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Vairāku grāmatu autors, skolotājs un mācītājs Mārtiņš Eiche, pēc viņa sarakstītām grāmatām
daudzās skolās mācīja reliģiju. Daža no viņa grāmatām jau bija piedzīvojusi 11. izdevumu. Kopā ar prof. Dr.
theol. E. Rumbu M. Eiche izdevis dziesmu grāmatu skolām, piedalījies ar rakstiem un referātiem periodikā.

Mācītājs M. Eiche dzimis Ādažu-Bērģes muižas Jaun- Muguros kā jaunākais dēls Jāņa
Augusta (1838-1901) un Marijas (dz.Slone) ģimenē. Krustvecāki Mikkel Eiche, Trihna Eiche, Trihna Rinkis.
Tēvs - saimnieks un Ādažu baznīcas darbinieks (perminderis). Vecākais brālis - Bernhards (Bjernis) (1868-
1936), vēlākais Jaun-muguru saimnieks, Jelgavas Lauksaimniecības akad. mežzinātņu doktora Viļa Vilhelma
Jāņa Eihes (29.06.1903.– 31.08.1991.) un agronoma Māriņa Eihes (04.12.1901.-03.01.1989.) tēvs.

1890/1896 M. Eiche mācījies vietējās Ādažu skolās. 1896. g. rudenī iestājies Valmieras
skolotāju seminārā Torņkalnā, kuru beidzis 1899. g. un tūlīt stājies skolotāja drabā. 1899/1900 bijis
Katlakalna pagasta Krusta skolas skolotājs, tad 1902/1906 Rīgas Āgenskalna pilsētas zēnu pamatskolas
skolotājs, 1906/1916 Āgenskalna apvien.skolas skolotājs, 1916/1918 un 1919/1931 Āgenskalna IV
pamatskolas pārzinis. Kara laikā viņa vadītā skola bija vienīgā Pārdaugavā, citas bija slēgtas vai ēvakuētas.

1922/1928 M. Eiche studē teoloģiju Latvijas Universitātē, ordinēts par mācītāju 1929. g.,
1929/1931 ir Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikārs, Rīgas pilsētas domnieks. 1931/1952 ir Dubultu
draudzes vikārs, aktīvi strādā draudzes sabiedriskā darbā. Skolotāja darbības 30 gadu jubilejā 1929.gadā
māc. M. Eiche apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni V šķiras (virsnieks/kavalieris). Mārtiņa Eiches darbam par
tematu: « Evaņģēliskās baznīcas un ticības dzīve Kurzemē 17. un 18. g. s. pēc tā laika garīgās rakstniecības
darbiem latviešu valodā" piespriesta II godalga. (LU 1927.) 1927.10.01 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts

Precējies, sieva Ieva, 2 dēli; Vitus Eihe ( 04.06.1913.- 02.02.1951.), 1930. apsolvē Rīgas
valsts 1. ģimnāziju, uzsāk (1930/1936) klasiskās filozofijas studijas LU; trīsdesmito gadu otrajā pusē beidz
Latvijas Valsts konservatoriju un (1935) sāk strādāt par ērģelnieku un kormeistaru Dubultu draudzē. 1938.
gadā jaunā diriģenta vadībā draudzes koris (53 dziedātāju sastāvā) piedalās 9. latviešu Vispārējos dziesmu
svētkos un koru sacensībās iegūst 1. vietu, kā arī vērtīgu balvu, ko pasniedz ģenerālis Balodis. Komponists.
1941. gada 14. jūnijā deportēts uz Krasnojarskas apgabalu Sibīrijā. Par nelegālu kora vadīšanu piespriesti 10
gadi apcietinājumā. Miris ieslodzījumā -Noriļlagā, Osoblagā Nr.2. ( strādājis kūdras šahtā), represēts arī brālis.

M[artiņš] Eiche. Reliģijas mācība pamatskolām. V un VI klases kurss. (Illūstr.). Rīgā, 1929. Izd. un iesp.
Valters un Rapa. 23X15 cm. 169+(1) lpp. [3000 eks.]. 29-871 1929.09.01 Valsts Bibliotēkas Biļetens
Ieviņš Fridrihs, Mārtiņš Eiche. Aritmêtîîfas uzdevumu krājums pamatskolām. IV daļa. 4. klasei. 1930. Izd.
un iesp. Valters un Rapa. 21X15 cm. 52 lpp. [4000 eks. 30-1014 1930.08.01 Valsts Bibliotēkas Biļetens

Jaunatnes audzinātajā 60 mūža gadi., 1940.02.01 Latvijas Skola ; https://timenote.info/lv/Martins-Eiche,
periodika.lv; geni.com; 1991.06.01 Māksla https://www.archiv.org.lv/studenti/index.php?id=2
https://timenote.info/lv/Vitus-Eiche https://likumi.lv/ta/id/85981-valsts-apbalvojumu-likums , Muheritage
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