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Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vēsturiskajam korpusam – 89  

jeb ceļš no Zeļļu ielas uz Āgenskalna ielu   

                               
Latvijas Kareivis, 1930.gada 1.jūnijs. Skola un izglītība. Vakar Āgenskalnā notika svinīga pamatakmena iemūrēšana 2. valsts ģimnāzijas jaunai ēkai. 

Svinību vietā ieradās izglītības ministrs doc. Ziemels, skolu dep. direktors Ozoliņš, vidusskolu dep. direktors Dobuls, pilsētas galva Krieviņš, skolu 

departamenta un pilsētas pašvaldības darbinieki. Akmens iemūrēšanas ceremonija iesākās ar garīgu aktu. Pēc tam runāja izglītības ministrs Ziemels, 

beigās uzaicinādams klātesošos nodziedāt valsts himnu. 2. valsts ģimnāzijas direktors Aivars (skat.foto)  pakavējās pie skolas attīstības gaitām. Tad sākās 

pamatakmens iemūrēšana. Pirmo ķieģeli iemūrēja izglītības ministrs Ziemels. 2. valsts ģimnāzijas jaunā ēka, kuru ceļ Svarcmuižas priedēs, Vilipa un 

Āgenskalna ielas stūri, izmaksās ap 300.000 Ls. 

                                             
Jaunākās Ziņas, 1930.gada 2.jūnijs. Pergamenta rulli iemūrē  izglītības ministrs Edmunds Ziemelis (1880 – 1970) un arhitekts I.Blankenburgs (1887 – 

1944).  

Latvijas Kareivis. 1931.gada 8.augusts. Skola un izglītība. Jaunas gaismas pilis. Līdz augusta mēneša sākumam nobeigtas sekošu skolu jaunbūves, kuras 

celtas ar valsts līdzekļiem: Rīgas II valsts ģimnāzijas ēka Pārdaugavā; Varakļānu ģimnāzija un Rēzeknes arodskola. Līdz 1. septembrim jābūt gatavam 

Rūjienas, Viļānu un Balvu ģimnāziju un Rēzeknes skolotāju institūta ēkām.  

 

                  

Latvijas Kareivis, 1931.gada 5.decembris. Galvas pilsēta.Otrā valsts ģimnāzija Āgenskalnā šodien svin skolas darbības 10 g. atceres un skolas jaunās 

ēkas atklāšanas svētkus.  

                          

Laikrakstu ziņas. 1931.gada 4.-5. decembris Latvijā un pasaulē:  

Rīga.Apcietināta zēnu zaglēnu banda. Aizpagājušā naktī kriminālpolicija apcietinājusi 9 zēnus, kuri izdarījuši daudzas zādzības Pārdaugavā. Bandas 

dalībnieki zēni 13—18 gadu vecumā un tie «specializējušies» tikai zādzībām namu pagrabos. Laika izredzes tuvākās dienās. Aizejošais maksimums ar 

savām aukstā gaisa masām aiz virzījies līdz Azovas jūras apgabalam. Minētais minimums arvien vairāk pārvietojas uz austrumiem, un viņu nokrišņu 

fronte vakar jau pievirzījās Baltijas jūras austrumu piekrastei.  

Latvija. Saeimas sēde 4. decembrī. Sēdi atklāj pulksten 5 priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš, nolasīdams rakstu, kurā Valsts Prezidents paziņo, ka viņš jaunas 

valdības sastādīšanu uzdevis deputātam M. Skujeniekam. Vēlāk nolasa arī jaunā ministru prezidenta rakstu, kurā viņš paziņo, ka sastādījis valdību ... 

Pēc debatēm Saeima ar  51 pret 39 balsīm izteic jaunajai valdībai uzticību. Valdība kā savu redzamāko mērķi uzstāda to, lai ar krīzi saistītās nastas būtu 

taisnīgi sadalītas uz visiem valsts pilsoņiem, uzveļot smagumu tiem slāņiem, kuriem viņu nešana vieglāka un iespējamāka.  

Rīga. Skolotāju delegācija pie Rīgas pils. galvas. Skolotāju centrālo organizāciju uzdevumā  delegācija 26. novembrī apmeklēja Rīgas pilsētas galvu un 

norādīja uz neciešamo stāvokli, kādā skolotāji nonākuši kārtīgi nesaņemot nopelnīto algu.  

Rīga. Izglītības komisijas atzinumi par nevēlamām parādībām vācu skolās. Saeimas izglītības komisija vakar pabeidza pārrunāt lietu par 

nacionālsociālisma parādībām vācu tautības mācības iestādēs. Pie šī jautājuma norisinājās plašas debates. H. Kaupiņš (soc. dem.) teicās, ka viņa rīcbā 

esot daudz materiālu par vācu skolām. Nacionālo agresivitāti vācu skolnieku starpā sekmējot ari paši skolotāji.  

Pasaule. Japāņu karaspēks Ķīnā. Tautu Savienības sekretariāts aizvakar publicē franču novērotāju ziņojumu no Mandžurijas.  
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