
 

 

Goda filistrs Ansis Dreimanis dzimis 1882. gada 22. maijā, Cēres 
pagasta „Spīskopos”. Apmeklējis pagasta skolu, pēc tam 4 gadus 
mācījies Tukumā, un 1903. gadā absolvējis skolotāju semināru 
Kuldīgā. 

  Pirmie skolotāja gadi paiet Laidzes pamatskolā un baznīcas skolā 
Talsos. Seko pārcelšanās uz Pētersburgu, kur 1905. gadā kā 
eksterns beidz ģimnāzijas pilnu kursu. Atgriezies Talsos, īsu laiku 
strādā vairākās skolās. Pēc latīņu valodas apguves pašmācības 
ceļā, 1907. gadā atkal dodas uz Pētersburgu, lai uzsāktu studijas 
Pētersburgas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, kur 
vairākus gadus ir ķeizara Aleksandra II stipendiāts. Studijas 
noslēdzās 1912. gadā ar pirmās šķiras diplomu. 
Darbu Latvijā nedabūjis, saistās Vologdas ģimnāzijā par skolotāju. 
1917. gadā strādā Igaunijā un gadu vēlāk pēc atgriešanās Latvijā 
vispirms ir matemātikas skolotājs Cēsu reālskolā, tad Rīgas 3. 
vidusskolā, un, beidzot 1921. gadā nonāk atpakaļ Talsos — kā 
jaunatvērtās ģimnāzijas direktors. Darbu sekmīgi turpina (ar 1 gada 
izņēmumu komunistu okupācijas posmā 1940./1941. gadā) līdz 
1944. gadam, kad kā politisks bēglis kopā ar ģimeni dodas uz 



Vāciju. Darba cēlienā Latvijā sarakstījis plaši lietotu fizikas mācības 
grāmatu ģimnāzijām. 

  Pēc otrā pasaules kara beigām, Vācijā noorganizē latviešu 
ģimnāziju pārvietoto personu nometnē Grēvenē. Pēc tās slēgšanas 
skolotāja darbu turpina Augustdorfā, kur ar 1949. gadu atkal vada 
latviešu ģimnāziju. 1957. gadā skolu pārceļ uz Minsteres pilsētu, kur 
līdz 1962. gadam Ansis Dreimanis ir direktors vienīgai pilnas 
mācību programmas latviešu ģimnāzijai brīvajā pasaulē: Minsteres 
Latviešu ģimnāzijai. Viņa ticība Latvijas valstij un tautai, viņa 
neatlaidība un administratora spējas, lika pamatus latviešiem 
nozīmīgai mācību iestādei, kas pastāvēja ilgus gadus. 

  Ansis Dreimanis savu mūžu ir veltījis latviešu jaunatnes 
audzināšanas darbam – viņa vadītās skolas ir beiguši vairāk nekā 
tūkstots abiturientu, to starpā 20 imantieši, ieskaitot viņa dēlu, mūsu 
konfilistru, Manzaru Dreimani. 1965. gada 18. februārī konvents 
nolemj uzņemt izcilo paidagogu Ansi Dreimani par Fraternitas 
Imantica goda filistri. Ansis Dreimanis ir miris Minsterē, Vācijā, 
1968. gada 28. martā. Sit tibi terra levis! 

 


