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Grēvinku dzimta un tās saistība ar Tērbatas
Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti
Alīda Zigmunde1, Ilgars Grosvalds2, 1-2Riga Technical University
Kopsavilkums. Rakstā aplūkota Bērzmuižas-Sīpeles
Grēvinku dzimta, no kuras nācis Tērbatas Universitātes
profesors, Baltijas zinātniskās ģeoloģijas iedibinātājs
Konstantīns Grēvinks, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas
Biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš. Lai gan K.
Grēvinks tiek uzskatīts par vācbaltu zinātnieku, viņa
dzimtas saknes meklējamas Kurzemē – Sīpeles pagasta
latvieša Krieviņa ģimenē. Grēvinku dzimta pazīstama kā
centīga, godājama un sabiedrībā cienīta.
Atslēgas vārdi: Tērbatas Universitāte, Rīgas Politehniskais
institūts, Kaspars Jānis Grēvinks, Konstantīns Grēvinks.

I. KASPARS JĀNIS GRĒVINKS
Baltijas ģeologa un arheologa Konstantīna Grēvinka tēvs
Kaspars Jānis Krieviņš-Grēvinks (Caspar Johann KrewinkGrewink) dzimis 1777. gada 4. septembrī Sīpeles pagastā
muižas vagara ģimenē. Uzvārds ģimenei esot dots pēc dzimto
māju „Krieviņi” nosaukuma, taču laika gaitā tas tīši vai netīši
transformējies par Grewink [1, 2].
1783. gadā 6 gadus vecais sīpelnieks Kaspars Jānis sāka
skolas gaitas vācu baznīcas elementārskolā, bet 1785. gadā
turpināja Ģertrūdes skolā Rīgā. Pēc tam viņam izdevās nokļūt
Vācijā un tur mācīties kādā skolā, taču no tās viņam bija
jāizstājas, jo Kurzemes hercogs Pēteris Bīrons (1724–1800)
aizliedza saviem pavalstniekiem izglītoties ārzemju skolās.
Atgriezies Kurzemē, viņš iestājās latīņu skolā Jelgavā, kur par
prorektoru (konrektoru) reiz bija strādājis Kurzemes mācītājs,
rakstnieks un valodnieks Vecais Stenders (1714–1796).
Kaspars Jānis Grēvinks gan mācījās, gan strādāja, jo tēvs bija
zaudējis savu mantību, tāpēc par sevi un savu izglītību viņam
bija jārūpējas pašam. 1795. gada 7. janvārī jaunietis iestājās
Jelgavas akadēmiskajā ģimnāzijā (Gymnasium illustre) un
paralēli strādāja Kurzemes kamervaldē par ierēdni. Pēc diviem
gadiem K. J. Grēvinks nolēma turpināt studijas ārzemēs. Lai
dotos ceļā uz Vāciju, viņš bija sakrājis 100 dālderus un 100
aizņēmās no radiniekiem [1]. Studēdams Jēnas Universitātē,
viņš klausījās Johana Gotlība Fihtes (1762–1814) lekcijas
filozofijā, bet vaļas brīžos kopā ar draugiem devās uz Veimāru
klausīties lielos vācu dzejniekus Johannu Volfgangu fon Gēti
un Frīdrihu Šilleru [1]. Diemžēl studijas nācās pārtraukt, jo
Krievijas imperators Pāvils I (1754–1801) sakarā ar revolūciju
Francijā uz laiku aizliedza studēt ārzemju augstskolās.
Atgriezies Kurzemē, Grēvinks strādāja par mājskolotāju, kā
arī Vidzemes konsistorijā. K. J. Grēvinks bija iekrājis naudu
un pēc imperatora Pāvila I nāves atkal devās uz Vāciju
turpināt studijas. Studijas Erlangenas (1803– 1804),
Vircburgas (1804–1805) un Getingenas universitātēs (1805)
deva zināšanas un diplomu ar apliecinājumu, ka iegūts
kandidāta grāds tieslietās [3].

Pēc studijām Grēvinkam bija apsolīts sekretāra darbs
Tērbatas kredītdeirekcijā, taču kuģis no Lībekas laika apstākļu
dēļ kavējās četras nedēļas un tik ilgi viņu darba devējs
negaidīja. Tā nu Grēvinks meklēja citu darbu un 1806. gadā
sāka strādāt Vīlandē (arī Viljandi, Igaunijā) par maģistrāta
sekretāru. Te 1807. gadā viņš apprecējās ar Karolīni Šrammu
un viņu ģimenē piedzima 5 bērni – trīs dēli un divas meitas.
Pazīstamākais no viņiem bija Tērbatas Universitātes profesors
Konstantīns Grēvinks [4]. Kaspara Jāņa Grēvinka mūžs
noslēdzās 82 gadu vecumā 1860. gada 29. martā Valkā.
II. KONSTANTĪNS GRĒVINKS
Vīlandes maģistrāta sekretāra dēls Konstantīns, pēc
dzimšanas reģistriem Kaspars Andrejs Konstantīns Grēvinks
(Caspar Andreas Constantin Grewingk) dzimis 1819. gada 2.
janvārī Vīlandē, Igaunijā. Konstantīns Grēvinks mācījās
privātajā Bērzaines ģimnāzijā pie Cēsīm, kas bija viena no
labākajām ģimnāzijām ne tikai Vidzemē, bet pat visā toreizējā
Krievijā. Mācības Bērzaines ģimnāzijā bija vācu valodā, un
1828. gadā Konstantīns uzsāka tajā mācības kopā ar brālēnu
Edelhardu. 1833. gadā Konstantīns turpināja mācības Tērbatas
ģimnāzijā un 1837. gadā sāka studēt dabaszinātnes Tērbatas
Universitātē [5]. Jau studiju laikā, 1840. gadā, viņš ieguva
zelta medaļu par sacensību darbu, kas bija saistīts ar metāla
oksīdu un organisko vielu nogulsnēšanos [3]. Tērbatas
Universitātē profesors ģeoloģijā un Grēvinka skolotājs bija
profesors (1820–1842) Oto Morics Engelhards (1779–1842).
1842. gadā Grēvinks beidza universitāti ar kandidāta grādu
mineraloģijā un turpināja studijas Berlīnes Universitātē un
Freibergas kalnu akadēmijā, bet 1843. gadā Jēnas Universitātē
ieguva doktora grādu filozofijā, jo par darbiem un pētījumiem
mineraloģijā toreiz doktora grādu dabaszinātnēs vai
mineraloģijā nepiešķīra. Pēc tam sekoja ceļojums pa
Dienvidvāciju un Alpiem, kā arī studijas mineraloģijā Berlīnē
(1844–1845) [6]. 1846. gadā Konstantīns Grēvinks iekārtojās
darbā un pārcēlās uz dzīvi Pēterburgā. Viņš sāka strādāt par
Pēterburgas Ķeizariskās Zinātņu akadēmijas mineraloģijas
muzeja kolekcijas pārzini jeb konservatoru, bet 1852. gadā
pārgāja strādāt uz Kalnu institūta bibliotēku par bibliotekāru.
Jauns posms K. Grēvinka dzīvē sākās 1854. gadā, kad viņš
pārcēlās uz Tērbatu un kļuva par Tērbatas Universitātes
profesoru mineraloģijā. 1859. gadā profesors ieguva otru
doktora grādu un tas bija mineraloģijā. Viņa doktora
disertācija bija veltīta Vidzemes un Kurzemes ģeoloģijai [7].
Konstantīns Grēvinks strādāja Tērbatas Universitātē līdz mūža
beigām 1883. gadā un bija otrais latviešu izcelsmes
mācībspēks šajā universitātē pēc ķīmijas profesora (1802–
1812) un rektora (1810–1821), Jēnas Universitātes absolventa
Dāvida Hieronīma Grindeļa (1776–1836). Lai gan viņš nav
dzīvojis Latvijas teritorijā, Grēvinka pētījumi veikti saistībā ar
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Latviju un par Latviju. Pateicoties Grēvinkam, 19. gadsimta 2.
pusē tika veikta Latvijas teritorijas ģeoloģiskā izpēte, viņš ir
viens no Latvijas arheoloģijas pamatlicējiem [8].
Tā kā zinātnieks K. Grēvinks veicis pētījumus ģeoloģijā
Lietuvā un tagadējā Latvijā, Kurzemes dienvidaustrumu daļā –
Saldus, Auces un Nīgrandes apkaimē, kā arī Vidzemē, viņu
varam uzskatīt par Baltijas ģeoloģijas „tēvu”. Viņa pētījumu
rezultāti par Baltijas ģeoloģiju atrodami vairākās publikācijās,
kā arī 1861. gadā vācu valodā izdotajā grāmatā par Vidzemes
un Kurzemes un tai piegulošo teritoriju ģeoloģiju „Liv- und
und Kurland mit Inbegriff einiger angrenzenden Gebiete”, kas
līdzās citiem Grēvinka darbiem bija pieejama arī Rīgas
Politehniskās skolas bibliotēkā [9]. Starp citu, ģeoloģija
pirmajā tehniskajā augstsklolā Baltijā – Rīgas Politehniskajā
skolā – tika mācīta no sākta gala, taču pirmajiem ģeoloģijas
mācībspēkiem profesoram Ernstam Naukam un lektoram
Moricam Gotfrīdam plašu pētījumu nebija. Minētajai grāmatai
bija pievienota ģeoloģiskā karte ar mērogu 1 : 120000. Tajā
apzīmētas ģeoloģiskās formācijas, to izplatība un atseguma
vietas. Autora papildinātais Baltijas ģeoloģiskās kartes
izdevums lielākā mērogā – 1 : 600 000 ar jaunākajiem
secinājumiem iznāca 1870. gadā [10].
Konstantīns Grēvinks zinātniskos rakstus publicēja gan
tepat Baltijā, gan Vācijā, kur tie iespiesti Vācijas Ģeoloģijas
biedrības mēnešrakstā [11], kas iznāca Berlīnē un citur.
Ģeologs Grēvinks veica savus pētījumus ne tikai Baltijā, bet
piedalījās ģeoloģiskās ekspedīcijās Urālos, Kaninas pussalā,
Persijā, Zviedrijā, Norvēģijā, kā arī devās uz Ameriku –
ziemeļrietumu piekrasti un Kaliforniju. Viņa veikumu
pamatformāciju nogulumos Latvijā 20. gadsimta 30. gados
izvērtēja Latvijas ģeologs Nikolajs Delle [12], bet kvartāra –
ledus un pēcledus laikmeta nogulumus – Verners Zāns [13].
Bez tam godinot Grēvinku viņa vārdā nosaukti vairāki fosīlie
dzīvnieki – gliemežvēzis Protollunella Grewinki, gliemene
Avicula Grewinki u. c.
Devona nogulumus Latvijā K. Grēvinks iedalīja Kurzemes
un Daugavas facijās. Kurzemes facijā ir 3 nodaļas: D3 –
augšdevona smilšakmeņi un dolomīti ar apakšējo ģipsi
saturošu daļu, D2 – apakšdevona dolomīti jeb ūdens kritumu
(Iecavas, Bauskas, Kuldīgas, Tebras, Abavas) dolomīti, D1 –
apakšdevona smilšakmeņi.
Daugavas facijā ir D3 – augšdevona smilšakmeņi, D2 –
augšdevona un apkšdevona dolomīti jeb augšējie un apakšējie
ūdenskritumu dolomīti un D1 – apakšdevona smilšakmeņi.
Noskaidrotas dolomītu ģipšakmeņu un dolomītu-smilšakmeņu
izplatības robežas un doti pirmie Daugavas, Mēmeles, Mūsas
un Ventas upju un Kurzemes dienvidu un ziemeļaustrumu
ģeoloģiskie profili.
1872. gadā K. Grēvinks publicējis krīta un triasa nogulumu
apskatu, dodot triasa Lētižas upes atsegumu profilu pie
Pulvernieku mājām [14].
Balstoties uz driftu teorijas pamatiem, profesors Grēvinks
sastādījis pirmo pārskatu par kvartāra – ledus un pēcledus
laikmeta nogulumiem Baltijā. Viņš secināja, ka visu
Ziemeļeiropu kvartāra periodā klājusi jūra, pa kuru peldējuši
ledus kalni – aisbergi, nesot no Skandināvijas iesalušu iežu
blāķus, kas, ledum kūstot, nogrimuši un pēc jūras atkāpšanās
redzami kā laukakmeņi.
Pirmo pārskatu par ledus laikmeta norisēm Baltijā K.
Grēvinks deva 1879. gada publikācijā „ Erläuterungen zur
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zweiten Ausgabe der geognostischen Karten Liv-, Est- und
Kurlands” (Paskaidrojumi Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes
ģeognostiskās kartes otrajam izdevumam), kas balstās uz
glaciālās teorijas pamatiem [15]. Pēc minētās teorijas
gigantiskais Skandināvijas ledājs, nemitīgi pieaugdams, kā
šļūdonis slīdot lejup no kalniem Skandināvijā, aizrāva līdzi
visu, kas gadījās ceļā. Ledājs pārvērta zemes izskatu ne tikai
virzoties tai pāri, bet arī kūstot, kad viss, ko tas atnesis –
akmeņi, grants, smiltis, māli, palika uz vietas.
Profesors K. Grēvinks apskatīja arī ledus laikmeta
lieciniekus – akmeņlaukus un lielākos laukakmeņus. Viņš
pievērsa uzmanību Kurzemes rietumkrastā tā saucamām
„akmenskalvēm” – Finņu strēķim un izskaloto laukakmeņu
joslai, kas stiepjas no Rapes cauri jūrai līdz Užavai. Viņš
1861. gadā uzmērīja Kapsēdes dižakmeni Grobiņas novada
Kapsēdē, kas ir aizsargājams ģeoloģisks objekts un
visaugstākais laukakmens Latvijā – ap 4, 2 metrus augsts, 5,5
metrus garš un 3,5 metrus plats. Bez tam viņš pētījis arī
karbonātiežus – Vidzemes rietumu daļā augšsilūra kalcīta
iežus ar Berihio fosilijām, kas atceļojušas no Sāmsalas un
citām salām Gotlandes tuvumā.
Pirmajos darbos arheoloģijā K. Grēvinks sistematizēja
akmens laikmeta pieminekļus [16, 17]. Pētot Ziemeļkurzemes
velna laivas – senkapus, kas veidoti no lieliem akmeņiem ar
laivas veida iežogojumiem, viņš uzskatīja, ka tos atstājuši
Gotlandes iedzīvotāji. Tie Latvijā apzināti sešās vietās, bet
lielākā skaitā tie atrasti Skandināvijā (Dānijā, Gotlandē).
Nozīmīgi ir Grēvinka sīkie velna laivu apraksti [18, 19].
Profesors pievērsies arī vēlajam dzelzs laikmetam Lietuvā,
Baltkrievijā un Latvijā [20]. Pēc atrastām monētām, kapu
formām un nacionālās piederības viņš pirmais iedalīja Baltijas
dzelzs laikmetu trijos posmos: no 1. līdz 5. gs., no 5. līdz 9. un
no 9. līdz 14. gs. Mūža nogalē viņš publicēja pētījumus par
ģeoloģiskajiem un arheoloģiskajiem atradumiem Kundā,
Igaunijā [21, 22].
Tērbatas Universitātes profesors K. Grēvinks bija Kijevas
Universitātes goda biedrs, darbojās Kurzemes Literatūras un
mākslas biedrībā, Mācīto igauņu biedrībā, viņu pazina
Londonas Karaliskajā biedrībā, Rīgas Dabaspētnieku biedrībā
un citās biedrībās [6]. Zinātnieks tika iecelts par valsts
padomnieku un viņam tika piešķirts „fon” tituls. K. Grēvinka
meita Elizabete fon Grēvinka bija viena no redzamākajām un
aktīvākajām atturības kustības darbiniecēm Baltijā, sadarbojās
ar Rīgas skolotājiem, pazina arī Rīgas Politehniskā institūta
mācībspēkus-atturībniekus
un
sadarbojās
ar
Rīgas
Labtempliešu biedrību [23].
III. GRĒVINKU-GRĒVIŅU DZIMTA BĒRZMUIŽAS PAGASTĀ UN
TĀS SAISTĪBA AR RĪGAS TEHNISKO UNIVERSITĀTI
Grēvinku-Grēviņu dzimtas uzvārds Bērzes kroņa muižas
dvēseļu revīzijās liecina, ka šī dzimta nāk no Kurzemes un ir
viena no daudzajām latviešu dzimtām. Gadsimtu gaitā dzimta
sazarojusies. Laikā no 1840. līdz 1908. gadam Dobeles
latviešu draudzē, kurā tika reģistrēti bērzmuižnieki, ar Grēviņu
uzvārdu reģistrēti 61 dzimušie, 34 laulātie un 53 mirušie [24].
No Bērzmuižas Grēviņu dzimtas cēlies ekonomists
Edmunds Grēviņš, dzimis 1938. gada 15. augustā, un viņa dēls
Jānis Grēviņš, dzimis 1973. gada 9. aprīlī, Rīgas Tehniskās
universitātes Biznesa skolas direktors. Edmunda Grēviņa
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vectēvs Jānis Ludis Grēviņš dzimis 1868. gada 21. novembrī
Bērzmuižas „Veļļās”, precējies ar Lizeti Bušmani un bijis
„Veļļu” māju apsaimniekotājs. Vēlāk viņš pārcēlās uz Rīgas
Jūrmalu – Majoriem, kur iegādājās īpašumu. Viņam piederēja
zirgs un divas govis, un iztiku viņš pelnīja kā ormanis. Jāņa
Luda Grēviņa dēls un Edmunda Grēviņa tēvs Voldemārs
Grēviņš dzimis 1903. gada 5. janvārī Bērzmuižas „Veļļās” kā
rentnieka dēls [25]. Viņš strādāja ar savu automašīnu par
šoferi Rīgā un Jūrmalā un 30. gados arī Dobelē, piedaloties
Glūdas-Liepājas dzelzceļa būvē.
Edmunds Grēviņš 1957. gadā beidza Pumpuru vidusskolu
Jūrmalā un 1962. gadā – Latvijas Valsts universitātes (LVU)
Ekonomikas un juridiskās fakultātes rūpniecības ekonomikas
specialitāti. Viņu kā jauno speciālistu norīkoja darbā par plānu
daļas priekšnieku jaunajā Rīgas eksperimentālajā tehnoloģisko
rīku rūpnīcā. No 1967. gada E. Grēviņš strādāja par grupas
vadītāju Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas
Speciālajā konstruktoru birojā un Latvijas būvniecības
zinātniski pētnieciskajā institūtā, bet no 1975. līdz 2000.
gadam viņš bija galvenais speciālists projektu ekonomikas
jautājumos Latvijas pilsētu būvniecības projektēšanas institūtā
un akciju sabiedrībā „Pilsētprojekts”, pēc tam līdz 2005.
gadam – SIA „Eiroeksperts” nekustamo īpašumu vērtētājs.
Ruta Grēviņa (dzimusi Jātniece), Edmunda Grēviņa
dzīvesbiedre, nāk no Rundāles pagasta un 1958. gadā beigusi
Latvijas Valsts universitāti, bet 1969. gadā – LVU
Ekonomikas fakultātes aspirantūru un strādājusi fakultātē par
vecāko pasniedzēju. 1970. gadā R. Grēviņa ieguva
ekonomikas kandidātes grādu [27], kas 1992. gadā tika
nostrificēts kā ekonomikas doktora grāds. Viņa no 1980. līdz
2009. gadam kā Latvijas Universitātes docente lasījusi lekcijas
rūpniecības organizācijā un plānošanā, kā arī sastādījusi
mācību līdzekļus. Rutas Grēviņas vadībā sastādīta
„Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca” (2000) ar terminu
tulkojumiem angļu, vācu, franču un krievu valodā, kas tiek
izmantota arī augstskolās, tostarp RTU.
Jānis Grēviņš, ekonomistu Rutas un Edmunda Grēviņu
dēls, pēc Rīgas Centra Humanitārās ģimnāzijas absolvēšanas
1991. gadā studēja LU Ekonomikas fakultātē, un RTU –
Būvinženieru fakultātē. Turpmākā izglītības papildināšana
saistīta ar ASV, kur viņš studēja Biznesa vadīšanas maģistru
(MBA) programmā Bufalo Universitātē ASV (Ņujorkas štatā).
Jānis Grēviņš 1997. gadā turpināja studijas Bufalo
Universitātes doktorantūrā un 2002. gadā aizstāvēja doktora
disertāciju par projekta komandas virtualitātes ietekmi uz
komandas darbu un projekta rezultātiem. Viņa disertācijā
pirmo reizi zinātniski tika izskaidrota un pamatota e-pasta
komunikāciju ietekme uz organizāciju darba procesiem un
vadītāja darba rezultātiem.
2002. gadā J. Grēviņš atgriezās Latvijā. Viņš sāka strādāt
„Lattelecom” padomē un no 2003. gada aprīļa – RTU Rīgas
Biznesa skolā par direktoru [28]. Rīgas Biznesa skola bija
pirmā valsts biznesa augstskola Austrumeiropā, kas ieguva
starptautisku kvalitātes akreditāciju (IQA). Tā 2009. gadā
kļuva par galveno ASV Starptautiskās Attīstības aģentūras
(USAID) izpildītāju jaunas biznesa skolas izveidotāju Minskā
un 2012. gadā sāka piedāvāt Latvijā pirmo dubulto
programmu, kas veidota ar vadošām rietumu augstskolām.
Nozīmīgu darbu Rīgas Biznesa skolas tālākattīstībā veicis tās
direktors Jānis Grēviņš, kas pieder lielajai un plašajai

Grēvinku- Grēviņu ģimenei, kuras pārstāvji studējuši un
strādājuši un strādā augstskolās.
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Alīda Zigmunde, Ilgars Grosvalds. The Grewingk Family and its Relation to the Tartu University and the Riga Technical University
This article tells about the Grevingk family originating from Courland and is believed to be of Latvian descent, but the way of writing the family name varied
over the time between Grevingk and Grēviņš, and as it infrequently happens in Latvia, one part of the family is considered to be Baltic Germans, while the other
– Latvians. The most prominent member of this family is without any doubt the geologist and mineralogist Constantin Grevingk (1819–1887), professor at the
Tartu University and author of many publications, one of the first geologists and archaeologists in the Baltic provinces, who left a legacy of timeless scientific
works. His publications were present in the library of the Polytechnical School and Polytechnical Institute in Riga.
Jānis Grēviņš is the director of the Riga Business School of the Riga Technical University and is the son of Edmunds and Ruta Grēvina, who works as a docent at
the University of Latvia. Members of this family have always been connected to higher education institutions in Latvia, where they have studied and worked,
including at the first institutions of higher education.
Алида Зигмунде, Илгарс Гросвалдс. Семья Гревингков и ее отношение к Тартускому университету и Рижскому техническому университету
В статье о семье Гревингков рассказывается о курляндской семье и ее самых знаменитых представителях. Одна часть семьи признает себя латышами,
другая часть – немцами, но они все потомки латышской семьи Криевиньшей и со временем их фамилия была изменена. Часть семьи получила
фамилию Гревинг, часть – Гревиньш. Константин Гревинг (1819 – 1887) работал профессором Тартуского университета и является одним из
основателей геологии и археологии Прибалтики, автором множества статей и книг по вопросам геологии и археологии. Часть этих изданий
использовалась студентами Рижского Политехникума и Рижского Политехнического института.
Янис Гревиньш является директором Рижской Бизнес-школы РТУ, а педагогическая и научная деятельность его матери Руты Гревини связана с
Латвийским университетом. Потомки этой семьи всегда были связаны с высшими школами, в том числе Рижским Техническим университетом.
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