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No 1931./1932. akadēmiskā gada līdz 1938. gada 31. decembrim Kristapa Morberga s pendijas saņēma 62 LU absolven ,
kas savu karjeru turpināja LU kā docētāji. Kopumā s pendijās
LU izmaksāja 109 100,84 latus, kas pēc mūsdienu eiro aprēķiniem ir 777 000 eiro. Visvairāk s pendiju saņēma Lauksaimniecības, Ķīmijas un Medicīnas fakultātes docētāji – LU
absolven . Starp s pendiā em ir absolven – pazīstami zinātnieki un sabiedriskie darbinieki, kas savus akadēmiskos sasniegumus sasniedza, pateico es dāsnajai Kristapa Morberga
s pendijai, jo tā ļāva visus spēkus vel t akadēmiskajam darbam. Starp em ir Marģeris Stepermanis, Konstan ns Čakste,
Eduards Šīrons, Jūlijs Rumments un Edgars Dunsdorfs.

Filantropijas tradīcijas latviešu nācijas vidē ir
salīdzinoši nesenas. Filantropijas uzplaukums
sākās 19. gadsimta vidū, kad jaunlatvieši sāka
studijas Pēterburgā, Maskavā, Tērbatā, kā
arī citās Krievijas un Eiropas universitātēs. Šī
aizdevums.

LU ir ziedojuši arţ LU doĐĤtĈji kĈ naudĈ, tĈ ŐraudĈ. PiemĤram, profesors JĈnis Maizţte 1937͘ථŐada 20. novembrţ nodeva LU FarmĈcijas muzejam dokumentus ar vĤsturisku nozţmi. Šim piemĤram sekoja profesors JĈnis Kauliźš 1938͘ථŐada
rudenţ, nododams LU viźa rţcţbĈ esošos arhţva materiĈlus.

1930͘ථŐada 11. aprţlţ lielƟrŐotĈjs Oskars Jƻhansons nodeva Latvijas sƻtnim ZviedrijĈ ekselencei KĈrlim Reinholdam
Zariźa kunŐam 2000 zviedru kronas ar mĤƌŭi piešŭirt sƟpendijas «latvju studenƟem (vislabĈk Ɵrdzniecţbu studĤjošiem), bet ne pĈrĈk jauniem un turklĈt tĈdiem, kuri vĤlĈs
turpiŶĈt studijas ZviedrijĈ, lai vĤlĈki sƟpriŶĈtu kulturĤůos un
Ɵrdznieciskos sakarus starp Zviedriju un Latviju». Šo sƟpendiju saźĤma LU absolvents, LU doĐĤtĈjs EdŐars Dunsdorfs.

–

Pirmais, kas aicināja turīgus latviešus pievērs es ﬁlantropijai, bija Krišjānis Valdemārs. Viņš no 1878. gada Maskavas
latviešu vakarnieku sanāksmēs rosināja atbals t cen gus
un izcilus studentus, tostarp arī pirmo latviešu vēsturnieku
Jāni Krīgeru-Krodzenieku, kurš saņēma pirmo s pendiju.
Vēlāk Jānis Krīgers-Krodzenieks bija Latvijas Universitātes
(LU) Filoloģijas un ﬁlozoﬁjas fakultātes privātdocents un
1924. gadā saņēma LU goda doktora nosaukumu.

Arţdzan no LU vieslektoriem LU ir saźĤmusi atbalstu. Prof.
M. Rošs savu sƟpendiju nodibinĈja 1931͘ථŐaĚĈ 720 Šveices franku apmĤrĈ, un 1938͘ථŐaĚĈ sƟpendijas apjoms bija
2601,66 lĂƟ.

ŠĈ paša Őada novembrţ, pateicoƟes LU zviedru valodas lektora V. Freija labajĈm aƫecţbĈm ar Zviedrijas valdţbas pĈrstĈvjiem, LU saźĤma ziźu par Zviedrijas valdţbas sƟpendiju
1000 zviedru kronu apmĤrĈ, lai to piešŭirtu kĈdam no LU
jaunĈkajiem mĈcţbspĤkiem. Bija vien norĈdţƚs, ka izvĤlĤtais kandidĈts «jĈliek priekšĈ vietĤjam zviedru sƻtnim».

1931͘ථŐaĚĈ pĤc ievĤƌojamĈ latviešu ŭţmiŭa profesora MĈrƟźa Strautmaźa iniciaƤvas Rokfellera fonds un LU piešŭţra
LU =ţmijas fakultĈtei lţdzekŲƵs 1250 ASV dolĈru apmĤrĈ
kristĈla rentŐenstrukƚƻranalţzes iekĈrtas ieŐĈdei. IekĈrta
joprojĈm apskatĈma LU =ţmijas muzejĈ.

Daǎu meceŶĈtu sƟpendiju mĤrŭis bija atbalsƤt konŬƌĤtas
ziŶĈtnes nozares, kuras ietekmĤ tautsaimniecţbas aưsƤbu. PiemĤram, Latvijas Valsts prezidents KĈrlis Ulmanis
1940͘ථŐaĚĈ ziedoja LU 1000 latus ar mĤrŭi veiciŶĈt ziŶĈtniskos pĤƤjumus par akciju sabiedrţbai «Aldaris» nozţmţŐĈm
tĤŵĈm, piemĤram, ar alus rƻpniecţbu saisƤƟem pĤƤjumiem. 1938͘ථŐaĚĈ arţ Armijas ekonomiskais veikals piešŭţra
LU ziedojumu, lai ieinteresĤƟe studenƟ vaƌĤtu izstrĈdĈt savus ziŶĈtniskos darbus par tĤmu «Vakareiropas un Amerikas preēu nama orŐaniǌĈcija». PirmĈ ŐodalŐĂ Ɵka noteikta
500 latu apmĤrĈ un otrĈ ŐodalŐa – 300 latu apmĤrĈ, lƻdzot
izsnieŐt veikalam ŐodalŐoto darbu eksemplĈrus.

1924͘ථŐada 10. maiũĈ LU saźĤma vĤstuli no Latvijas
Komercbankas, ka Latvijas DzelzceŲu virsvaldes darbinieki
ir iemaksĈjuši uz LU vĈrda 2213,03 latus, par kuriem banka Őalvoja maksĈt 10% ŐadĈ, lai no auŐŲŝem varĤtu maksĈt
sƟpendijas diviem trƻĐţŐiem LU studenƟem.
1938͘ථŐaĚĈ Valsts elektrotehniskĈs fabrikas (VEF) vadţba
nolĤma atbalsƤt savus darbiniekus ar sƟpendijĈm, lai viźi
varĤtu stuĚĤt LU ar iespĤũu prakƟzĤƟes kĈĚĈ no Eiropas
universitĈtĤm, pĤtniecţbas insƟtƻƟem, privĈtajos uzźĤmumos vai kĈdu iestĈǎu laboratorijĈs.
– ap 50 miljonu eiro

Docētājs Edgars Dunsdorfs 1933. gadā saņēma Oskara Jūhansona (Johansson) s pendiju 1600 latu apmērā un 1939. gadā
Kristapa Morberga s pendiju 5000 latu apmērā studijām
Vakareiropas universitātēs un arhīvos, kā arī vēl papildus
1000 latus no LU nelaiķa Kristapa Morberga novēlējuma fonda 1940. gada 24. maijā. Pateico es šīm dāsnajām s pendijām, Edgars Dunsdorfs 1943. gada 12. maijā saņēma doktora
grādu par disertāciju «Vidzemes Lielais zviedru kadastrs kā
saimniecības vēstures avots». Profesors Edgars Dunsdorfs ir
bijis viens no nozīmīgākajiem Latvijas vēstures pētniekiem.

Kristaps Morbergs
Nodibino es LU, daudzi Universitātes docētāji bija saņēmuši dažādas mecenātu s pendijas savām studijām, un
viņu sasniegumi ir apliecinājums šo inves ciju nozīmīgumam. LU starpkaru laikā ir atbals juši vairāki desmi Latvijas un ārvalstu uzņēmēju, privātpersonas un fondi.

Provizoriskais ziedojumu apmĤrs, sĈkot no LU dibinĈšanas
lţdz mƻƐdienĈm, ir skaitĈms vairĈk nekĈ 50 miljonu eiro
apmĤrĈ. Ziedojumu apmĤri ir, sĈkot no pĈris eiro lţdz pat
vairĈkiem miljoniem eiro. PiemĤram, salţdzinĈjumĈ ar
Oksfordas UniversitĈƟ, kas savu pirmo ziedojumu saźĤma
Ɵkai 47 Őadus pĤc tĈs dibinĈšanas, LU savu pirmo lielo ziedojumu saźĤma jau sešus Őadus pĤc dibinĈšanas, un tas
bija Kristapa MorberŐĂtestamentĈrais novĤlĤũums.
LielĈko ziedošanas kampaźu LU orŐanizĤja 1935͘ථŐaĚĈ LU
ĤrŔeŲu ieŐĈdei, kad 112 dienu laikĈ Latvijas sabiedrţba un
uzźĤmumi saziedoja 25 000 latu ĤrŔelĤm, tas mƻƐdienĈs
atbilst vairĈk nekĈ177 000 eiro.

Atbalsts LU: naudā un graudā
Otra lielākā ziedotāja starpkaru laikā bija Minna Ma lde
Vilhelmīne Petkevičs. Viņas ģimene bija labi pazīstama ar LU
profesoru un bijušo LU rektoru
Eiženu Laubi, kas projektēja
abus Petkevičs ģimenes namus Krišjāņa Barona ielā. Domājams, ka eši šī draudzība
rosināja M. M. V. Petkevičs pieņemt lēmumu novēlēt daļu no
abiem namiem LU. Pateico es
šim dāsnajam novēlējumam, ik
gadu s pendijas saņem mērķecīgi studen ar labām sekmēm, lai uzsāktu studijas LU.

Par pirmo lielāko ziedojumu LU uzzināja 1925. gadā, kad
Kristaps Morbergs paraks ja pēdējo testamentu, novēlot
LU visus savus namīpašumus. Kristaps Morbergs savas dzīves beidzamo 14 gadu laikā pārveidoja testamentu trīs reizes un sešus gadus pēc LU dibināšanas pieņēma lēmumu,
ka viņa universālman niece būs eši LU. Kristaps Morbergs
iepriekšējos testamentos kā pamatmērķi arī bija noteicis,
ka saņemtais mantojums ir jāizlieto izglī bas mērķiem.
Vairāki Kristapa Morberga darbinieki saņēma dāsnas dāvanas, piemēram, viņa grāmatveža meita, kura pirms pāris gadiem nosvinēja savu 100 dzīves jubileju, saskaņā ar
Kristapa Morberga testamentu joprojām saņem nelielu
atbalstu no LU.
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LU neapšaubĈmi ir Įlantropijas ŇaŐmanis BalƟjĈ, un cerams, ka lţdz LU 100 Őadu jubilejai mĤƐ pietuvosimies Eiropas un pasaules universitĈšu sasnieŐumiem ĮlantropijĈ.
TradiƟons of Mentoring in UL during Interwar Period

Minna Ma lde
Vilhelmīne Petkevičs.
Foto no Latvijas
nacionālā arhīva

Dozens of Latvian and foreiŐn businessmen, as well as individuals
and funds have supported the UL in the interwar years. The Įrst
substanƟal donaƟon was made in 1925 by Kristaps MorberŐs. In his
will, he leŌ all his houses to the UL. The second larŐest mentor of this
period was Minna MaƟlde Vilhelmţne Petkeviēs. In total, more than
ĮŌy millions of euro has been donated to the UL since 1925. In 1935,
the UL orŐanised the biŐŐest fundraisinŐ to collect donaƟons for the
orŐan. In 112 days, Latvian companies and society donated more than
LVL 25,000 for orŐan, which today equals to more than EUR 177,000.

Rokfellera fonda dĈvinĈjums LU =ţmijas fakultĈtei
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