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Lūdzu nospiediet uz satura punktu, 
lai nokļūtu uz konkrētā slaida sākumu



Kristaps Morbergs (1844–1928) ir dzimis 
Kurzemes pusē – Bukaišu pagastā. 
Kristaps Morbergs bija viens no pirmajiem 
latviešu uzņēmējiem, būvuzņēmējs, kurš 
savu karjeru veidoja paša spēkiem. Viņš 
ir Latvijas Universitātes fonda Dimanta 
mecenāts, jo Kristapa dāvināto astoņu 
Rīgas un Jūrmalu namīpašumu summa 
pārsniedz 10 000 000 EUR.
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Par Kristapu Morbergu

https://www.fonds.lv/lepojamies/mecenati/dimanta-mecenats/

https://www.fonds.lv/lepojamies/mecenati/dimanta-mecenats/


https://www.liveriga.com/lv/9196-kristapa-morberga-vasarnicas-eku-un-botaniska-darza-ansamblis04

Ēka celta ap 1883. gadu un piederējusi Latvijas lielākajam būvuzņēmējam, arhitektam, 
mecenātam Kristapam Morbergam. Paplašināta un pilnveidota līdz 1914. gadam. Ar testamentu 
ēku komplekss novēlēts Latvijas Universitātei. 

https://www.liveriga.com/lv/9196-kristapa-morberga-vasarnicas-eku-un-botaniska-darza-ansamblis


Kristaps Morbergs ar sievu 
Augusti Morbergu
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Auguste Morberga pēc vīra nāves ik gadu 
saņēma no Latvijas Universitātes uzturnaudu 
no kāda piederošā īpašuma. 1936. gadā 
Auguste Morberga ziedoja 500 latus Latvijas 
Universitātes “Aula Magna” ērģeļu iegādei. 



Testaments

Kristaps Morbergs savas dzīves laikā ir 
trīs reizes mainījis testamenta gribu. 
Sākumā tas bija testaments Rīgas 
Latviešu biedrībai tad Latvijas valstij un 
visbeidzot Latvijas Universitātei.

Lai apskatītos testamentu tuvāk, lūdzu 
nospiediet uz dokumenta
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Statūti

Statūti 
apstiprināti 
Ministru kabineta 
1934. gada 
8. marta sēdē 
Rīgā.  
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Komitejas sēdes

Lai apskatītos dokumentu tuvāk, 
lūdzu nospiediet uz dokumenta

1930. gada 17. jūnija komitejas sēdē tiek paziņots, ka 
testaments ir stājies spēkā no 10. jūnija.

1930. gada 27. oktobra komitejas sēdē tiek apstiprināts 
stipendiātu saraksts un nolemj to iesniegt 
Universitātes Padomei.

1938. gada 26. oktobrī komitejas sēdē apspriež 
jautājumu par to, vai paaugstināt stipendijas mēneša 
maksu.
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https://www.fonds.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_fonds/Jauna_lapa/Filantropijas_
publicitate/2010_Dizmecenatu_devums_LU.pdf

Ievērojamākie stipendiāti 
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Kristapa Morberga fonda dibināšana 
ievērojami uzlaboja situāciju gan 
studentiem, gan pasniedzējiem un arī 
absolventiem. 

https://www.fonds.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_fonds/Jauna_lapa/Filantropijas_publicitate/2010_Dizmecenatu_devums_LU.pdf
https://www.fonds.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_fonds/Jauna_lapa/Filantropijas_publicitate/2010_Dizmecenatu_devums_LU.pdf


Edgars Dunsdorfs (1904–2002), kurš 
no Latvijas Universitātes mecenātiem 
piecu gadu laikā dažādās stipendijās 
saņēma ap 7 000 latu kā absolvents, 
kas turpināja Latvijas Universitātē 
akadēmisko karjeru.

https://satori.lv/article/filantropijas-evolucija

Lai apskatītos dokumentu tuvāk, 
lūdzu nospiediet uz dokumenta
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https://satori.lv/article/filantropijas-evolucija
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Guntis Tabors – 2000./2001. un 
2001./2002. akadēmiskā gada Kristapa 
Morberga stipendiāts. 

Saņemt stipendiju – tās bija lieliskas 
sajūtas, jo tolaik man tas bija ne tikai 
finansiāls atbalsts, bet arī liels prieks un 
pagodinājums, ka mana zinātniskā un 
pedagoģiskā darbība ir tikusi novērtēta 
ar stipendiju. 
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2000. gadā Guntis iestājās doktorantūrā, 
tāpēc vajadzēja iegādāties publikācijas 
un grāmatas un to šī stipendija palīdzēja 
izdarīt. Otro reizi saņemot stipendiju, tā 
palīdzēja stipendiātam veikt uzkrājumu, 
kas bija kā atspēriens finansiālā jomā, lai 
mācītos autoskolā un vēlāk iegādātos savu 
pirmo auto (VW Golf 2), jo Guntim kā 
biologam bija nepieciešams daudz braukāt 
pa mežiem un ievākt dažādus resursus. 
Viens no lielākajiem šī brīža sasniegumiem 
Guntim ir tas, ka viņš ir doktors un docents. 

“Viens no maniem augstvērtīgākajiem 
sasniegumiem mināms tas, ka 2020. gadā 

es viens pats noorganizēju augsta ranga 
starptautisko ICP Vegetation konferenci 
(33rd ICP Vegetation Task Force Meeting), 
kura notika Latvijas Universitātes 
Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā (DAC). 
Šī bija pirmā šāda konference Baltijā. 
Kopumā Latvijā ieradās 70 zinātnieki no 26 
valstīm.” 

Vēl viens Gunta sasniegums ir tas, ka viņš 
jau vairākus gadus ir viens no stipendiju 
piešķiršanas komisijas pārstāvjiem 
jaunajiem Kristapa Morberga stipendiātiem, 
un viņam ir iespēja piedalīties pretendentu 
izvērtēšanā. 
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https://icpvegetation.ceh.ac.uk/33rd-icp-vegetation-task-force-meeting


Atmiņas par Kristapu Morbergu
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“Tad, kad mana māte Ženija zaudēja savus 
vecākus, Kristaps Morbergs uzņēma viņu līdz ar 
māsu Olgu savā ģimenē. Vēlāk māte iepazinās 
ar manu tēvu un 1896.gada sākumā Kristaps 
Morbergs viņiem rīkoja kāzas. Kristapam 
Morbergam nebija pēcnācēju, tāpēc viņš bija 
arvien nopietns, sevī noslēdzies, mazrunīgs, bet 
laipns. Atceros, ka krusttēva dzīvoklis Zigfrīda 
Meierovica bulvārī 7 bija liels un aizpildīja visu 
stāvu. Istabas bija ļoti gaumīgi un bagātīgi 
ierīkotas, ar dārgiem Smirnas un Persijas 

grīdsegām, eļļas gleznām, Sevras un Florences 
lielām vāzēm, Bohēmijas traukiem u.t.t. pēdējo 
reizi ar krusttēvu tikos 1926. gada beigās, kad 
gāju no viņa atvadīties, jo taisījos braukt uz 
pusotra gadu uz Vīni papildināties universitātes 
klīnikās. Tad viņš bija jau 82 gadus vecs, bet 
garīgi možs ar staltu stāju, kustējās brīvi, lasīja 
bez acenēm. Viņš novēlēja man daudz sekmes. 
Tā bija pēdējā vizīte, jo 1928. gada aprīlī man 
esot vēl Vīnē krusttēvs nomira” . 

Kristapa Morberga krustdēls Kristaps Butuls 
stāsta dažādas atmiņas par savu krusttēvu. 
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