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Viktors Grāvītis
(1925–2001) 
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Vissavienības Jūras 
ģeoloģijas un ģeofizikas 
zinātniski pētnieciskā 
institūta zinātniskais 
līdzstrādnieks
Foto: M. Rudzītis, 1989.



V. Grāvīša fonda «Grestes skapis»  
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• Šo skapi lietojis pedagogs un 
ģeologs Jānis Greste Zemes
bagātību pētīšanas institūtā, 
vēlāk - Ģeoloģijas un ģeogrāfijas
institūta muzejā. Skapis
izgatavots ap 1925. g. Skapī
atrodas J. Grestes savāktie
materiāli. LU Muzeja Ģeoloģijas 
kolekcijas, Kronvalda bulv. 4



Pedagogs Jānis Greste
(1876—1951) 
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J. Grestes skolnieki ir arī Pauls Galenieks, Pāvils Kreišmanis (Kvelde).

J. Greste zināms kā kultūras 
darbinieks, kam ir ļoti lieli nopelni 
Latvijas pedagoģijā; viņš ir bijis 
skolotājs un personisks paraugs 
apmēram 1000 skolotāju. 1961. g. 
notika liels grestešu salidojums.



Jānis Greste (1876-1951) 

1935. g. J. Greste tika atlaists no darba Valsts 
centrālajā pedagoģiskajā institūtā.

1935. gadā J. Siliņa vadītā Skolu muzeja Kurzemes 
izstādē J. Greste iekārtoja izrakteņu nodaļu, kurā 
ļoti uzskatāmi parādīja vietējo izrakteņu pētīšanas 
un izmantošanas nepieciešamību. K. Ulmanis to 
atzinīgi novērtēja un drīzumā tika dibināta 
ģeoloģiska valsts iestāde.

J. Greste pie derīgo izrakteņu ekspozīcijas. 
Attēls no LU Muzeja krājuma.



Zemes bagātību pētīšanas komiteja 1936. g. 
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1936.g. 14. janvārī ar Latvijas 
valdības lēmumu tika 
dibināta Zemes bagātību 
pētīšanas komiteja.

Pirmā sēde 24. martā. 

Greste ir aprakstījis sēdes 

sākumu, sapulcēšanos, 

arī visu deviņu pirmo 

dalībnieku spējas un 

noderīgumu.



Zemes bagātību
pētīšanas
institūts (ZBPI ) 
no 1939.g.

• 1. rindā no kreisās: J. Gailītis, L. Slaucītājs, J. Vītiņš, P. Nomals, A. Bulle, M. Prīmanis, 
Petrikalns, J. Zubāns; 

• 2. rindā no kreisās: G. Vinogradovs, prof. K. Bambergs, R. Jonats, V. Pudovskis, A. Ozols, K. 
Krūmiņš, (?), 

• prof. J. Eiduks, A. Tramdahs, N. Delle, V. Zāns, Klinklāvs, O. Mellis, V. Tilners, J. Irbēns, J. Greste, 
M. Miga, (Ģ. Salnais?)
• (O. Birzgaļa foto, LU Muzejs)

Pirmā sēde 1939. gada 9. februārī.



Zemes bagātību pētīšanas institūta 
telpas

• J. Legzdiņa nams Elizabetes ielā 33 dz.3 
Uzcelts 1901. gadā, arhitekts Mihails
Eizenšteins
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Zemes bagātību
pētīšanas
institūta telpas

Antonijas 
(Leona Paegles) 
ielā 15a  
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Institūta nosaukumu maiņa un 
iekļaušanās LU

Zemes bagātību pētīšanas institūts, 01.1939 līdz 6.1946. 

Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūts, no 06.1946 līdz 1965. 

Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu institūts, no 01.1951 līdz 04.1961. 1959?

Ģeoloģijas institūts, no 04.1961 līdz 19.4.1967. 

No 19.04.1967 - PSRS Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas ZPI.

1979.gadā Vissavienības jūras inženierģeoloģijas zinātnisko ražošanas apvienību 

("Sojuzmorinžģeoloģija"). 1989.g. Ražošanas apvienības Latvijas ģeoloģijas nodaļa iekļāvās 
LVU, vēlāk Latvijas Universitātes zinātniskās pētniecības daļas sastāvā.
Universitātē atsākās ģeoloģijas studijas 1989. gadā. pēc pēdējā ģeologu izlaiduma 1952. 
gadā.
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Papildus materiāli (ziņas par institūtu)

Kursīts A. Zemes bagātību pētīšanas institūta darbība. Latvju Tautsaimnieks. Nr 13-14, Rīga, 1942, 
378–384 lpp.

Zemes bagātību pētīšanas institūta pētnieciskās darbības vispārīgs pārskats. Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas Ģeoloģijas un ģeografijas institūts. Raksti I. Rīga: LVI, 1947, 15–34 lpp.

Danilāns I. Ģeoloģijas institūts. Ģeogrāfijas fakultāte 50 gadi. Latvijas Universitāte. Rīga, 1994. 33, 34 
lpp.

Zabele A. Zemes bagātību pētīšanas institūtam — 60. Dabas un vēstures kalendārs 1999. gadam. Rīga, 
"Zinātne", 1998, 225-230 lpp.
-----------------

Raksti par Zemes bagātību pētīšanas institūtu laikrakstos, žurnālos. 

Institūta fotogrāfa Otto Birzgaļa fotogrāfijas – atrodas LU Muzejā.



Papildus materiāli (ziņas par institūtu 
saistībā ar J. Gresti)

Grestes autobiogrāfiskos tēlojumus, vēstules 
L. Volkova apkopojusi grāmatās

… kā dzeņa vēders (1977) un

Krist un celties (1990). 

Laikmets un personība 8, 2006, 4-116 lpp. 

(Četru rakstu sērija sakarā ar J. Grestes 130 
gadiem). 

Šeit arī Ilvara Grosvalda dati: līdz 2006. g. 
publicēti 182 raksti par J. Gresti (bez interneta 
resursiem). 

Publicēti J. Grestes sacerēti 108 raksti. Daudzi 
dabaszinību un pedagoģisko raksti publicēti 
periodikā. Sarakstījis 2 grāmatas par Latvijas 
derīgajiem izrakteņiem (izd. 1937, 1946).
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Visur, kur J. Greste dzīvoja vai strādāja ilgāku laiku, viņš veidoja kolekcijas, vāca 
muzejiskus priekšmetus – relikvijas, uzskates līdzekļus, ko mēdza saukt par muzeju. 
Mainot dzīvesvietu (Smiltene, Valmiera, Pēterburga, Rīga, Jelgava, Rembate, 
Kuldīga), karos un ugunsgrēkos daudzi krājumi gājuši bojā. Kopā ap 16 «muzeju», 

Nozīmīgākie - Skolotāju savienības muzejs (Rakstniecības), Skolu Muzejs, Latvijas 
derīgo izrakteņu (Dabas Muzejs).

Grestem bija ļoti ievērojama papīra naudas kolekcija, tika demonstrēta izstādēs.

Suvenīru / Relikviju vākšana: Greste ieguva kastes vāku, ko Rainis izmantoja kā 
planšeti, R. Kaudzīša tintnīcu, rakstnieku rakstāmpiederumus, rokrakstu paraugus, 
vēstules. A. Brigaderei – lūdza nodrukātā darba nevajadzīgo manuskriptu sadalīt pa 
lapām, lapas parakstīt ar datumu un dāvināt skolotājiem kā «vērtīgu mantu» – t.i. 
suvenīru, memoriālu priekšmetu, relikviju.

Pēckara laikā: ideja par izkliedēšanu. Vismaz labākos, vērtīgākos  sacerējumus ar 
rakstāmmašīnu vairākos eksemplāros,  ko uzglabāja 4 vietās. 
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Par J. Gresti un muzejiem 



Institūta paveiktais: 
Ražotāju un 
izejvielu patēriņa 
noskaidrošana.

Aptaujas anketas, vēstules , aprēķini. 
Māls, smilts, kaļķrūpniecība, kūdra, 
būvakmeņi. Kopsavilkumi, salīdzinājumi ar 
citām valstīm.

Att.:  Komiteja iesūtītie materiāli no Cēsu
kaļķu cepļa. LU Muzejs.



Jaunās 10 latu kases 
zīmes krāsa no 
Latvijas krāsu zemēm 
(okera)

• Ko slēpj mūsu zeme? 1937.05.07 Atpūta. Ģ. 
Salnais, Zemes bagātību pētīšanas komitejas
sekretārs

«Mūsu vietējā krasu zeme — okers atrodas ļoti
daudzās vietās, kaut gan atrodnēs nav bagātas
un trūkst gaišo okeru. Tomēr pēdējā laikā
dažas krāsu šķirnes mūsu rūpniecība jau
eksportē. Mūsu zemes krāsas nav tikai derīgas
„sienu" krāsošanai, tās var lietot arī ļoti
smalkos darbos, kā tas redzams no mūsu pašu
Valstspapīru spiestuvē iespiestām jaunajām
desmitlatu zīmēm. Par šādām iespējamībām
vēl neilgi atpakaļ valdīja pilnīgs skepticisms.» 



Kopsavilkums datiem par 
lielākajiem akmens 
pieminekļiem Latvijā
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No kurienes akmens, cik liels, mākslinieks, 
skulptors u.c. dati. 

Pārvadāšana – ziemā ar slēpēm, zirgiem, pa 
mākslīgi uzbiezinātu ledu.

Izmaksas, derīgais tilpums.

Kalpaka, Raiņa, Blaumaņa, 

Karavīru pieminekļi Raunā, Liepā. 

LU Muzejs.



J. Grestes grāmata 
«Latvijas derīgie 
izrakteņi» 1937



J. Eiduks (Arī institūta darbinieks) 

«Latvijas derīgie izrakteņi» 

1937

Abās grāmatās izmantota J. Grestes 
Skolu muzejam sastādītā karte.



Latvijas PSR derīgie izrakteņi.
J. Greste, 1948
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Zemes bagātību pētīšanas komitejas 
kultūrfilma "Mūsu pelēkais 
dārgakmens".
J. Grestes scenārijs, braucieni uz 
filmēšanas vietām, gatavošanās, 
iesaistīti I. Sīlis, J. Eiduks.
Režisors Voldemārs Pūce.
Filma 1937.g. ieguva 1. vietu, 
apsteidzot A. Rusteiķa patriotisko 
filmu.

Zemes bagātību pētīšanas 

komitejas kultūrfilma
"Mūsu pelēkais dārgakmens".



• Pēc filmas uzņemšanas 
pēc tā paša scenārija J. 
Greste organizēja 
uzvedumus vairākās Rīgas 
skolās. Iespējams, arī 
radioraidījumu.
• Skolnieki lasīja tekstu, 
demonstrēja iežus, uzskates 
līdzekļus, portretus, 
shēmas.
• Att.: Uzveduma plāns.
LU Muzejs
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Derīgo izrakteņu kolekcija skolai

Nestandarta 
vitrīna 
LU Muzejā 



• Informācija
par 
kolekcijām
1940. g. 
laikrakstā
Padomju
Latvija

Derīgo 
izrakteņu 
kolekcija skolai
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Derīgo izrakteņu kolekcija skolai

Kolekciju izsniegšanas žurnāls LU Muzejā 



Ekspozīcijas 
muzejā, izstādēs
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Plakāta un 
vitrīnas skices. 
Autors nezināms. 
Zināms, ka dažos 
darbos bija 
iesaistīts dizaina 
speciālists, vēlāk 
ergonomikas 
speciālists  
Roberts Drillis.

LU Muzejs



Ekspozīcijas 
muzejā, izstādēs

Ateja ar kūdras smeltnes 
pielietošanu, daudz 
higiēniskāka un ekoloģiski 
nekaitīgāka, kā tās, ko 
joprojām šur tur izmanto.

Izstādei paredzēts rasējums, 
autors nezināms. LU Muzejs
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Ekspozīcijas 
muzejā, izstādēs

Zemgales Izstādes 
prospekts, J. Grestes 
veidots (un sakrāsots).  
Attēlā 2 lappuses no 8.

Teksts par Latvijas derīgo 
izrakteņu izmantošanu 
beidzas ar «J. Gr.» 

LU Muzejs
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• J. Greste. 
Izstāžu 
gatavošanas 
piezīmes. 

LU Muzejs
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Ekspozīcijas 
muzejā, izstādēs



Ekspozīcijas 

muzejā, 

izstādēs
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Ekspozīcija 
Latvijas izcilākie 
ģeologi.
Autors J. Greste. 
Foto O. Birzgalis. 

LU Muzejs



Lielo 
laukakmeņu 
uzskaite

1939.g. J. Greste 
organizēja 
laukakmeņu uzskaiti 
iesaistot pierīgas
skolas.
Norādījumu grāmatiņa. 
LU Muzejs.
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Tiesu pils, būvēta 
1936-38

Pēc J. Grestes ieteikuma, 
fasādes apšuvums un detaļas
veidotas no vietējā granīta.

• Ēkas otrā kārta tika pabeigta
20. gs. 50-to gadu beigās, 
saglabājot pirmās kārtas
arhitektonisko veidolu. Tika 
izbūvētas piebūves Tērbatas
ielas pusē un pie Elizabetes
ielas. 



Finanšu ministrija Smilšu ielā

• Apdare, pēc J. Grestes 
ieteikuma – no Rembates
smilšakmens.



J. Grestes vēstules 
melnraksts 

• Institūta direktoram. Lūgums ar 
paskaidrojumu - atļaut pabeigt 
Zemkopības ministrijai apsolīto 60 
kolekciju sagatavošanu. Pēc 
atbrīvošanas no darba institūtā. Bez 
atlīdzības.
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Sarakste. LU Muzejs.
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ZBPI darbi kara laikā



• Urbšanas dokuments 

LU Muzejs.

Vēlāk Iļja Mamantovs dzīvoja 
ASV, bija tulks.

Sastādīja krievu-angļu tehnisko 
terminu vārdnīcu pirmajam 
starptautiskajam kosmosa 
lidojumam Sojuz-Apollo.

Tulkoja materiālus lietā par 
atentātu pret R. Kenediju. (L.H. 
Osvalda sievas liecības.)
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ZBPI darbi kara laikā

Dokumenti par darbiem kara laikā. 



ZBPI darbi kara laikā
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Urbumi pie Ķemeros un 
Grobiņas. Urbšanas 
meistara J. Breitenšteina
vēstules ar apstākļu 
izklāstu – strādniekus 
piekomandē vācu 
iestādes, bet tie ir slinki, 
vāji, turklāt trūkst 
apģērba un apavu. 
Vēlāk arī tīfa 
uzliesmojums. 
LU Muzejs.



Latvijas pašpārvaldes viedoklis par 
leģionu Latvijas ģenerālkomisāram
un varas iestādēm.

Par to, ka «latvieši jau no 
atbrīvošanas dienas ir bijuši dedzīgi 
atbrīvot zemi no boļševikiem, bet 
dažādas apspiedošas un 
neveiksmīgas darbības šo 
entuziasmu ir noslāpējušas un ar 
brīvprātīgu leģiona aizpildīšanu 
nevar rēķināties.»
ZBPI bij. darbinieks, ķīmiķis Mārtiņš Prīmanis
1940. g. atcelts no LU rektora amata, bet 
Paškevics viņu apstiprināja par LVU profesoru. 
1940.g. nogalē «repatriējās» uz Vāciju, 1941. 
atgriezās kā Rīgas Universitātes rektors. 

1942. gada 9. maijā Latvijas ģenerālkomisārs O.-H. 
Drehslers iecēla pašpārvaldes ģenerāldirektorus. 
Viens no sešiem - Izglītības un kultūras 
ģenerāldirektors, bija M. Prīmanis. 

LU Muzejs.
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ZBPI  kara laikā
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Uzaicinājums 
piedalīties sēdē.
LU Muzejs.

Pēckara
gadi
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Institūta struktūras 
shēma.
LU Muzejs. 

Pēckara
gadi



J. Grestes 
plāns 
ekskursijai 
uz Cēsīm

Pirmās lapas daļa

LU Muzejs. 
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Paziņojums par 
sapulci

Paziņojums 
izmantots kā 
tehnisku 
piezīmju papīrs. 
«Tā kā Jūsu 
ierašanās 
cerama, citi 
komentāri lieki. 
Uzticības 
persona.»
LU Muzejs. 
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Pēckara gadi



Lūgums izsniegt 
āmuru ar kātu.

LU Muzejs. 

Pēckara gadi
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Z. Lancmaņa
manuskripti

Zelmars Lancmanis –
ļoti pozitīvi vērtēts 
gan kā ģeologs, gan 
dabas un kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības aizsācējs 
Latvijā.

LU Muzejs
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Publicēta raksta manuskripts 

J. Grestes 

rokraksts: 

Ļoti daudz 

pasvītrojumu, 

retinājumi.

LU Muzejs



Tērbatas 
ūdensapgādes 
dokumenti

Cмъта 
устройства 
водоснабжения 
гор. Юрьева. 

25 dubultlapas, 
rokraksts, 
mašīnraksts.
1908.

LU Muzejs. 
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Vēstule Kara 
ministram no 
Brāļu kapu 
strādniekiem.

«Kapu pārzinis ir vācietis 
vai vāciešu piekritējs, kas 
atlaidīs latviešus un 
Brīvības cīnītājus no 
darba kapos.»
LU Muzejs. 



Vēl daži muzeja 
priekšmeti
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LU Muzejs 



Norādījumi LPSR 
Arhitektūras lietu
pārvaldei

Domājams, J. Grestes 
saglabāta dokumentu kopa 
datēta ar 1944.g. 7.sept. 

(Rīgu atbrīvoja 13. oktobrī).
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Veidlapas no PSRS  
drošības iestādēm

• Pēc V. Grāvīša stāstītā, 
Stūra mājā 1941. g. 
vācieši laiduši iekšā, J. 
Greste tur meklējis ziņas 
par 1940. g. pazudušo
dēlu un tur savācis
dažādus, arī NKVD (IeTK)
kompromitējošus
materiālus. V. Grāvītis tos
esot noslēpis neatbilstošā
mapē.
• Cietuma apsardzes 
maiņu veidlapa, 
denunciācijas -
nosūdzēšanas ziņojuma 
veidlapa. Drukāta Rīgā, 
50 000 eks. 



J. Grestes 
zīmējums. 

ZBPI sēde 11.9.40.

LU Muzejs. 
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Zīmīte 
sekretārei(?)

Par to, ka 
Greste guļ un 
līdz 11.00 lūdz 
netraucēt.

LU Muzejs. 



Secinājumi

• Muzejā glabājas materiāli par Latvijas ģeoloģijas vēsturē svarīgu posmu – Zemes 
bagātību pētīšanas institūta darbības pirmajiem 10 gadiem, 

• Konstatētas daudzas liecības par J. Gresti - izcilu kultūras darbinieku. Manuskripti, 
piezīmes un citi materiāli.

• Atrodamas liecības arī par citiem institūta darbiniekiem.

• Muzeja materiālu nozīmi palīdz izprast pieejamie J. Grestes un citu autoru raksti.

• Samērā daudz specifisku dokumentu, kas saglabāti ar J. Grestes nodomu un 
raksturo 20 gs. pirmo pusi – tā notikumus un sadzīvi.
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Paldies par 
uzmanību!


