stundās pat sarunāties nedrīkst
Foto no laikraksta “Nedēļa”
Nr. 37, 11.09.1925
latviešu valodā, Zigfrīds kopā ar
citiem audzēkņiem izkopj latviešu
kultūru: dzied korī, iestudē lugas, gatavo referātus
par skolā neatļautām tēmām. Jau tad viņš daudz
laika atvēl sabiedriskām un politiskām aktivitatēm.
Pēc Tukuma Z. A. Meierovics turpina izglītību Rīgas
N. Mironova komercskolā un Rīgas Politehniskajā
institūtā Tirdzniecības nodaļā.

„Mums jāgrib mūsu patstāvība, un, ja mēs to gribēsim kā
nācija, tad viņa būs”
			

Z.A. Meierovics „Latvijas Sargs” 1919. gada 25. jūlijs „Pie Latvijas ārlietu ministra”

1917. – revolucionāro pārmaiņu gads Krievijas impērijā ir
Meierovica politiskās karjeras sākuma gads: martā piedalās
Vidzemes Zemes padomes izveidē, aprīlī – Latviešu
zemnieku savienības dibinašanā, oktobrī-novembrī –
Latviešu Pagaidu Nacionālās
padomes organizēšanā.
Z. A. Meierovicu izvirza par
pirmo un vispiemērotāko pārstāvi
darbam ārzemēs. Viņam izsniegtā
pilnvarā teikts, ka “pārstāvis visur
aprādīs suverēnas un nedalītas
Latvijas vajadzību”.

1919. gada 25. jūlija laikraksts
“Latvijas sargs”. Ārlietu ministrs
Z. A. Meierovics atskaitās par
ārzemēs paveikto un izklāsta
savu redzējumu par turpmāk
darāmo Latvijas valsts veidošanā.

Z. A. Meierovicam pieder
ievērojamākie nopelni Latvijas
valsts starptautiskās de iure atzīšanas sasniegšanā un
Latvijas uzņemšanā Tautu Savienībā, kā arī Latvijas ārējās
tirdzniecības politikas veidošanā.

Meierovics izaudzējis de iure stādu.
Karikatūra par Z. A. Meierovicu pēc
valsts de iure atzīšanas.

1921. gada februāris.
Attēls no lv.wikipedia.org

Daži Meierovica valdības veikumi
Vienlaicīgi ar ārlietu ministra pienākumiem no 1921. gada jūnija līdz
1923. gada janvārim un no 1923. gada jūnija līdz 1924. gada janvārim
Z. A. Meierovics ir arī Ministru prezidents.
1921. gada 22. jūlijā noslēgts līgums ar Padomju Krieviju par pilsonības
optācijas kārtību. Izmantojot iespēju, Latvijā atgriežas vairāk nekā
220 000 bēgļu.
1922. gada 3. janvārī nolemj nacionālo valūtu
saukt par „latu”, bet tā simto daļu – par „santīmu”.
3. augustā apstiprina noteikumus par naudu, kuru
rezultātā ieviests Latvijas lats, nolemts dibināt
Latvijas Banku.

Ēka Harmonijas iela 14, kur mācību
laikā dzīvo Z. A. Meierovics
2016. gads. J. Visocka foto

Pastmarka ar
Z. A. Meierovica
ģīmetni.
1929. gads.

18. jūlijā pieņem noteikumus par latviešu valodas ortogrāfiju –
gotisko rakstu nomaina latīņu alfabēts.
1923. gada 25. septembrī izdod pirmos noteikumus par
automobiļu satiksmi.

9. oktobrī apstiprina Brīvības pieminekļa projekta konkursa noteikumus.
Kareivis Studentu rotā
Izcilais Latvijas valstsvīrs gāja bojā autoavārijā 1925. gada 22. augustā tikai
38 gadu vecumā.
„Tā bija divkārša traģēdija: viņa dzīves un viņa zemes
traģēdija, jo viņš bija personība, kādām tautas reti tiek
apveltītas savas vēstures ceļa sākumā” – skolotājs
Andrejs Zvaigzne
1919. gadā Bermontiādes laikā Z. A. Meierovics
brīvpratīgi iestājas Latvijas armijas Studentu
bataljonā kā kareivis. Augustā un novembrī ārlietu
ministrs apmeklē pozīcijas un saka patriotiskas
runas, kas iedvesmo karavīrus cīņai, novembrī – pašā
kritiskākajā brīdī – piedalās arī tiešajā kaujas darbībā
Daugavas krastā.

Piemineklis Zigfrīda Annas Meierovica
bojāejas vietā netālu no Brizules.
20. gs. 30. gadu sākums. E. Liepiņa foto.
TMNM 35416

Par to 1927. gadā Z. A. Meierovicam – jau pēc nāves – piešķir III šķiras Lāčplēša
Kara ordeni...

