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Profesors Andrejs Jānis Teikmanis dzimis 1877. gada 22. sept. Ādažu pagasta
„Vecvilciņu” saimnieku Andreja (1846-1901) un Ievas (dz.Brieze) (1851-1925) Teikmaņu
ģimenē. Ģimenē 12 bērni. Lauku skola dod viņam pirmo izglītību. Universitas, Nr.3
(01.09.1956), Geni.com Mācījuies Rīgas reālskolā (1892—1898), kā dabas mīlētājs, kas
bērnībā klausījies priežu silu šalkoņu Gaujas krastos, nolemj studēt Pēterburgas mežu
institūtā (1898—1902). Strādā par virsmežzini Altajā (1903—1908), tad par muižu
taksatoru un likvidatoru Mogiļevas gub. (1909—1913) un kokapstrādes fabrikas
direktoru Penzas gub. (1913—1916). Bija Krievijas agrārbankas nodaļas valdes loceklis
Rīgā un Orlā (1916—1917). Krievijas pilsoņu kara laikā devās uz Baltās kustības
pārvaldībā esošo Sibīriju. 1921. gadā atgriežas Latvijā (*). 1922. gadā Latvijas
Universitātes (LU) Lauksaimniecības fakultātes Mežsaimniecības nodaļā ierodas jau ar
visai krietnu pieredzi, kļūst par docentu. Strādādams LU, viņš papildina zināšanas,
piedaloties vairākos starptautiskos kongresos, kā arī studējot citu zemju pieredzi.
Ministru kabinets A.J. Teikmani ieceļ par priekšsēdētāju starpresoru komisijā valstsmežu
plāna izstrādāšanai 1932./1933. Viņš ir Romas Starptautiskā lauksaimniecības institūta
zinātniski tehniskās padomes loceklis un viceprezidents (1927), Somijas Mežzinātniskās
biedrības korespondētājbiedrs. Starptautiskajā mežsaimniecības un koktirdzniecības
konferencē Vīnē (1932,1934) piedalās kā Latvijas valdības pilnvarotais Starptautiskās
koksnes komitejas dibināšanā, Tautu Savienības Ekonomiskās komitejas koksnes
konferencē Ženēvā (1932). Ir Latvijas Mežkopju savienības līdzdibinātājs un valdes
priekšsēdis (1925-1931), Latvijas Zemnieku savienības Mežsaimniecības sekcijas
līdzdibinātājs (1932). A.J. Teikmanis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1933) un
Francijas ordeni “Merite Agricole” 1.att. (1927). Rīgā dzima arī mūsu lauku “Alma mater”
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Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas mežzinātnes Goda doktors (1942). Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmijas mācību prorektors (1939–1944) un Meža izmantošanas
katedras vadītājs (1939–1944), ārkārtas profesors (1939), profesors (1943 – 1944). Otrā
pasaules kara beigās kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Zviedriju. Miris 1956. gada 25.
jūnijā Stokholmā, Zviedrijā. Precējies ar Klotildi Doroteju dz.Zalcmani (1877-1936), dēli
Oļģerts (1909-1960), Haralds (1910-1994), dzīvoja trimdā Zviedrijā. Otrā sieva Elza
Kristīne (dz.Saukuma) (1912-1984). Radniecīgas saites ar Eihu ģimeni no Ādažu «Lejas –
mugurām». Jānis Eihe unMārtiņš Eihe ir A.Teikmeņa māsas Kātrīnas Eihes dēli. Geni.com
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Andrejs JānisTeikmanis
22.09.1877.-25.06.1956.

Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas profesors un 

prorektors (1939), mežkopis, goda doktors (1942). 

Viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās 

padomes memoranda autoriem un parakstītājiem
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