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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. 
Pirmais, kas aicināja turīgus latviešus pievērs es filantropi-
jai, 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. 

Kristaps Morbergs 

Nodibino es LU, daudzi Universitātes docētāji bija saņē-
muši dažādas mecenātu s pendijas savām studijām, un 
viņu sasniegumi ir apliecinājums šo inves ciju nozīmīgu-
mam. LU starpkaru laikā ir atbals juši vairāki desmi  Lat-
vijas un ārvalstu uzņēmēju, privātpersonas un fondi. 

Par pirmo lielāko ziedojumu LU uzzināja 1925. gadā, kad 
Kristaps Morbergs paraks ja pēdējo testamentu, novēlot 
LU visus savus namīpašumus. Kristaps Morbergs savas dzī-
ves beidzamo 14 gadu laikā pārveidoja testamentu trīs rei-
zes 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 dā-
vanas, piemēram, viņa grāmatveža meita, kura pirms pā-
ris gadiem nosvinēja savu 100 dzīves jubileju, saskaņā ar 
Kristapa Morberga testamentu joprojām saņem nelielu 
atbalstu no LU.

No 1931./1932. akadēmiskā gada līdz 1938. gada 31. decem-
brim 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 ap-
rēķiniem ir 777 000 eiro. Visvairāk s pendiju saņēma Lauk-
saimniecības, Ķīmijas un Medicīnas fakultātes docētāji – LU 
absolven . Starp s pendiā em ir absolven  – pazīstami zi-
nātnieki un sabiedriskie darbinieki, kas savus akadēmiskos sa-
sniegumus sasniedza, pateico es dāsnajai Kristapa Morberga 
s pendijai, jo tā ļāva visus spēkus vel t akadēmiskajam dar-
bam. Starp em ir Marģeris Stepermanis, Konstan ns Čakste, 
Eduards Šīrons, Jūlijs Rumments un Edgars Dunsdorfs. 

Docētājs Edgars Dunsdorfs 1933. gadā saņēma Oskara Jūhan-
sona (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 fon-
da 1940. gada 24. maijā. Pateico es šīm dāsnajām s pendi-
jām, 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. 

Atbalsts LU: naudā un graudā

Otra lielākā ziedotāja starp-
karu laikā bija Minna Ma lde 
Vilhelmīne Petkevičs. Viņas ģi-
mene bija labi pazīstama ar LU 
profesoru un bijušo LU rektoru 
Eiženu Laubi, kas projektēja 
abus Petkevičs ģimenes na-
mus Krišjāņa Barona ielā. Do-
mājams, ka eši šī draudzība 
rosināja M. M. V. Petkevičs pie-
ņemt lēmumu novēlēt daļu no 
abiem namiem LU. Pateico es 
šim dāsnajam novēlējumam, ik 
gadu s pendijas saņem mērķ-

ecīgi studen  ar labām sek-
mēm, lai uzsāktu studijas LU. 

LU mecenāta Kristapa Morberga dzīvoklis. Kristapa 
Morberga un viņa kundzes Augustes Morbergas portre

Minna Ma lde 
Vilhelmīne Petkevičs. 
Foto no Latvijas 
nacionālā arhīva
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1930 ada 11. apr l  liel r ot js Oskars J hansons node-
va Latvijas s tnim Zviedrij  ekselencei K rlim Rein holdam 
Zari a kun am 2000 zviedru kronas ar m i pieš irt s -
pendijas «latvju studen em (vislab k rdzniec bu stud jo-
šiem), bet ne p r k jauniem un turkl t t diem, kuri v l s 
turpi t studijas Zviedrij , lai v l ki s pri tu kultur os un 

rdznieciskos sakarus starp Zviedriju un Latviju». Šo s pen-
diju sa ma LU absolvents, LU do t js Ed ars Dunsdorfs.

Š  paša ada novembr , pateico es LU zviedru valodas lek-
tora V. Freija labaj m a ec b m ar Zviedrijas vald bas p r-
st vjiem, LU sa ma zi u par Zviedrijas vald bas s pendiju 
1000 zviedru kronu apm r , lai to pieš irtu k dam no LU 
jaun kajiem m c bsp kiem. Bija vien nor d s, ka izv l -
tais kandid ts «j liek priekš  viet jam zviedru s tnim». 

Da u mece tu s pendiju m r is bija atbals t kon tas 
zi tnes nozares, kuras ietekm  tautsaimniec bas a s-

bu. Piem ram, Latvijas Valsts prezidents K rlis Ulmanis 
1940 a  ziedoja LU 1000 latus ar m r i veici t zi tnis-
kos p jumus par akciju sabiedr bai «Aldaris» noz m m 
t m, piem ram, ar alus r pniec bu sais em p ju-
miem. 1938 a  ar  Armijas ekonomiskais veikals pieš ra 
LU ziedojumu, lai ieinteres e studen  va tu izstr d t sa-
vus zi tniskos darbus par t mu «Vakareiropas un Ameri-
kas pre u nama or ani cija». Pirm  odal  ka noteikta 
500 latu apm r  un otr  odal a – 300 latu apm r , l dzot 
izsnie t veikalam odal oto darbu eksempl rus. 

LU ir ziedojuši ar  LU do t ji k  naud , t  raud . Piem -
ram, profesors J nis Maiz te 1937 ada 20. novembr  node-
va LU Farm cijas muzejam dokumentus ar v sturisku noz -
mi. Šim piem ram sekoja profesors J nis Kauli š 1938 ada 
ruden , nododams LU vi a r c b  esošos arh va materi lus.

Ar dzan no LU vieslektoriem LU ir sa musi atbalstu. Prof. 
M. Rošs savu s pendiju nodibin ja 1931 a  720 Švei-
ces franku apm r , un 1938 a  s pendijas apjoms bija 
2601,66 l . 

1931 a  p c iev ojam  latviešu mi a profesora M r-
a Strautma a inicia vas Rokfellera fonds un LU pieš ra 

LU mijas fakult tei l dzek s 1250 ASV dol ru apm r
krist la rent enstruk ranal zes iek rtas ie dei. Iek rta 
joproj m apskat ma LU mijas muzej . 

1924 ada 10. mai  LU sa ma v stuli no Latvijas 
Komerc bankas, ka Latvijas Dzelzce u virsvaldes darbinieki 
ir iemaks juši uz LU v rda 2213,03 latus, par kuriem ban-
ka alvoja maks t 10% ad , lai no au em var tu maks t 
s pendijas diviem tr iem LU studen em.

1938 a  Valsts elektrotehnisk s fabrikas (VEF) vad ba 
nol ma atbals t savus darbiniekus ar s pendij m, lai vi i 
var tu stu t LU ar iesp u prak z es k  no Eiropas 
universit t m, p tniec bas ins t em, priv tajos uz -
mumos vai k du iest u laboratorij s. 

 – ap 50 miljonu eiro

Provizoriskais ziedojumu apm rs, s kot no LU dibin šanas 
l dz m dien m, ir skait ms vair k nek  50 miljonu eiro 
apm r . Ziedojumu apm ri ir, s kot no p ris eiro l dz pat 
vair kiem miljoniem eiro. Piem ram, sal dzin jum  ar 
Oksfordas Universit , kas savu pirmo ziedojumu sa ma 

kai 47 adus p c t s dibin šanas, LU savu pirmo lielo zie-
dojumu sa ma jau sešus adus p c dibin šanas, un tas 
bija Kristapa Morber testament rais nov l ums. 

Liel ko ziedošanas kampa u LU or aniz ja 1935 a  LU 
r e u ie dei, kad 112 dienu laik  Latvijas sabiedr ba un 

uz mumi saziedoja 25 000 latu r el m, tas m dien s 
atbilst vair k nek 177 000 eiro.

LU neapšaub mi ir lantropijas a manis Bal j , un ce-
rams, ka l dz LU 100 adu jubilejai m  pietuvosimies Ei-
ropas un pasaules universit šu sasnie umiem lantropij .

Tradi ons of Mentoring in UL during Interwar Period
Dozens of Latvian and forei n businessmen, as well as individuals 
and funds have supported the UL in the interwar years. The rst 
substan al dona on was made in 1925 by Kristaps Morber s. In his 
will, he le  all his houses to the UL. The second lar est mentor of this 
period was Minna Ma lde Vilhelm ne Petkevi s. In total, more than 

y millions of euro has been donated to the UL since 1925. In 1935, 
the UL or anised the bi est fundraisin  to collect dona ons for the 
or an. In 112 days, Latvian companies and society donated more than 
LVL 25,000 for or an, which today equals to more than EUR 177,000. Rokfellera fonda d vin jums LU mijas fakult tei


