Turpināsim iesākto

Par to, cik 2013. gads bijis ra
žīgs un kā lietas pavirzījušās uz
priekšu, lai spriež katrs. Šai technoloģijas laikā, kad visa informā
cija ir tik ātri pieejama, sāk zust
cilvēciskais pieskāriens.
LĀZA savus uzdevumus veic,
pielāgojoties sabiedriski ekonomis
kām pārmaiņām veselības aprūpē.
Vienmēr esam aicinājuši un aici
nām kollēģus piedalīties kopējā
darbā ar ieteikumiem, kā to uzlabot.
Žēl, ka atsaucība līdz šim bijusi
maza, ja ne minimāla. Daudzi mūsu
kollēģi uzņem jaunos no Latvijas
ārstus, kas grib pilnīgot zināšanas.
Turpinām izdot Apkārtrakstu,
jo daudzi kollēģi ir ļoti atsaucīgi.
2013. gadā sarīkojām divas
valdes sēdes Rīgā, pārrunājām nā
kotnes plānus. Ceram, ka LĀZA
šogad spēs iegūt tax-exempt sta
tusu.
Esam apņēmušies šogad izvei
dot LĀZA mājaslapu. Novembŗa
beigās Rīgā notika 7. apaļā galda
diskusija „Kas nodrošinās Latvi
ju? Demografiskā situācija šodien
un nākotnes izredzes”. Diemžēl
tajā nepiedalījās veselības ministre
I. Circene, kas bija komandējumā.
Plašs atreferējums tika publicēts
avīzē „Laiks”. Pirms Latvijas ārstu
kongresa tika pasniegtas piecas
LĀZA fondu stipendijas studen
tiem.
Dr. Andris Zemītis izde
vis sava tēva ārsta Jāņa Zemīša
grāmatu „Nenoslēgtais loks”, bet
ar LĀZA atbalstu izdota Dr. Vikto
ra Strauba grāmata „Latviešu ārsta
dzīve Amerikā” 200 eksemplāros,
kas ir velte viņa 95 gadu jubilejā.
Dr. Visvaldis Nagobads raksta
grāmatu par savu ārsta pieredzi
ASV hokeja komandā. Savukārt
Dr. Aivars Slucis izdevis grāmatu
„Sargāt Latviju”.

LĀZA valdes un biedru tikšanās Rīgā 2013. gada 5. jūlijā. Sēž (no kreisās):
LĀZA Apkārtraksta redaktore Maija Pozemkovska, LĀZA valdes priekšsēdis Jānis
Dimants, LĀZA valdes vicepriekšsēde un kasiere Zaiga Alksne Phillips, Ansis
Muižnieks. Aizmugurē: Kaspars Tūters, Uģis Gruntmanis, Juris Šlesers un Andris
Zemītis

Mēs esam lepni, ka divi mūsu
kollēģi ir Latvijas goda konsuli
ASV: Dr. Juris Buņķis Kalifornijā
un Dr. Uldis Jānis Bērziņš
Oregonā. Sveicam!
Latvijas ārstu kongresā Rīgā
piedalījās deviņi LĀZA biedri no
ASV un Kanadas, nolikām ziedus
pie Brīvības pieminekļa. Vēl jo
projām nav skaidrības par obligāto
veselības apdrošināšanu Latvijā, lai
gan veselības ministre Ingrīda Cir
cene, salīdzinot ar iepriekšējiem
ministriem, daudz darījusi un dara
šai virzienā.
Katram no mums jāiesaistās
kādā projektā, kas saistīts ar Latvi
jas medicīnu, veselības aprūpi.
Pateicamies visiem mūsu at
balstītājiem un līdzdalībniekiem,
kas vēlas labāku veselības aprūpi
Latvijā.
Būtu interesanti uzzināt: vai
kāds Latvijas ārsts būs Eiropas
Parlamenta deputātu kandidātos?
Dr. Jānis J. Dimants, Jr.,
LĀZA valdes priekšsēdis

Dace Micāne Zālīte

Lauki un laukakmeņi
Ir Latvijas stūŗakmeņi.
Tie snauž māju pamatos
Greznā granīta mūrī.
Laukakmeņu vizlas dzīslas
Kā zvēru takas līkloču
Vijas man blakus.
Akmeņu gludi skūtās galvas
Viedi sēž zāļu kumšķos
Saules siltumā pļavās.
Paceļu tādu saules siltu
Akmens klaipu un līdzi
Staipu kabatās savās.
Pļavās stārķi māca bērnus,
Kur nākamo gadu atgriešanās.
Lauki un laukakmeņi
Ir Latvijas stūŗakmeņi –
Tavu māju pamats.
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English Summary
Edited and translated by Kārlis Streips

We will continue

page 1
By Jānis Dimants, Board chairman, the Latvian
Medical and Dental Association (LAZA)
In the introduction to this edition of the journal,
the board chairman of the Latvian Association of
Physicians and Dentists (LĀZA), Dr Jānis Dimants,
discusses the organisation’s work in 2013, regretting
the fact that the response of others to this work has been
“minimal.” He notes that the LĀZA held two board
meetings in Rīga, focusing on gaining tax-exempt
status and setting up a homepage. Dr Dimants also
notes that several members of the LĀZA published
books in 2013 and expresses pride of the fact that two
of them are honorary consuls for Latvia in the United
States. The board chairman also wondered whether
any doctor will run for election to the European
Parliament this year. A separate text alongside the
introduction discusses the publication of the book
“The Life of a Latvian Doctor in the United States,” by
Dr Viktors Straubs.

A Book about Organisations
of Doctors

page 1

By Arnis Vīksna

The author, who is a medical historian, writes
about the fact that in honour of the 25th anniversary
of the Latvian Medical Association last September,
he published a 206-page book on organisations of
physicians in Latvia. He looks back at the establishment
of Latvia’s first organisation of that type in 1822, as well
as the restoration of the Latvian Medical Association
in 1988 after the previous organisation had been shut
down by the Soviet regime. The author also discusses
the first Global Congress of Latvian Physicians, which
took place in June 1989. The article in this journal also
includes an excerpt from the book about the situation
in Latvian medicine in the 19th century.

We are One People!

page 1
By Pēteris Apinis, Chairman, Latvian Medical
Association
The author writes about the 7 Latvian Congress
th
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of Physicians, noting that in the 25 years since the first
congress in 1988, the Latvian Medical Association has
ensured that the events are a “conservative, correct and
evidence-based medical forum to review the previous
four years in medicine and the health of the people, also
looking into the future in terms of goals and missions.”
Dr Apinis notes that as the first organisation of
physicians was established in 1822, present-day doctors
could start preparing for the 200th anniversary of that
event even though the existence of the organisation was
interrupted by the Soviet occupation. He also writes
about his organisation’s work in terms of dealing with
issues such as legislative initiatives, parliamentary
activities, etc., in Latvia, expressing particular regret
about the fact that it has not managed to ensure an
increase in health care spending in the country. Dr
Apinis also discusses the various events that were held
at the congress and alongside it.

Greetings to Colleagues!

page 1
By Uģis Gruntmanis, LĀZA Board member
The author welcomes physicians who gathered
for the 7th Congress of Latvian Physicians in 2013,
recalling the history of the congresses and reviewing
what has happened since the first one in 1998. Dr
Gruntmanis notes that literally hundreds of Latvian
physicians have had a change to study abroad thanks
to contacts with colleagues there. He quotes former
Latvian President Valdis Zatlers, himself a surgeon, as
saying that “if we look back 20 years, then we can say
that enormous progress has been made. If, however,
we look at health care in our neighbouring countries,
then Latvia appears to be fairly pitiable.” For that
reason, Dr Gruntmanis hopes that Latvian physicians
outside of the country will continue to invite young
colleagues from Latvia to spend time with them,
adding that the LĀZA must work closely with the
Latvian Medical Association in dealing with issues
such as popular trust in the medical industry and the
determination of plans for future.

A petition from the participants
of the 7th Congress of Latvian
Physicians

page 1

The journal has published a petition in which
delegates to the 7th Congress of Latvian Physicians in
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September 2013 noted that nearly 14% of Latvian’s
residents cannot afford health care services, that the
average lifespan in Latvia is far below than the EU
average, that fully two-thirds of the country’s residents
believe that health care is in poor shape, and that
government spending on health care has constantly
been diminishing. For that reason, the delegates call
for vast improvements in health care, not least by
raising the salaries of medical personnel. They also call
for the government to keep its promise of increasing
the health care budget to 4.5% of GDP in 2014, as it
has promised to do so in the past.

New portraits at the Latvian
Medical Association

page 1

This article reports that as part of the 7th Congress
of Latvian Physicians in September of last year, the
Latvian Medical Association added a number of
portraits of distinguished physicians to its portrait
gallery.

After the Congress

page 1

This article reports on the final plenary session of
the 7th Congress of Latvian Physicians in September
2013, noting that Stanford University Professor
Kristaps Zariņš and University of Latvia Professor
Dainis Krieviņš delivered a lecture on bloodstream
problems, informing the delegates that excellent
partnerships between doctors in Latvia and the
United States have allowed them to engage in various
joint projects to improve the treatment of same. The
delegates also watched a brief video produced by the
Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine,
“Not Everything That We See is True.” The film argues
that despite modern technologies, human involvement
is still needed in the treatment of disease.

LĀZA Medicine Fund
Scholarships Awarded
By Maija Pozemkovska

page 1

The author reports on the presentation of
scholarships to upper-year medical students on the
eve of the 7th Congress of Latvian Physicians in 2013

in support of their ability to develop their careers.
The scholarships are financed by the Professor
Ilmārs Lazovskis Medicine Fund and the Ojārs
Veide Scholarship Fund, which were established
in the United States in 2004 and in Canada in 1999
respectively. The author reviews the careers of Dr
Lazovskis and Dr Veide, adding that five scholarships
worth $1,000 apiece were awarded to students at the
University of Latvia and the Rīga Stradiņš University.

News from the Latvian
Medicine Fund
By Bertrams Zariņš

page 1

The Latvian Medicine Fund (LMF) has chosen a
new leader: former Latvian President Valdis Zatlers,
a surgeon. New members of the LMF Board are Scott
and Rob Knight, Norman Knight’s sons. The main
activity of the LMF is the Knight-Zarins Travelling
Fellowship, which was set up by Bertram and Kristaps
Zariņš, who are both physicians, and by philanthropist
Norman Knight in the United States. Over the
past nine years, the LMF has awarded fellowships
to 27 young doctors to allow them to study abroad.
The fellowships amounted to $124,500 in all. The
article reviews the careers of the Zariņš brothers and
Mr Knight, and reviews the biography and career of
Dr Zatlers.

Time to Understand
the Value of Health!

page 1
By Ingrīda Circene, Latvian Health Minister
Minister Circene reports on initiatives in the area
of health care that have been implemented in Latvia in
recent years, noting that this has happened despite a
serious shortage of financing in the health care sector.
Ms Circene believes that a key need is to ensure that
all people in Latvia understand the true value of their
own health so that Latvia can move forward in terms
of financing and competitive salaries for health care
personnel. She states support for the World Health
Organisation’s statement that “every government
minister is also a health minister.” The minister
writes that currently her ministry is moving forward
with an initiative to change the health care system by
introducing obligatory health insurance in Latvia. She
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English Summary
also notes that 2012 was a year devoted to the health
of mothers and children, 2013 was devoted to heart
disease, 2014 is focused on family health, and 2015
will be related to ways of fighting cancer.

Happy Parents, Healthy Infants
in the United States
By Zaiga Alksne Phillips

page 1

The author reviews the operations of the American
Academy of Paediatrics (AAP), which was established
in the 1930s to defend and protect the mental and
physical health of infants, children and teenagers. Dr
Phillips writes that the AAP works with governments
at the federal and state level, as well as with private
organisations to establish guidelines that ensure the
best health care not just in the United States, but also
internationally. She also calls on colleagues in Latvia
to form contacts with the AAP because “we are all
responsible for health in Latvia.”

My Experience in Latvia and in
Plastic Surgery
By Juris Bunķis

page 1

The author writes about his career in medicine,
noting that he was educated in Canada and then at
Harvard University in the United States, where among
others, he was taught by a man who won the Nobel
Prize for his work on kidney transplants. Dr Bunķis
has worked in various areas, particularly in aesthetic
surgery, and he has also taught students and doctors
in Guatemala, as well as doctors and students from
all over the world who visited his private clinic in
California. Among them have been several doctors
from Latvia. Dr Bunķis, who is also Latvia’s honorary
consul general in California, has also delivered
lectures at universities and clinics in the United States,
Austria, Norway, the Czech Republic and Latvia.
He also writes about his first visit to Latvia in 1992,
when he was shocked at the “poverty, dirtiness and
lack of hygiene” at the country’s hospitals. Today, by
comparison, he can be proud that when conducting
operations at a university hospital and a private clinic,
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“the conditions were similar to those at my private
clinic or at country hospitals here in America.”

95 Years for the Latvian
Red Cross
By Mārtiņš Vesperis

page 1

The author reports on an exhibition that was
opened in November 2013 at the Pauls Stradiņš
Museum of the History of Medicine in honour of
the 95th anniversary of the Latvian Red Cross, which
was established two days after the proclamation of
the independence of the Republic of Latvia in 1918.
He traces the history of Red Cross operations in the
Russian Empire, beginning in the 1860s, noting that
among those who directed a local unit of the Red
Cross in Latvia was Jānis Čakste, who would go on to
become Latvia’s first president. Mr Vesperis discusses
work done by the Latvian Red Cross during the period
of independence, as well as changes in its operations
during the Soviet occupation. He reports that the Red
Cross re-established itself shortly before the de facto
restoration of Latvia’s independence in 1991. In 2013,
the organisation had 11,322 members.

Music Heals the Soul
By Evija Ansonska

page 1

The author writes about Associate Professor Enoks
Biķis at the Faculty of Medicine of the University of
Latvia, who alongside his work at the university, has
also spent his life playing the pipe organ. The author
writes that Professor Biķis’ mother was a pianist and
piano teacher, so it went without saying that she
taught her son and her other children, too. One of
his brothers became a professional pianist and, among
others, taught Latvia’s most famous contemporary
pianist, Vestards Šimkus. Professor Biķis particularly
loves the organ at the Great Hall of the University of
Latvia and the one at the Old Church of St Gertrude
in Rīga, but despite his years at the keyboard, still does
not feel confident enough to play the massive organ at
the Rīga Dome Cathedral. Dr Biķis is certain that the
thought expressed in the headline of this article – that
music helps to heal the soul – is absolutely true.
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Letters by Jēkabs Prīmanis
By Rita Grāvere

page 1

The author reports on letters that were written by
Dr Jēkabs Prīmanis, who was a founder of anatomy in
Latvia. Among other things, he studied in the United
States in the 1920s. He was a colleague and friend of
the legendary Latvian physician Pauls Stradiņš. After
World War II, Dr Prīmanis fled West and ended up
in the United States. In June 1957, he learned that
Dr Stradiņš had suffered a stroke and wrote to him,
wishing him a swift recovery and, in a letter written in
Latvian, including the English language words “Take
it easy, my boy.” Pauls Stradiņš’ son, Jānis Stradiņš,
presented the Pauls Stradiņš Museum of the History of
Medicine with more than 70 letters which Dr Prīmanis
had sent to his father, his mother and to Jānis himself.
The author of this article reports that this represents “a
unique opportunity not only to review the relationship
between these two outstanding individuals, but also to
look at the co-existence of two different worlds at that
time.” Dr Prīmanis died in the United States in 1971.

Aina Galēja Dravniece
has Passed Away

page 1

This is an obituary of Dr Aina Galēja Dravniece,
who passed away at the age of 88 at her home in
Minneapolis, USA, in December 2013. In Latvia,
Dr Galēja was best known as a philanthropist. When
Latvia regained its independence, she felt too old to
return to Latvia, from which she fled as a teenager
during World War II, and so instead she helped
to set up scholarships which would allow students
from Latvia to spend two semesters at the University
of Wisconsin at Eau Claire. More than 50 students
took advantage of the scholarships, which were worth
more than $500,000 in all. Dr Galēja also established
a scholarship programme to allow young Latvian
doctors and researchers to spend time at European
and American hospitals, clinics and institutes. In
2005, she helped to finance another scholarship
programme for residents in the field of pathology, and
she also took part in organising a programme which
helps young Latvians in the United States to return to
their fatherland. Dr Galēja received the Latvian Order
of Three Stars in 2001 and the University of Wisconsin
Eau Claire Honorary Alumnus Award in 2006. In
September 2010, she received an honorary doctorate
from the University of Latvia.

Redaktores sleja

Pēc uzkāpšanas Brīvības piemineklī Rīgā 2013. gada
19. septembrī. No kreisās: Bertrams Zariņš, Maija Pozem
kovska, Kristaps Zariņš. Foto: Pēteris Apinis

Man ir bijis patiess prieks būt LĀZA Apkārtraksta
redaktorei kopš 2001. gada. Šai darbā man nebija
īpašas pieredzes, tāpēc ir gājis visādi. Gandarījums par
to, ka LĀZA Apkārtraksts iznācis rēgulāri, reizi gadā.
Gan plānāks, gan biezāks, taču vienmēr ar aktuālu
informāciju par notikumiem LĀZA dzīvē un Latvijas
medicīnā. Pēdējos desmit gados pasniegtas atsevišķu
fondu stipendijas jaunajiem ārstiem un medicīnas
studentiem.
Paldies LĀB un īpaši tās valdes loceklim pro
fesoram Arnim Vīksnam par palīdzību žurnāla
veidošanā gan ar padomiem, gan rakstiem. Paldies
žurnāla Latvijas Ārsts vienmēr atsaucīgajai komandai.
Paldies Gutenbergs Druka maketētājai Ilonai Nord
manei, ar ko šo gadu laikā apēsts puds sāls (veidoti
divpadsmit žurnāla numuri)!
Veidojot LĀZA Apkārtrakstu, esmu iepazinusi
tuvāk LĀZA biedrus visā pasaulē, un tās vienmēr
bijušas interesantas tikšanās. Šo gadu laikā esmu
augusi un mainījusies arī pati – aizstāvēts promocijas
darbs medicīnas vēsturē, iegūts docenta nosaukums,
izveidota ģimene un piedzimuši mani abi dēli. Grūti
līdzsvarot veiksmīgu karjēru ar ģimenes rūpēm, tāpēc
esmu nolēmusi uzticēt LĀZA Apkārtraksta veidošanu
kādam citam kollēģim. Visam diemžēl laika nepietiek,
un ar jaunu redaktoru žurnāls tikai iegūs – būs jauns
skatījums, jauni apvāršņi!
Paldies par man doto uzticību un veiksmīgo
sadarbību šo daudzo, nozīmīgo gadu laikā!
Vienmēr Jūsu Maija Pozemkovska
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ZIEDOJUMI
LMF:

GRŪBE, BAIBA
					$ 100

LĀZA:

BĒRZIŅA, BIMINITA 		
$ 60
BORŠTEINS, ROTA 			
$ 10
BITE, ULDIS 				
$ 50
CILNIS, JURIS 			
$ 10
DOBROVOLSKY, IRENA 		
$ 30
ERTEL, INTA 			
$ 100
GONZALES TALBERGS, LĪGA
$ 20
GONIA, LUIZE 			
$ 20
KATIS UPELNIEKS, LAUMA
$100
JANNERS, SIGURDS 			
$ 50
HOAG, SILVIJA 			
$ 70
KATLAPS, GUNDARS 		
$ 100
KŪLĪTE, ZINTA 			
$ 30
ĶIVULIS, JURIS 			
$ 50
KRŪMIŅŠ, ANDREJS 		
$ 20
LAZOVSKIS, JURIS 		
$ 92.87 (CAD 100)
LIZLOVS, SILVIJA			
$ 100
MUNTERS, MANFREDS 		
$ 100
MOTIVĀNS, ANNA 			
$ 40
NAGOBADS, VISVALDIS 		
$ 20
OZOLIŅŠ, ARTHUR 			
$ 100
PAMOVSKIS, AINA 		
$ 50
PONE, JĀNIS 				
$ 20
REINIGERS, SIGRIDA 		
$ 500
SCHRANTZ, GLORIA 		
$ 25
SCHULTZ, BIRUTA 			
$ 20
SCHWARTZ, ILZE 			
$ 25
SĒJA, RITA 				
$ 30
SILIŅA, ASTRĪDA 			
$ 20
ŠKAPARS, ANTOŅINA 		
$ 30
STRAUBS, VICTOR 			
$ 200
STROBELIS, FRICIS 			
$ 200
VASILKOVS, INGRĪDA 		
$ 50
ZADVINSKIS, DAVID 		
$ 50
ZADVINSKIS, ZIG 			
$ 110
ZARIŅŠ, RAYMOND 		
$ 100
ZVEJNIEKS, KĀRLIS 		
$ 30
Paldies LĀZA valdes loceklim JURIM LAZOVSKIM
par ziedojumu $ 2000 stipendijām!
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ZIEDOJUMI VIKTORA STRAUBA
GRĀMATAI:

APINIS, ZENTA 			
$ 22
BITE, ULDIS 				
$ 50
CILNIS, JURIS 			
$ 10
GRENDZE, PĒTERIS 			
$ 66
KRŪMIŅŠ, ANDREJS 		
$ 50
KŪLĪTIS, ZINTA 			
$ 50
ĶĪSIS, ANDREJS 			
$ 40
NIEDRĪTIS, ĒRIKS 			
$ 25
PAMOVSKIS, AINA 			
$ 40
REINEKS, ZIGURDS 			
$ 22
STRAUBS, VICTOR 			
$ 154
ZEMESARĀJS, V. 			
$ 22
SAŅEMTI ZIEDOJUMI
NO VAIRĀKIEM LABVĒĻIEM
KOPSUMMĀ 				$ 460
Apkopojusi LĀZA kasiere Zaiga Alksne Phillips

Iznākusi
Viktora Strauba grāmata
„Latviešu ārsta dzīve
Amerikā”
LĀZA Rīgā izdevusi Klīvlendas ārsta un sabied
riskā darbinieka Viktora Strauba grāmatu „Latviešu
ārsta dzīvē Amerikā” (248 lappuses). Tā aptveŗ ārsta
dzīvi ASV no 1952. līdz 1990. gadam. Nezinu citu
ārstu, kas būtu tik sīki aplūkojis savu dzīvi.
Grāmatu var pasūtināt pie Dr. J. Dimanta, Jr.,
2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, MN 554212068, USA, e-pasts: dimants@hotmail.com. Grāmatas
cena ir $ 25 ar piesūtīšanu ASV, bet Kanadā $ 27. Čeks
rakstāms šādi: „LĀZA” ar atzīmi donation un kopā ar
pasūtinājumu nosūtāms uz iepriekš minēto adresi.
Pēc izdevumu segšanas atlikums tiks izmantots Latvi
jas medicīnas studentu stipendijām.
Šās grāmatas izdošana ir LĀZA dāvana Dr.
V. Straubam viņa 95 gadu dzimumdienā 2013. gada
1. maijā. Būsim atsaucīgi un lasīsim šo grāmatu,
smelsimies dzīves atziņās un ņemsim piemēru, ka ar
neatlaidību, pārliecību un darba mīlestību daudz ko
var veikt, pārvarēt un sasniegt. Neprasīsim, ko LĀZA
mums var dot, jo LĀZA esam mēs paši. Cik mēs būsim
aktīvi un atsaucīgi kopīgā darbā, tik stipra būs LĀZA.
J. D.
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Latvijas ārstu 7. kongress
Godātie kollēģi! Pienācis Lat
vijas ārstu 7. kongress. Sēkla, ko
Bertrams Zariņš, Kristaps Kegi un
Viktors Kalnbērzs 1988. gadā sēja
Latvijas zemē, bijusi izturīga, sīksta
un ražīga, tā laidusi saknes, augusi
augumā un pletusies plašumā, lai
ik pēc četriem gadiem kongresa

Gens una sumus

bija vēl arī cits iemesls – kongresā
kopā ar kollēģiem vēlējāmies no
svinēt Latvijas Ārstu biedrības 25.
gadskārtu. Latvijā ārstu biedrībām
ir senas tradicijas – Rīgas Praktizē
jošo ārstu biedrība dibināta 1822.
gadā. Latvija ir viena no valstīm
ar stabilākajām ārstu biedrošanās

Pēteris Apinis

Latvijas ārstu 7. kongress trīs dienās – no 19. līdz 21. septembrim – pulcēja
vairāk nekā 4000 ārstu no visas Latvijas un arī ārzemēm. Priekšplānā LĀZA biedres
Ruta Beķere, Baiba Grūbe un Zaiga Phillips

formā ziedētu savai tautai, zemei
un medicīnai par godu. 1. kongress
ar jūsmu un pacilātību 1989. gada
jūnijā notika 11 dienas, tajā daudz
tika runāts un strādāts, līgots un
skriets, iets gājienos un dziedāts.
Pēc 24 gadiem Latvijas Ārstu bied
rība savu kongresu medicīnā un
tautas veselībā uzskata par konser
vātīvu, korrektu, uz pierādījumiem
balstītas medicīnas forumu, kas
aplūko padarīto aizvadītajos četros
gados un ielūkojas nākotnē.
Latvijas ārstu kongresu no
jūnija un Jāņiem esam pārcēluši
uz darbīgo septembri, kad cilvēki
pēc vasaras atpūtas tradicionāli ir
enerģiskāki, aizrautīgāki un zinī
bas alkstošāki. Septembŗa izvēlei

tradicijām. Par ārstu biedrību vēs
turi Latvijā profesors Arnis Vīksna
uzrakstījis grāmatu, ko vērsim vaļā
kongresa laikā.
Pašreizējā Latvijas Ārstu bied
rība, kuŗu izdomāja un izloloja
Aigars Migals un Guntis Brežinskis, kuŗu virzīja Ivars Krastiņš un

LĀZA bijušais priekšsēdis Arveds Alksnis Rīgā 1989. gadā
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sākumiem Latvijas Ārstu biedrība
nav radusi liekties kāda priekšā vai
melot sev vai citiem. 1989. gadā
tika nolemts izdot žurnālu Latvijas Ārsts, kas joprojām iznāk katru
mēnesi un ir vienīgais neatkarīgais
medicīnas izdevums Latvijā. Latvi
jas Ārstu biedrība veic sertifikāciju,
katru ceturto gadu rīko kongresu,
turklāt gadā notiek 24 dažāda lī
meņa konferences.
Pēc dažādiem kritērijiem, li
kumdošanas iniciātīvām, publikā
cijām, aktīvitātēm Saeimā un Mi
nistru kabinetā, rūpēm par aroda

prestižu utt. Latvijas Ārstu biedrība
pašlaik ir nozīmīgākā nevalstiskā
organizācija Latvijā. Jā, mums ne
vedas, palielinot veselības budžetu.
Ja mēs zinātu, kā organizēt streiku
(kollektīvus visu ārstu atlūgumus
vai atvaļinājumus vienlaikus vai ci
tas protesta formas), kur piedalītos
visi ārsti, mēs to jau būtu veikuši.
Latvijas ārstu kongress ir īstais
laiks, kad uz lietām skatīties pla
šāk – padomāt, kā panākt iedzī
votājiem labu veselību. Ar Latvijas
Juristu biedrību kopīgi rīkotā sēdē
ceram paplašināt ne tikai savu, bet

Viens no pasaules latviešu ārstu
vienotības un pirmā ārstu kongresa ide
jas autoriem profesors Bertrams Zariņš
uzrunā kollēģus Rīgas Domā, kur pirms
75 gadiem, 1938. gada 25. septembrī,
viņa tēvs Richards Zariņš (1913–2006)
tika ordinēts par mācītāju

Ilmārs Lazovskis, kuŗas radīšanā
1988. gada jūnijā sanāca ducis jau
nu un ne tik jaunu Latvijas ārstu,
dibināta 1988. gada 16. septembrī
Rīgas Latviešu biedrības namā,
tolaik vēl Baltijas kaŗa apgaba
la virsnieku namā. Jau no pašiem

Ārsti dodas nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa. Valsts un Latvijas Ārstu
biedrības karogi ķirurgu Jāņa Vilmaņa un Haralda Plauža rokās

Brīvības pieminekļa pakājē gulst LĀB 25 gadu jubilejas sarkanbaltie ziedi
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arī tiesībnieku skatījumu uz veselī
bas problēmām. Mums būs kopī
ga sēde ar Latvijas Veterinārārstu
biedrību par uzturu un baktēriju
rezistenci.
Kopā ar farmaceitiem runāsim
par attiecībām trijstūrī – ārsts, far
maceits, pacients, apspriedīsim po
liprāgmaziju, farmacijas ietekmi uz
medicīnu, zāļu ražotāju polītiku,
ārsta arodbrīvību. Meklēsim ceļus,
kā palielināt veselības budžetu, kā
mazināt pacientu līdzmaksājumus
un rindas.
Arvien vairāk medicīnas iestā
žu un nodaļu Latvijā vada kollēģi,
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kas iepriekšējā gadu tūkstotī vēl
mācījās skolā vai studēja. Uzņemot
tradicionālo filmu Aliis inserviendo
consumor (Dodot gaismu sadegu),
šoreiz nolēmu uz Latvijas medicī
nu paskatīties caur nākotnes priz
mu. Atceroties, ka tiem ārstiem,
kas 1988. gadā dibināja Ārstu bied
rību, bija 30–36 gadi, nolēmu pa
raudzīties, ko dara un domā šāda
vecuma ārsti Latvijā 2013. gadā,
kāpēc viņi nav aizbraukuši strādāt
uz ārzemēm, kāpēc nolēmuši strā
dāt par mazu algu un relātīvi slik
tos apstākļos tepat tēvu zemē.
Iznācis 2013. gada Latvijas
farmindekss kā parafraze par pir
mo farmindeksu, kas tapa pirms

LĀB dibinātāji, jubilejas viesi un kongresa dalībnieki savu vienotību apliecina
Brīvības pieminekļa viesu grāmatā. Ierakstu izdara LĀZA biedrs Visvaldis Nagobads

2013. gada Farmindeksā nav nevie
nas 1993. gada izdevuma rindas. Šī
grāmata ir pilnīgi cita informācija
par zāļlīdzekļiem – praktiski ne
komerciāla, balstīta uz aktīvo vielu
aprakstu.
Jūsu Pēteris Apinis,
Latvijas Ārstu biedrības
prezidents,
Latvijas ārstu 7. kongresa rīcības
komitejas priekšsēdētājs
Foto: Māris Kaparkalējs un
Maija Pozemkovska

LĀZA biedri un veselības ministre
(vidū) pie Brīvības pieminekļa 2013.
gada 19. septembrī. No kreisās: Ber
trams Zariņš, Visvaldis Nagobads, Zaiga
Phillips, Kristaps Zariņš, Ingrīda Cir
cene, Ēriks Niredrītis, Ruta Beķere, Bai
ba Grūbe un Jānis Dimants

divdesmit gadiem Pasaules latvie
šu ārstu 2. kongresa laikā. Tā bija
pirmā tik bieza zāļu grāmata ar
1800 lappuēm, kas 5000 eksemplā
ru metienā iznāca bez valsts finan
cējuma un jebkādas cenzūras un
pilnībā tika pārdota vienas dienas
laikā.
21. gadsimtā medikamenti
nomainās vidēji 21 gada laikā –

No kreisās: Rīgas Pieminekļu aģentūras direktors Guntis Gailītis, LĀB prezi
dents Pēteris Apinis, profesori Kristaps un Bertrams Zariņi

9

APKĀRTRAKSTS

Sveiciens kollēģiem

Sveiciens visiem kollēģiem,
kas pulcējas nu jau Latvijas ārstu
7. kongresā! Kongresā, ko kādreiz
atjaunoja LĀZA biedri profesori
B. un K. Zariņi, profesors K. Kegi
kopā ar Latvijas ārstiem profeso
riem V. Kalnbērzu, I. Lazovski
un citiem. Šķiet, tā bija LĀB
un LĀZA sadarbības augstākā
paraugstunda.
Šos 25 gadus daudzi no
jums ir nesavtīgi sadarbojušies
ar kollēģiem Latvijā, mācot stu
dentus, rezidentus, ārstējot slim
niekus un aicinot daudzus Latvi
jas ārstus pie sevis. Pie profesora
Kegi vien ir bijis vairāk nekā 100
ārstu no Latvijas! 1993. gadā to
vidū bijām mēs – Gundars Kat
laps un es. Nenoliedzami, daudz
kas mainījies šais 25 gados arī
Latvijā, taču, kā nesen teica
bijušais Valsts prezidents Valdis
Zatlers: „Ja mēs mērām, kā bija
pirms divdesmit gadiem, var teikt,
ka sasniegts milzu progress. Bet,
ja mēs mērām pēc tā, kas notiek
veselības aprūpē kaimiņvalstīs,
Latvija izskatās visai nožēlojami.”
Mums visiem, LĀZA bied
riem, jāturpina aicināt pie sevis
studentus, jaunos ārstus. Es lūgtu
LĀZA valdi izsūtīt visiem mūsu
biedriem Survey Monkey tipa
anketu (esmu ar mieru to veikt)
un uzzināt, kādas ir iespējas kat
ram LĀZA ārstam, zobārstam,
un medicīnas māsai aicināt pie
sevis Latvijas kollēģus. Ja mums
būs šādi precīzi dati, līdzekļus
varēsim daudz mērķtiecīgāk lūgt
gan privātpersonām, gan organi
zācijām, it īpaši ja LĀZA iegūst
tax examption stāvokli. LĀZA
mājaslapa ir ļoti svarīga aktīvākai
mūsu darbībai.
Pēteris Apinis jau pirms
10 ga
diem bija uztraucies par
Veselības ministrijas (VM) „sa
duļķotām” financēm: http://www.
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apollo.lv/zinas/peteris-apinisaizrit-piecpadsmitais-medicinasreformu-gads/272356. Taču pašā
LĀB finanču „duļķojums” ir acīm
redzams. Ne LĀB biedri, ne ārsti
nezina, cik naudas LĀB ieņem, ne
kam un kā tā tiek tērēta. Turpetī
VM budžets un tā tēriņi tagad ir
publiski pieejami.
Laikā, kad Latvijā cilvēku
ne
ticība polītiķiem, valdībai un
pat ārstiem ir ļoti augstā līmenī,
LĀB būtu jāpierāda, ka ārstu
organizācija var darboties godī
gāk un caurskatāmāk. Mums jā
palīdz LĀB par šādu celmlauzi
kļūt. Šī diskusija nebūs ne viegla,
ne vienkārša, taču vairumam
Latvijas ārstu un pacientu tā dos
ticību, ka LĀB ar LĀZA palīdzību
spēj darīt lietas caurskatāmāk un
saprotamāk. LĀZA valdei jāatrod
spēks sākt šo svarīgo dialogu.
LĀB, tāpat kā Amerikas Ārstu
asociācijā (http://www.ama-assn.
org/resources/doc/about-ama/
2012-annual-report.pdf), būtu
jāpublicē gada ienākumi un izde
vumi.
Man šķiet, ka LĀZA pēdējos
gados nav formulējusi savus
mērķus, tāpēc mūsu darbība bi
jusi neskaidra un nenoteikta. Lai
palīdzētu LĀZA valdei saprast,
kas ir svarīgi, LĀZA biedriem
būtu jāizsūta pārdomāta aptauja,
kas kollēģiem ir svarīgi, lai ik
viens varētu aktīvāk iesaistīties
ko
pīgi nosprausto mērķu sa
snieg
šanā. Pašreiz, man šķiet,
ir liela plaisa starp LĀZA valdi
un ierindas biedriem, jo tie nav
iesaistīti lēmumu apspriešanā un
pieņemšanā.
Lai ārstu kongress un LĀZA
turpmākais darbs visiem būtu
veiksmīgs!
Uģis Gruntmanis,
LĀZA valdes loceklis

Latvijas ārstu
7. kongresa rezolūcija
par redzējumu un
finansējumu veselības
nozarē Latvijā

Šobrīd Latvijā, pēc Pasaules Ve
selības organizācijas datiem, gandrīz
14% iedzīvotāju nevar atļauties veselī
bas aprūpi dārgo izmaksu dēļ.
Vidējais paredzamais mūža il
gums Latvijā 2010. gadā bija tikai
73,5 gadi jeb aptuveni par 8 gadiem
mazāk vīriešiem un 4 gadiem mazāk
sievietēm nekā vidēji Eiropas Savie
nības dalībvalstīs.
2011. gadā 66% iedzīvotāju ve
selības aprūpes nodrošināšanu Lat
vijā atzina par sliktu, tikai 30% par
labu, ierindojot Latviju 4. zemākajā
vietā Eiropas Savienībā.
Valdības izdevumi veselības no
zarei proporcionāli katru gadu sama
zinās – 2013. gadā noslīdot līdz 3,2%
IKP, bet 2014. gada budžeta projektā
tiek plānots vairs tikai 3% IKP.
Tāpēc prasām nodrošināt tādu
veselības nozares attīstību, kas īsteno
virsmērķi:
ar labu veselību dzīvot ilgāk –
palielināt Latvijas iedzīvotāju ve
selīgi nodzīvotus mūža gadus un
dzīves kvalitāti.
Sasniedzamie rezultāti:
• Nepieciešams uzlabot visiem
Latvijas iedzīvotājiem pieejamus
kvalitātīvus, koordinētus, nepār
trauktus un izmaksu efektīvus vese
lības aprūpes pakalpojumus augstā
kvalitātē. Nepieciešams sabiedrībā
nostiprināt izpratni par veselīgu dzī
vesveidu, attīstot veselības filozofiju.
• Lai nodrošinātu pietiekamu
ārstniecības personu skaitu Latvijā, no
drošināt veselības aprūpes darbiniekus
ar cienīgu atalgojumu.
• Nepieciešams mazināt pa
cientu tiešmaksājumu daļu veselības
aprūpē (arī par medikamentiem), no
drošinot lielāku veselības vienlīdzību.
Lai to nodrošinātu, prasām val
dībai pildīt solījumu palielināt vese
lības nozares valsts budžeta financē
jumu līdz 4,5% IKP 2014. gadā!

Kongresa izskaņā

Uzstājas Dainis Krieviņš

Latvijas ārstu 7. kongresa no
beiguma kopsēde bija inovātīvi
interesanta. Tajā bija vairākas uz
stāšanās, bet katru ziņojumu no
lasīja divi mediķu sabiedrībā pa
zīstami un savā speciālitātē zinīgi
profesionāļi.
Par asinsvadu problēmām
mūsdienu skatījumu sniedza Stan
forda universitātes profesors Kris
taps Zariņš un Latvijas Universi
tātes profesors Dainis Krieviņš.
Kristaps un Dainis diskutēja par
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Kristaps Zariņš un kadri no videofilmas

mūsdienu sasniegumiem asinsva
du slimību diagnostikā un ārstē
šanā.
Tā kā pastāv lieliska sadarbī
ba starp Amerikas un Latvijas ārstiem, veikti vairāki būtiski kop
projekti, attīstot unikālas un jau
nas aortas ārstēšanas technoloģijas.
Kristaps Zariņš iepazīstināja
ar savu inovātīvo atklājumu sirds
asinsvadu diagnostikā, kas, visti
camāk, radīs revolūciju sirds sli
mību ārstēšanā.

Abu ārstu uzstāšanos atraktīvu
padarīja arī neliela videofilma „Ne
viss, ko mēs redzam, ir taisnība”,
kas veidota Paula Stradiņa Me
dicīnas vēstures mūzejā. Tā parā
dīja, ka, lūkojoties modernajās
technoloģijās, nedrīkst aizmirst par
veselo saprātu. Ne vienmēr viss, ko
mēs redzam, ir taisnība, un cilvēka
smadzenes būs nepieciešamas arī
nākotnē.
Foto: Imants Prēdelis

SVEICAM!
Sveicam LĀB goda zīmes
Tempus hominis laureātus!
I pakāpes Tempus hominis godazīmes 2013. gada
laureāti. No kreisās: bijušais LĀB prezidents Viesturs
Boka, LMF dibinātājs profesors Kristaps Zariņš, LĀB
atjaunotājs Aigars Migals un bijušais Latvijas Valsts
prezidents Valdis Zatlers.
Foto: Māris Kaparkalējs
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Pasniegtas LĀZA medicīnas fondu stipendijas

LĀZA 2013. gada stipendiāti. No kreisās: Alise Dekante, Veronika Krēsliņa,
Kristiāns Meidrops, Luīzes Ragas vīrs ar meitu Amēliju (Luīze tobrīd piedalījās
konferencē Barselonā) un Dmitrijs Zabrodins

Latvijas ārstu 7. kongresa
priekšvakarā, 2013. gada 18. sep
tembrī, Latvijas Ārstu biedrībā tika
pasniegtas LĀZA stipendijas la
bākajiem vecāko kursu medicīnas

studentiem, lai atbalstītu viņu cen
tienus iegūt ārsta gradu un strādāt
savā arodā Latvijā. Šo stipendiju
financētājs ir Profesora Ilmāra La
zovska Medicīnas fonds (dibināts

LĀZA stipendiju fonda vadītājs Ēriks Niedrītis uzrunā stipendiātus un klāteso
šos. Prezidijā (no kreisās): Dr. Edīte Lazovska, LĀZA valdes priekšsēdis Dr. Jānis
Dimants un LĀZA valdes loceklis Dr. Juris Lazovskis
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ASV 2004. gadā) un Ojāra Veides
stipendiju fonds (dibināts Kanadā
1999. gadā).
Profesora Ilmāra Lazovska
Medicīnas fonds radies, godinot
ārsta Ilmāra Lazovska (1931–2003)
piemiņu. Fondu drīz pēc profesora
nāves izveidoja ārsts Ēriks Niedrī
tis (Ņujorka), kas ir arī tā vadītājs.
LĀZA, kas dibināta 1947. gada de
cembrī, apvieno latviešu izcelsmes
mediķus ārpus Latvijas, rēgulāri
vāc ziedojumus fonda sekmīgai
darbībai. 2005. gadā tika pasniegtas
pirmās Profesora Ilmāra Lazovska
Medicīnas fonda stipendijas, kuŗas
saņēma pieci Latvijas Universitā
tes un Rīgas Stradiņa universitātes
medicīnas studenti (līdz šim sti
pendiju saņēmis 31 students).
Ojāra Veides stipendiju fondu
dibinājusi Saskačevanas universi
tātes (Kanada) profesore Emma
Irēne Groduma (1916–2007), kas
testamentā novēlēja daļu manto
juma fonda izveidei, lai godinātu
savu brāli LU medicīnas studentu
Ojāru Veidi, kas zaudēja dzīvību
Otrajā pasaules kaŗā. Fondu vada
LĀZA valdes loceklis Kaspars Tū
ters (Toronto). 2012. gadā tika pie
šķirtas 8 stipendijas.
Konkursā piedalījās 35 studen
ti, un par 2013. gada LĀZA stipen
diātiem (piecas stipendijas, katra
1000 ASV dolaru) tika izraudzīti:
Alise Dekante (LU 6. gada stu
dente), Veronika Krēsliņa (RSU
5. gada studente), Kristiāns Meid
rops (RSU 5. gada students), Luīze
Raga (RSU 5. gada studente) un
Dmitrijs Zabrodins (RSU 5. gada
students).
Stipendiātus sveica augstskolu
pārstāvji, LĀB un LĀZA valdes lo
cekļi, radi un draugi.
M. P.
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Jaunumi Latvijas Medicīnas fondā
Pēteris Apinis tajā pašā gadā sāka izdot žurnālu Latvijas Ārsts. Abas šīs organizācijas kopīgi svinēs savu
25 gadu jubileju 2014. gada 13. jūnijā Rīgā. Aicināsim
piedalīties visus Zariņu-Naita stipendiātus. LMF šai
reizē arī cītīgi vāks līdzekļus „endowment fund” dibi
nāšanai LMF nākotnei.
LMF arī meklē jaunus LĀZA biedrus, kas vēlētos
darboties LMF. Tos, kam ir šāda interese, lūdzu pie
teikties pie Bertrama Zariņa (bzarins@partners.org).
LMF valdes locekļi: Roberts Naits un Skots Naits

Latvijas Medicīnas fonda (LMF) valdē turpina
darboties ārsti Bertrams un Kristaps Zariņi un ad
vokāts Justs Karlsons. Jauni valdes locekļi ir Skots
un Roberts Naiti (Knight), mecenāta Normana Naita
(Knight) dēli. LMF darbību Latvijā vada Dainis Krie
viņš, Pēteris Apinis. ASV darbojas Bertrama Zariņa
dēls Kristaps un Pēteris Otlans.

Latvijas Medicīnas fondam
jauns priekšnieks –
Valdis Zatlers
Bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers
kļuvis par Latvijas Medicīnas fonda vadītāju. Dr. Zat
leram bijusi iespēja gūt vispusīgu pieredzi gan kā ār
stam, gan kā slimnīcas direktoram, gan kā pacientam.
Par unikālu pieredzi uzskatāma arī Dr. Zatlera darbība
Latvijas Valsts prezidenta amatā (2007–2011). Ar V.
Zatleru LMF vadībā spēsim efektīvāk izmantot LMF
ierobežotos finanču resursus.

Rīgas pilī 2001. gada 22. jūnijā. No kreisās: Bertrams
Zariņš, toreizējā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Frei
berga, Normans Naits (Knight), Laima Zariņa, Kristaps Zariņš

Medicīnas apmācības stipendija (Knight–Zarins
Travelling Fellowship) ir kļuvusi par LMF galveno aktī
vitāti. LMF katru gadu piešķiŗ stipendijas rezidentiem,
lai tie varētu ārzemēs iegūt jaunas zināšanas un tās ie
viest Latvijā. Pēdējos deviņos gados LMF piešķīris $
124,500 stipendijas 27 jauniem ārstiem.
Normans Naits ir lielākais LMF atbalstītājs. Ilze
Lakstīgala 2007. gadā LMF ziedoja $ 100,000 Rīgas
Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtam kā
dāvanu mātes piemiņai. LĀZA biedri ziedojuši katru
gadu; lielākie ziedotāji bijuši Bertrams Zariņš, Kris
taps Zariņš, Mirdza Neidere un Atis Freimanis.
Bertrams Zariņš LMF dibināja pirms 25 gadiem
pēc 1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa (1989).

Jaunā LMF valde Rīgā 2013. gada septembrī. Sēž (no
kreisās): Bertrams Zariņš, Valdis Zatlers (priekšnieks), Kris
taps Zariņš. Trūkst Justa Karlsona, Skota un Roberta Naita
(Knight). Aizmugurē LMF darbinieki: Kristaps Zariņš, Dainis
Krieviņš, Pēteris Otlans
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Veselības ministre Ingrīda Circene

Pēdējo divu gadu laikā bijušas
vairākas būtiskas ierosmes, kas ne
vien sākušas savu dzīvi uz papīra,
bet ir arī praktiski ieviestas. Neno
liedzami, liela nozīme ir naudas ap
jomam, ko valsts novirza veselības
aprūpei, tāpēc, ņemot vērā krizes
mācības, katra eura ieguldījums jā
pārdomā un jāizmanto efektīvi. Mēs
esam pasaules daļa, tāpēc arī vese
lības aprūpe Latvijā skatāma caur
plašāku prizmu – veselība kā vērtī
ba jāuzsveŗ visos līmeņos un visās
nozarēs, jātuvojas pasaules līmenim
ar atbilstošu veselības financējumu
un konkurētspējīgu mediķu atalgo
jumu. Mūsu mērķi pilnībā saskan
ar Pasaules Veselības organizācijas
teikto: katrs nozares ministrs ir arī
veselības ministrs!
Nozares financējums
Veselības nozarē akūti nepie
ciešami papildlīdzekļi, tāpēc rēgulā
ri tiekos ar valsts augstākajām amat
personām. 2012. gadā veselības no
zarei budžeta grozījumos papildus
tika piešķirta vairāk nekā puse visa
iespējamā budžeta pieauguma, uz
ko pretendēja arī citas nozares. Arī
2013. gadā, lai gan budžeta grozīju
mi nebija iespējami, valdība un Sa
eima rada iespēju par labu veselības
nozarei iedalīt gandrīz 15 miljonu
latu esošā valsts budžeta ietvaros.
Papildfinancējuma piešķīru
mos 2013. gadā tika risināts jautā
jums par veselības aprūpes pieeja
mības uzlabošanu, rindu mazinā
šanu uz izmeklējumiem un kon
sultāciju pie speciālistiem, kā arī
pakalpojumiem dienas stacionārā,
rehabilitāciju un endoprotezēšanu,
lai pēc iespējas ātri darba tirgū at
grieztos darbspējas vecuma ilgstoši
slimnieki. Jau decembrī bija iespējas
aptiekām samaksāt par valsts kom
pensējamiem medikamentiem.
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Laiks apzināties veselības vērtību

Protams, ņemot vērā iepriekš
krizes laikā veiktos drāmatiskos sa
mazinājumus, tas nav pietiekami.
Nepietiekama financējuma apstāk
ļos veselības aprūpē grūti domāt
un runāt par pakalpojumu ilgtspē
jību, pēctecību un stabilitāti, ne
maz nerunājot par veselības aprū
pes apjoma pārmaiņām. Analizē
jot veselības aprūpes sadaļu valsts
kopbudžetā, tā pēdējo gadu laikā ir
augusi. Pēdējo divu gadu laikā vien
veselības aprūpei pamatbudžetā
papildus novirzīti 80 miljonu latu,
kas diemžēl neparādās kā pieau
gums strauji augošās ekonomikas
un valsts parādu dēļ.
Līdz šim bija ierasts, ka jauna
jā gadā nozares budžets ir mazāks
par iepriekšējā gada reālo budžetu
ar papildpiešķīrumiem. Pirmoreiz
šogad plānotais budžets pārsniedz
iepriekšējā gada beigās aprēķināto
piešķirto financējumu. Veselības no
zarei novirzīts vairāk par trešdaļu
papildus dalāmā financējuma – 30
miljonu latu, panākot tarifu pa
augstināšanu slimnīcām, jaunu
diagnožu un pacientu iekļaušanu

kompensējamo zāļu sistēmā, kā arī
gaidīšanas rindu mazināšanu uz
veselības aprūpes pakalpojumiem.
Mediķu atalgojums
Vienmēr esmu uzsvērusi, ka
mūsu mediķu darba samaksa nav
adekvāta, tāpēc jau pirms gada no
lēmām to palielināt. Esam konsek
venti, vārdiem seko darbi, un par
vienu no šā gada prioritātēm no
teicām ārstniecības personu darba
samaksas palielinājumu. Veselības
ministrija ārstniecības personām
gan algu nemaksā. Ārstniecības
personu atalgojums iekļauts kopējā
tarifā, ar ko Nacionālais veselības
dienests norēķinās ar ārstniecības
iestādēm par pacientiem sniegtiem
veselības aprūpes pakalpojumiem.
Novirzot papildlīdzekļus ārstniecī
bas personu darba samaksas palieli
nāšanai, mūsu mērķis ir nodrošināt,
lai mediķu darba samaksa tiktu pa
lielināta: par aptuveni 101 euru ār
stiem, par aptuveni 58 euriem ārst
niecības un pacientu aprūpes per
sonām un par aptuveni 40 euriem
ārstniecības un pacientu aprūpes
atbalstpersonām. Tarifā ir iekļauta
minimālās mēnešalgas paaugstinā
šana un samaksa par nakts darbu,
kas līdz šim atsevišķi netika izdalīti.
Ne infrastruktūra, ne technoloģijas,
ne medikamenti nespēs palīdzēt
mūsu pacientam, ja nebūs mediķu,
kas pacientu apskata un vērtē, kuŗi
medikamenti, kādi izmeklējumi un
konsultācijas nepieciešamas.
Veselības aprūpes
financēšanas likumprojekts
Pēdējo gadu laikā veikts nozī
mīgs darbs, lai optimizētu veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju
struktūru, panākta būtiska pacientu
un finanču plūsmas stabilizācija. Tai
pašā laikā veselības aprūpes financē
jums ir trešais mazākais un gandrīz
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divreiz mazāks nekā vidējais līmenis
Eiropas Savienībā. Tāpēc sistēma jā
piepilda ar adekvātu financējumu.
Veselības ministrijā izstrādāts
un valdībā jau apstiprināts Veselības
aprūpes financēšanas likumprojekts,
kas 2013. gada decembrī pirmajā
lasījumā izskatīts arī Saeimā. Jācer,
ka pavisam drīz tiks pieņemts arī
likums. Veselības aprūpes financē
šanas reforma paredz ar veselības
obligātās apdrošināšanas palīdzību
mainīt līdzšinējo kārtību. Tas ir sva
rīgi, lai nozares izaugsmi varētu plā
not efektīvi un ilglaikā, skaidri zinot
spēles noteikumus.
Koncepcijas un likumprojekta
sagatavošanā iesaistīti gan erudīti
Latvijas speciālisti, gan starptau
tiskas firmas. Saņemti ārvalstu ek
spertu atzinumi no Pasaules Veselī
bas organizācijas, Pasaules Bankas
un Apvienoto Nāciju Organizāci
jas. Pērnruden notika starpnozaŗu
konference „Ilgtspējīgas reformas
veselības aprūpes sistēmā. Solis tā
lāk”, kuŗā gan Latvijas, gan ārvalstu
speciālisti diskutēja par veselības
aprūpes sistēmas financēšanu, tika
piedāvāti starptautisko ekspertu
atzinumi. Veselības ministrijas iz
strādātais likumprojekts ir likum
sakarīgs turpinājums un konkrēts
piedāvājums veselības aprūpes fi
nancēšanas reformai.
Mātes un bērna veselības gads
2012. gads tika veltīts mātes un
bērna veselībai, izstrādājot ilglaika
programmu, novirzot nepiecieša
mo financējumu, kā arī sākot tās
īstenošanu. Svarīgi sākto turpināt
un arī uz priekšu domāt par peri
natālo aprūpi, zīdaiņu mirstības un
bērnu traumatisma mazināšanu,
valsts apmaksāto medikamentu
nodrošināšanu, gaidīšanas rindu
mazināšanu un veselības aprūpes
pieejamības nodrošināšanu. No
nākamā gada 100% kompensā
cija piemērota kompensējamiem
medikamentiem un medicīnis
kām ierīcēm bērniem līdz 18 gadu
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vecumam. Valsts apmaksāto veselī
bas aprūpes pakalpojumu sarakstā
iekļauta augsta riska bērnu profi
lakse pret sezonālo saslimšanu ar
respiratoriski sincitiālo vīrusu. Pir
moreiz Latvijas vēsturē neauglības
ārstēšana kļuvusi par valsts apmak
sātu programmu. Tāpēc ģimenes,
kur bērni līdz šim nevarēja būt,
beidzot var gaidīt ciemos stārķi.
Sirds veselības gads
2013. gada aktuālitāte bija
sirds un asinsvadu slimības, īste
nojot vienreizīgu pilotprojektu.
Beidzot tika sākts mirstības audits,
ko gaidījām desmit gadus. Tā kā
Latvijā sirds un asinsvadu slimības
ir pirmajā vietā slimnieku un mi
rēju skaita ziņā, pirmie Eiropā sāk
sim 9–11 gadu vecu bērnu sijājošu
diagnostiku. Sirds un asinsvadu
veselības uzlabošanas plāns paredz
arī mērķtiecīgu veselības pārbaudi
vīriešiem 45, 50, 55 un 60 gadu
vecumā un sievietēm 50, 55 un
60 gadu vecumā, konstatējot un
laikus novēršot riska faktorus. Lai
laucinieki justos tikpat droši, pro
vincē nodrošināsim kvalitātīvu un
pieejamu mobilu veselības aprūpi.
Beidzot valsts apmaksātos pakal
pojumos iekļauta arī sirds trans
plantācija.
Ģimenes veselības gads
2014. gads paredzēts par Ģi
menes veselības gadu, jo ģimenes
ārsts un viņa komanda veido vese
lības aprūpes pamatu un ir stūŗak
mens visu programmu īstenošanai,
ir pacientam tuvākā, lētākā, ērtākā
un efektīvākā veselības aprūpe. Tā
pēc jāveicina tieša ārsta un pacienta
saskarsme, būtisks uzsvars jāliek uz
aktīvas profilakses, kā arī kvalitātes
sistēmas pilnīgošanu. Ņemot vērā
sabiedrības novecošanu, arī medi
ķi ir ieinteresēti, lai iedzīvotāji reizi
gadā atnāk pie sava ģimenes ārsta.
Pretvēža gads
2015. gadu plānojam par
Pretvēža gadu, lai mazinātu sabied
rībā valdošo stereotipu, ka atkārto
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ta onkoloģiska slimība automatiski
nozīmē nāvi. Saslimstības inci
dence ar onkoloģiskām slimībām
Latvijā vidēji ir tāda pati kā Eiro
pas Savienībā, bet vairāk nekā 40%
gadījumu ir III un IV stadijā, kad
izārstēšanās un dzīvildzes iespējas
ir krietni sliktākas. Tāpēc jāmaina
sabiedrības attieksme, jāveicina
izpratne par valsts piedāvāto un
apmaksāto profilaktisko pārbaužu
nozīmi. Viens veids, kā tikt sadzir
dētiem, ir mobila vienība reģionos,
tuvinot pakalpojumu cilvēkam, vēl
cits – personisks telefonzvans un
ģimenes ārsta uzaicinājums pār
baudīt savu veselību.
Tā kā priekšlaicīgas mirstības
un darbspējas zaudējuma cēloņi
vairumā gadījumu saistīti ar da
žādiem riska faktoriem, Veselības
ministrija izvirzījusi mērķi mazi
nāt to ietekmi un palielināt veselīgi
nodzīvotos mūža gadus un dzīves
kvalitāti. Būtiski ir demografijas
problēmas risināt kompleksi, gan
domājot par dzimstības palieli
nāšanu, gan par mirstības mazi
nāšanu. Sagaidīsim Latvijas valsts
simtgadi ar pozitīvu demografijas
bilanci un tautas pieaugumu!
Veselību veicinošās
pašvaldības
Veselības ministrija sagatavo
jusi „ceļvedi” par pašvaldību ie
spējām veicināt savu iedzīvotāju
veselības saglabāšanu, tāpēc šogad
izveidots Latvijas nacionālo veselī
go pašvaldību tīkls. Pašvaldības var
darīt ārkārtīgi daudz. Tās ir vis
tuvāk saviem cilvēkiem, tāpēc arī
visskaidrāk redz, kā veicināt vese
līgu dzīvesveidu, piemēram, attīs
tot iespējas nodarboties ar sportu,
palīdzot sociālizēties iedzīvotāju
grupām, uzlabojot fizisko un garī
go veselību un mazinot depresiju.
Veselā miesā veselu garu!
Veselību veicinoša skola
Nākamgad plānojam atjaunot
Veselību veicinošo skolu kustību, kas
ekonomiskās krizes laikā tika atstāta

novārtā. Tas, ka veselība ir vērtība, jā
apzinās jau bērnudārzā. Tāpēc jau no
agras bērnības jānodrošina veselības
izglītība, pietiekami plaša un pieeja
ma informācija par savu veselību, lai
cilvēkam būtu izpratne par iespējām
savu veselību saglabāt.
Konkurētspējīga izglītība
Pirmos pamatus mediķu saimei
ieliek kvalitātīva izglītība. Tāpēc pa
tiesi lepojamies ar savu augstskolu
– Rīgas Stradiņa universitāti, kas
vairāku ministriju un augstskolu
rektoru kopīgās sarunās tika nomi
nēta par vienu no vadošām nozaŗu
augstskolām. Rīgas Stradiņa univer
sitātei jākļūst par veselības aprūpes
cilvēkresursu veselības centru! Iz
glītība ir eksportprece ar augstāko
pievienoto vērtību, un esmu pār
liecināta, ka mūsu izglītība ir starp
tautiski konkurētspējīga, ar augstu
izglītības un pētniecības kvalitāti.
Viss mans darbs veselības ap
rūpes nozarē balstīts uz starptautis
ko pieredzi un ieteikumiem. Laiks
rāda, ka divu gadu bijis par maz,
un man žēl, ka nav izdevies panākt,
lai arī katrs polītiķis apzinās, ka ve
selība ir vērtība. Vairākkārt esam
runājuši un iepazīstinājuši ar Ve
selības ministrijas piedāvājumu un
risinājumiem iegūt papildlīdzekļus
veselības nozarei, jo financējums jā
palielina vismaz līdz Eiropas Savie
nības vidējam līmenim. Mēs esam
pelnījuši būt veseli, tāpēc aicinu
pratīgi vērtēt ekonomisko ieguvu
mu un racionāli apsvērt Veselības
ministrijas priekšlikumu kaitīgiem
produktiem palielināt akcīzes no
dokli un ar papildnodokli aplikt tos
neveselīgos pārtikas produktus, kas
veicina saslimstību, mazina dzīves
kvalitāti iedzīvotājiem un rada mil
zu izdevumus valstij.
Novēlu ikvienam iedzīvotājam,
mediķim un polītiķim gan izprat
nes, gan financējuma ziņā virzīties
uz Eiropas līmeni. Mērķis mums ir
viens – labi financēta un pacientam
droša veselības aprūpe Latvijā!
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LAIMĪGI VECĀKI UN VESELĪGI ZĪDAIŅI ASV

Mēs visi esam priecīgi par ve
selīgiem bērniem un priecājamies
līdzi laimīgiem vecākiem. Amerikā
bērnu ārstu darbu veicina, atbalsta
un kontrolē Amerikas Paidiatru
akadēmija (AAP). Šās organizāci
jas mērķi kopš dibināšanas 1930.
gados ir pasargāt un aizstāvēt zī
daiņu, bērnu un pusaudžu fizisko
un garīgo veselību. AAP sadarbo
jas ar ASV valsts un atsevišķu pa
valstu vadību, privātām un valsts
organizācijām, veidojot vadlīnijas
un likumus, kas nodrošina aug
stākos standartus, vislabvēlīgāko
aprūpi un drošību veselībai ne tikai
Amerikā, bet arī starptautiski. AAP
ir ap 60 000 sertificētu paidiatru.
Sertifikāta atjaunošana notiek kat
ru gadu. Paidiatri sistēmatiski uz
labo apkārtējās vides apstākļus, kas
izraisa slimības un nelaimes gadī
jumus, kā arī nodrošina profilak
si. Vairums ASV paidiatru ir AAP
locekļi, tomēr ne visi praktizējošie
bērnu ārsti iekļāvušies AAP un ie
vēro šās organizācijas noteikumus.
Laukos un mazpilsētās daļa Ame
rikas bērnu ir ģimenes ārstu aprū
pē. Izveidots viegli pieejams kon
sultāciju tīkls ar bērnu slimnīcām

un paidiatriem. Lai atrastu ārstu
savam mazulim, Amerikā dzīvojo
šie vecāki pārbauda ārsta izglītību
un reputāciju.
20. gadsimtā zīdaiņu un jaun
dzimušo mirstība ir būtiski ma
zinājusies. No 1915. līdz 2008.
gadam zīdaiņu mirstība ASV ma
zinājusies no 99,9 līdz 6,6/1000
dzīvdzimušo, kamēr jaundzimušo
mirstība no 1950. līdz 2008. gadam
mazinājusies no 20,5 līdz 4,3/1000
dzīvdzimušo. Kopš 2000. gada šie
statistikas dati ir maz mainīju
šies. Diemžēl palielinājusies agrī
nā dzimstība un dzimušo skaits,
kuŗi svēruši mazāk par 2500, pat
par 500 gramiem. No 1983. līdz
2005. gadam ASV krietni pieau
dzis neiznēsāto bērnu skaits – no
9% līdz 12,7%; kā arī mazmasas
zīdaiņu skaits – no 6,8% līdz 8,2%.
Īpaši palielinājies bērnu skaits, kas
svēruši mazāk par 500 gramiem.
2013. gada 1. aprīlī publicētā rakstā
(Dr. K. Lo un līdzautori) salīdzina
no 1983. līdz 2005. gadam visas
grūtniecības laika grupas ar masu
dzimšanas brīdī. Autori secina, ka
mazmasas dzīvdzimušo skaits bija
palielinājies no 1,2% līdz 1,5%, at
tiecīgi palielinot šī mazmasu gru
pas mirstību no 42,9% līdz 54,8%.
Statistikas analīze 2002. gadā pie
rāda, ka 34% zīdaiņu un neiznēsā
to mazuļu nāves gadījumu ir agrīni
dzimušie. Bērnu neiznēsāšanas pa
matā ir rasu un etniskās atšķirības,
veselības aprūpe, mātes vecums,
daudzaugļu grūtniecību pieau
gums. Jāņem vērā, ka ASV jāziņo
par katru dzīvdzimušo, kuŗš sveŗ
mazāk par 500 gramiem. Pasaules
Veselības organizācija (PVO) pie
prasa datus par katru dzīvdzimušo
neatkarīgi no grūtniecības laika un

masas dzimšanas brīdī. Daudzas
Eiropas valstis vēl ievēro savus no
teikumus, ko uzlūkot par minimā
lo dzīvdzimušā masu. Kanadā un
ASV jaundzimušo, kas vieglāki par
500 gramiem, ir vairāk par 10 no
10 000 dzīvdzimušo, kamēr vairā
kās Eiropas valstīs šis rādītājs ir 1
no 10 000. Tā ir liela starpība. Tā
pēc neiznēsāto mazmasas dzīvdzi
mušo statistika nav starptautiski
salīdzināma.
Mēs augsti vērtējam mūsu
kollēģu, ginekologu un dzemdību
speciālistu, kvalitātīvo darbu un
sasniegumus neauglības novērša
nā. Daudzi vecāki kļūst laimīgi,
bet dzīvdzimušiem var būt vese
lības traucējumi sakarā ar priekš
laicīgu dzimšanu, daudzaugļu
grūtniecību. Katrs no vecākiem ir
laimīgs par savu veselīgo bērnu.
Speciālisti aktīvi pētī, kā uzlabot
veselību, attīstīt sistēmas, kas ne
tikai medicīniski, bet arī psīcho
loģiski un sociāli atbalstītu vēlmi
gūt labus rezultātus neonatologijā
un pai
diatrijā. Jānovērš iepriek
šējās kļūdas, piemēram, skābekļa
ilgstoša un pārmērīga lietošana,
nelaimes gadījumu diagnostika,
medikamenta Chloroamphenecol
lietošana. Cerams, ka, izmantojot
uz pierādījumiem bazētās medi
cīnas (evidence based medicine)
principus, spēsim novērst iepriek
šējās kļūdas un rast jaunu risināju
mu, lai izvairītos no infekcijām un
chroniskām plaušu slimībām.
Grūtniecības laikā vecākiem
rodas daudz jautājumu par topo
šās mātes ķermeņa fiziskām pār
maiņām un dzemdību plāniem. Ir
nedrošība un neziņa par zīdaiņa
barošanu un aprūpi. Optimāli re
zultāti sasniedzami ar kvalitātīvu
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perinatālu medicīnisku un sociālu
multidisciplīnāru aprūpi.
Slimnīcās nepieciešama ar ģi
meni saskaņota aprūpes grupa,
kuŗā ģimene ir partneris un gal
venā sastāvdaļa kopā ar dzemdī
bu ārstu, neonatologu, paidiatru,
medicīnas māsu. Vecāki gaida in
formāciju par jaundzimušā veselī
bu, turpmākām vizītēm pie ārsta,
potēm, dzirdes pārbaudi, dzelteno
kaiti. Amerikā veselīgie jaundzi
mušie dodas mājās pēc 24 stun
dām, bet tie, kas dzimuši ar ķeizar
grieziena palīdzību, slimnīcu atstāj
48 stundu laikā.
Zināms, ka pirmā mūža nedēļā
rodas dzelte, barošanas traucēju
mi un masas zudums. Lai novēr
stu nelaimes gadījumus, apmie
rinātu vecākus un jaundzimušais
saņemtu nepieciešamo pārbaudi,
Bellevue, Vašingtonas pavalstī iz
veidota klīnika. Medicīnas māsas
apskata visus apmēram trīs dienu
vecus jaundzimušos. Šis veselības
vizītes apraksts tiek nosūtīts zīdai
ņa ārstam. Parasti paidiatri savu

pacientu redz 7-10 dienu laikā pēc
dzimšanas. Nākamās vizītes ir 1, 2,
4, 6, 9 un 12 mēnešu vecumā. Katrā
vizītē tiek pārrunāti jautājumi par
vakcīnām, barošanu, pieņemšanos
svarā, grafiski parādīti un diskutēti
raksturlielumi – augums, masa un
galvas apmērs, attīstība, spriests
par nelaimes gadījumu novērša
nu un drošību mājās. Par šādu at
tieksmi vecāki tiešām ir laimīgi un
pateicīgi. Pozitīva pieeja un zinīgu
vecāku aprūpe labvēlīgi ietekmē zī
daiņa veselību, garīgo attīstību un
nodrošina bērna veselību nākotnē.
Ģimenes ar priekšlaikus dzi
mušiem, slimiem dvīņiem vai trī
ņiem prasa lielāku aprūpi. Vecāki
ir nelaimīgi, neapmierināti un pār
guruši. Jaundzimušā stāvoklis bieži
ir kritisks un neparedzams. Nedē
ļām ilgi vecāki slimnīcās pavada
daudzas stundas. Lai nodrošinātu
šo augsta riska zīdaiņu veselību
un drošību, nepieciešams sagata
vot un apmācīt vecākus, apzināt
viņu spējas, kultūras paražas un
psīcholoģisko pieeju, risku, finan

ciālo stāvokli, izveidot aprūpes
plānu mājās. Zīdainis ir gatavs at
stāt slimnīcu tikai tad, ja pierādījis
sekmīgu un ilgstošu pieņemšanos
svarā, viņam ir stabila temperātū
ra, veikta dzirdes, retinopātijas un
neiroloģiskā pārbaude, ir stabila
sirdsdarbība, bērns saņēmis ne
pieciešamās vakcīnas un skābekļa
līmenis ir stabils.
Mūsu rūpēs par veselīgiem
bērniem un apmierinātiem, laimī
giem vecākiem jāievēro sadarbība.
Neaizmirsīsim, ka viens mūzi
kas instruments neveido orķestri,
bet harmonija un laba spēle sasnie
dzama tikai tad, ja visi instrumenti
ir uzskaņoti un mūzikanti darbojas
vienoti.

Literatūra
1. American Academy of Pediatrics
(AAP): www.aap.org
2. Guidelines for perinatal care, 7th
ed., on line or at AAP.
3. Extremely low birth weight and
mortality rates in United States Carissa
Lau & associates Pediatrics 2013; 131; 855.
4. Evidence based quality improve
ment, principles, and perspectives Roger
F.Soll, MD and Lisa Andruscavage, DO
Pediatrics, 1999.
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Mana Latvijas pieredze un plastiskā ķirurģija
Piedzimu Vācijā, bet uzaugu
Kanadas ziemeļos, mācījos To
ronto universitātē, kur 1974. gadā
ieguvu ārsta gradu. Kad man pie
dāvāja mācīties Ņujorkas Kolum
bijas universitātē, nebiju domājis
pilnīgi atstāt Kanadu. Kolumbijas
universitātē mani interesēja galvas
un kakla audzēji un ievainojumi,
nolēmu kļūt par plastisko ķirur
gu. Kad biju kādu laiku padzīvojis
Kalifornijā, man vairs negribējās
atgriezties sniegainā un aukstā zie
mā Kanadā un kļuvu par Amerikas
pilsoni. Kalifornijas universitātē
sadraudzējos ar Dr. Leonardu Ep
steinu, kam bija liela privātprakse
un kas daļu laika ziedoja studentu
apmācībai. Kad Epsteins nomira
nelaimes gadījumā, viņa atrait
ne lūdza mani pārņemt viņas vīra
praksi, un es pieņēmu šo piedāvā
jumu. Uz manu privātklīniku Ka
lifornijā brauca mācīties plastikie
ķirurgi un studenti no visas pa
saules. Manu klīniku apmeklēja arī
Latvijas ķirurgi, piemēram, Nonna

Operējot Rīgā kopā ar profesoru Andreju Skaģeru (pa labi) 2011. gada martā

Tomiševa, Jānis Zaržeckis un Pē
teris Laucis, kas pašreiz ir Latvijas
Plastisko ķirurgu asociācijas pre
zidents. Esmu ar lekcijām uzstājies
Amerikas Savienotās Valstīs, Aus
trijā, Norvēģijā, Čechijā un arī Lat
vijā.
Pirmoreiz uz Latviju atbraucu

Ar Latvijas Ministru prezidentu Valdi Dombrovski (pa kreisi) atklājot Latvijas
goda konsulātu Kalifornijā 2011. gada jūlijā

1992. gadā, drīz pēc tam, kad tā
bija atguvusi brīvību. Mani Latvijas
brālēni, kas komūnistu laikā bija
kļuvuši par ārstiem, iepazīstināja
mani ar Rīgas ķirurģiju. Pirma
jā apmeklējumā satiku profesoru
Andreju Skaģeru un daudzus ci
tus ķirurgus, studentus, medicīnas
māsas. Apmeklēju universitātes
slimnīcu un privātklīniku Jūrma
lā. Veicu vairākas operācijas kopā
ar Latvijas ķirurgiem. Man radās
ļoti labs iespaids par Latvijas ār
stu zināšanām un prasmi, bet biju
pārsteigts par nabadzību slimnī
cās. Slimnīcu ēkas bija nolaistas,
pacienti palātās bija saspiesti un
šķita, ka ilgu laiku pavada slimnīcā
ar niecīgām kaitēm.
Tagad Rīga ir viena no skais
tākām pilsētām Ziemeļeiropā, un
šogad Rīga ir Eiropas kultūras gal
vaspilsēta! Mājas ir sakoptas un
atjaunotas, pilsēta ir tīra, veikali ir
pilni ar precēm no visas pasaules.
Līdzīgas pārmaiņas notikušas arī
veselības aprūpē. Lielās, vecās
slimnīcas vēl ir palikušas, bet tās
ir izremontētas un sakoptas. Ope
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rāciju zāles ir tīras un modernas.
Veicu estētiskas operācijas univer
sitātes slimnīcā un privātklīnikā.
Apciemoju mikroķirurģijas noda
ļu, un man radās ļoti labs iespaids,
cik komplicētas operācijas tur veic

un cik labi ir rezultāti. Mikroķirur
ģijas nodaļā bija apmēram 12 ķi
rurgi! Hārvarda universitātē mums
bija tikai viens mikroķirurgs visā
fakultātē un daži rezidenti viņam
palīdzēja.

Pie Latvijas Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa (pa labi) Rīgas pilī 2012. gada jūlijā

Aktuālitāte

Medicīnas vēstures simpozijs
„Medicīna un ārsti Latvijas laukos”
(Alūksne, 2014. gada 26. un 27. jūlijs)
Simpozija mērķis ir populārizēt medicīnas
vēsturi un pētīt lauku medicīnas līkločus.
Uzdevums – ieinteresēt lauku jaunatni dzimtā
novada medicīnas vēstures izpētē, bet vecākiem
cilvēkiem atsaukt atmiņā piedzīvoto un salīdzināt to
ar tagadni.
Mūsu dienās veselības aprūpe savā attīstībā
spērusi lielus soļus uz priekšu. Bet kā bija toreiz, kad
ārstiem pat nojausmas nebija par tādiem palīgiem
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Būšu Rīgā jūlijā un strādāšu
Dr. Zaržecka privātklīnikā. Ceru
apciemot arī Rīgas Stradiņa uni
versitāti. Tagad esmu Latvijas Re
publikas goda konsuls Dienvidka
lifornijā. Jūlijā būšu aizņemts ar
sapulcēm Ārlietu ministrijā un ar
tirdzniecības delegāciju, ko vedīšu
uz Rīgu.
Ko varētu Amerikas vai Kana
das ārsti darīt, lai palīdzētu ārstiem
Latvijā? Mudiniet Latvijas ārstus
vai studentus apmainīties ar vizī
tēm jūsu pilsētā vai valstī. Aiciniet
Latvijas ārstus iestāties jūsu profe
sionālā apvienībā.
Ikviens latviešu ārsts, ko esmu
saticis, bijis ļoti ieinteresēts kaut ko
iemācīties, lai kļūtu gudrāks savā
arodā. Mums vajadzētu būt atsau
cīgiem pret Latvijas ārstiem, kas
mūs apciemo, un organizēt viņiem
interesantas un vērtīgas program
mas. Parasti es sazinos ar vietējo
universitāti un ārstiem, lai ciemi
ņiem kļūtu plašāks redzesloks par
mūsu ārstiem, kas kādreiz lietas
dara citādi nekā es vai veic operā
cijas, kuŗas es nedaru. Kad ciemo
jaties Latvijā, mēģiniet atrast laiku
apciemot skolas vai privātklīnikas,
lai satiktu vietējos ārstus, lai visi
dalītos ar zināšanām un pieredzi.
Juris Buņķis, M.D., F.A.C.S.,
Latvijas goda konsuls Kalifornijā

kā, piemēram, rentgenaparāts vai ultrasonografs? Kā
bija toreiz, kad pie pacienta bija jādodas kājām vai ar
zirdziņu? Kā medicīnisko palīdzību sniedza tad, kad
ātrās palīdzības dienesta vēl nebija?
Simpoziju organizē Dr. Aleksandra Misiņa
medicīnas vēstures mūzejs, Latvijas Medicīnas
vēsturnieku asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu
asociācija, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures mūzejs.
Piedalīties simpozijā aicināti visi, kuŗus interesē
medicīnas attīstība Latvijā.
Papildinformācija: Ilze Baltais, Raiņa bulvāris 1,
Alūksne, LV 4301, tālr. +371 26140567; e-pasts: med.
muzejs@gmail.com
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Jauni portreti Latvijas Ārstu biedrībā

Ievadot Latvijas ārstu 7. kon
gresu un LĀB jubilejas pasākumus,
2013. gada 17. septembrī Latvijas
Ārstu biedrības portretu galerijā iz
cilāko internistu portretiem, kuŗu
vidū ir profesoru Ilmāra Lazovska,
Kristapa Rudzīša, Mārtiņa Zīles,
Jūlija Anšeleviča un citu ievēroja
mu ārstu portreti, pievienoti ftiziat
ra un rakstnieka Miervalža Birzes
(Bērziņa; 21.03.1921–6.06.2000),
ftiziatra Aleksandra Kalniņa
(22.06.1911–31.01.1997), internis
ta docenta Dr. med. Eduarda Kal
niņa (3.10.1903–23.06.1991), gas

troenterologa Dr. habil. med. pro
fesora Nikolaja Skujas (5.10.1913–
16.10.2012) un endokrinologa Dr.
med. Georga Šiliņa (21.05.1918–
30.12.2012) portreti.
1988. gada 16. septembrī Lat
vijas Ārstu biedrības dibināšanas
sapulcē runāja profesors Nikolajs
Skuja un ārsts, rakstnieks Mier
valdis Birze. Arī Georgs Šiliņš bija
viens no aktīvākajiem LĀB dibinā
šanas atbalstītājiem. Tāpēc kollēģu
portretus atklājām tieši Latvijas
Ārstu biedrības 25 gadu jubilejas
laikā. Portretu atklāšanā piedalījās
E. Kalniņa, N. Skujas, G. Šiliņa un

M. Birzes kollēģi, skolnieki, tuvi
nieki un draugi, LĀB valdes locekļi
un godabiedri.
18. septembrī Latvijas Ārstu
biedrībā notika LĀZA sanāksme
un svinīgi tika atklāti trīs bijušo
LĀZA prezidentu – pirmā LĀZA
priekšnieka un LĀZA Apkārtraksta

redaktora rentgenologa Dr. med.
docenta Kārļa Apiņa (16.03.1895
– 3.07.1967), ķirurga, urologa Dr.
med. docenta Arveda Alkšņa
(21.05.1910 – 19.12.1991) un pa
tologa Paula Grūbes (22.11.1913
– 9.05.2002) portreti.

GRĀMATU APSKATS
Nenoslēgtais loks.
Leģionāra stāsts
Apgāds „Mansards” 2013. ga
da vasarā izdevis latviešu leģionā
ra Jāņa Zemīša
(1921–1985) grā
matu „Nenoslēg
tais loks. Leģionāra
stāsts” (304 lpp.).
Kaŗa
beigās
grāmatas autors,
bijušais leģionārs
Jānis Zemītis palika dzīvot Rie
tumvācijā un strādāja par ārstu.
Viņa pierakstus pirms dažiem
gadiem gluži nejauši atrada dēls
Andris. Pēc apspriešanās ar Oku
pācijas mūzeja vēsturniekiem ra
dusies doma dienasgrāmatu izdot,
un tagad tā nonākusi pie lasītājiem.
Marta, mana Andromeda
Ingunas Baueres vēsturiskais
romāns „Marta,
mana Androme
da” (279 lpp.). vel
tīts Latvijas Žēl
sirdīgo māsu kus
tības dibinātājai
un sabiedriskā un
polītiskā darbi
nieka Hugo Celmiņa sievai Martai
Celmiņai (dzimusi Gailīte; 18801937). Tas ir piemineklis sievietei,
viņas dzīvesceļam, mīlestībai pret
vīru un pašaizliedzīgam darbam,
Pirmā pasaules kaŗa laikā kopjot
ievainotos.
Romāna lielāko daļu veido
Martas dzimtaskoka iztirzājums,
kas ļauj ielūkoties Vidzemes lauku
ļaužu dzīvē un kārtu attiecībās ne
ilgi pēc dzimtbūšanas atcelšanas.
Temas ir interesantas, un ir
vērtīgi uzzināt, ka Marta cēlusies
no centīgiem un inteliģentiem ļau
dīm, lai gan romāna sižeta attīstī
bai tas tikpat kā nekā nedod.
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Arnis Vīksna

Grāmata par ārstu biedrošanos

2013. gada septembrī, kad tika
svinēta Latvijas Ārstu biedrības 25
gadu jubileja, šim notikumam par
godu klajā nāca medicīnas vēstur
nieka profesora Arņa Vīksnas grā
mata (206 lpp.), kam ir divas daļas
– atskats un apskats, kā arī pieliku

Latviešu ārstu un zobārstu apvie
nībai.
Otrā daļā aplūkots laikposms
pēc 1988. gada, sadalot to sīkākos
nogriežņos ik pa četriem gadiem,
kad notiek Latvijas ārstu kongre
si. Necenšoties īpaši uzskaistināt

Grāmatas autors Arnis Vīksna sniedz autografus LĀB jubilejā 2013. gada 19. sep
tembrī (foto: Māris Kaparkalējs)

mi. Apakšvirsrakstā chronoloģiski
iezīmēti četri gadskaitļi: 1822., kad
dibināta pirmā ārstu biedrība Lat
vijā; 1939., kad pirmoreiz izveido
ta vienota Latvijas Ārstu biedrība
(pastāvēja gan tikai gadu, jo pa
domju vara to likvidēja); 1988., kad
atkal nodibināta (būtībā atjaunota)
vienota Latvijas Ārstu biedrība, un
2013. – tās ceturtdaļgadsimta jubi
leja.
Pirmajā daļā jeb atskatā pēc
īsa ievada par medicīnas gaitu Lat
vijā gūstam priekšstatu par ārstu
biedrību darbību Latvijā, sākot ar
vecāko – 1822. gadā dibināto Rī
gas Praktizējošo ārstu biedrību un
turpinot ar ārstu biedrībām priekš
Pirmā pasaules kaŗa, starp abiem
pasaules kaŗiem, padomju laikā
un savu vietu ierādot arī trimdas
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biedrības veikumu, kas bijis patie
šām liels un nopietns, norādīts arī
uz kļūdām un pretrunām, kas rei
zēm plosījušas biedrību, bet allaž
tikušas sekmīgi pārvarētas.
Pielikumos sniegtas godabied
ru biografijas un portreti, apbal
voto saraksti, asociāciju, visu val
des locekļu saraksts 25 gadu laikā,
statūti, LĀB ētikas kodekss, lite
rātūras saraksts, personu rādītājs
u.tml.
Uz grāmatas vāka skatāms
brīdis, kad 1. Vispasaules latviešu
ārstu kongresa laikā 1989. gada
18. jūnijā pie Brīvības pieminekļa
ziedus noliek LĀZA un LĀB vadī
tāji Arveds Alksnis (1910–1991),
Pauls Grūbe (1913–2002), Ilmārs
Lazovskis (1931–2003) un Ivars
Krastiņš.

Publicējam fragmentu no šās
grāmatas par pirmo nacionālo Lat
viešu ārstu biedrību.
Latviešu ārstu biedrība
Latviešu ārstu 19. gadsim
ta otrā pusē vēl bija diezgan maz,
turklāt viņi galvenokārt strādā
ja laukos. Rīgā ienesīgās pilsētas
ārstu vietas ieņēma vācu kollēģi,
savukārt valsts dienestā galveno
kārt kalpoja krievu ārsti. Latviešu
ārstu Rīgā bija pavisam maz, ap
1890. gadu tikai pāris cilvēku, kas
sevi konsekventi uzdeva par latvie
šiem.
Latviešu ārstu biedrība radās
kā pretsvars 1822. gadā dibinātai
un tolaik vadošai Rīgas Praktizē
jošo ārstu biedrībai un 1888. gadā
dibinātai Rīgas Krievu ārstu bied
rībai, kuŗās sarunvaloda atbilstoši
bija vācu un krievu, turklāt latvieši,
ja viņiem tas bija pieņemami (sava
nacionālā identitāte mazsvarīga
vai pat slēpta), abās īpaši ignorēti
netika, it sevišķi otrā biedrībā, kur
viņu bija vairāk. Tātad, Latviešu
ārstu biedrību dibinot, nojaušami
ne tikai praktiski, zinātniski un
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sabiedriski centieni, bet arī nacio
nāli motīvi, pie tam tika apvienoti
ne tikai Rīgā un Baltijas guberņās,
bet arī attālākos Krievijas novados
strādājoši latviešu ārsti; pēdējie,
nespējot piedalīties ikmēneša sē
dēs, centās ierasties vismaz uz pla
šākām vasaras sapulcēm, kas ilga
pāris dienu.
Dibināšana notika ļoti piesar
dzīgi, lai neizraisītu varas iestāžu
kāpinātu interesi, tālab sākotnējais
veidojums bija interešu kopa Rīgas
Latviešu biedrības Zinību komi
sijas Ārstniecības nodaļas veidā.
Tās statūti (kārtības rullis), ko pa
rakstīja 25 kollēģi, tika apstiprināti
1902. gada 4. martā, bet pirmā sēde
notika 8. martā. Izveidojusi savu
bezmaksas ambulanci 1904. gadā
un daudzmaz nostiprinājusies, nodaļa 1909. gada 17. jūnijā tika

pārveidota par patstāvīgu Latvie
šu ārstu biedrību, gadu vēlāk gan
drošības labad kā kollektīvs biedrs

Latviešu ārstu biedrības valde 1929. gadā. Sēž (no kreisās): Gustavs Reinhards,
Kārlis Barons, Mārtiņš Zīle, Jēkabs Alksnis, Pēteris Sniķers, stāv Jānis Skuja, Pauls
Stradiņš, Nikolajs Vētra

reģistrēti 157 ar biedrību nesaistīti
latviešu ārsti, pavisam 354.
Latviešu ārstu biedrībai bija
arī savi specifiski uzdevumi, un
viens no svarīgākiem bija saistīts
ar latviešu medicīnas terminolo

Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes izveidošana 1919. gadā.
Fakultātes dibinātāji bija Latviešu
ārstu biedrības biedri: pirmais iz
glītības ministrs Kārlis Kasparsons
(1865–1962), Latviešu izglītības

„Latvijas Ārstu Žurnāla” pirmā numura tituls, 1923. gads

Populārmedicīniskā žurnāla „Veselī
ba” pirmais numurs, 1914. gads

iestājoties visu Krievijas imperiju
aptveŗošā Pirogova ārstu savienībā.
Latviešu ārstu biedrība centās
apvienot visus latviešu ārstus neatka
rīgi no dzīvesvietas, piemēram, 1914.
gadā biedrībā bija 197 kollēģi (Latvi
jā – 133, Krievijā – 58, citur – 4), vēl

ģijas veidošanu, kuŗa līdz tam bija
mazkopta. Ieceri izdot populārme
dicīnisku žurnālu “Veselība” pēc
pirmo numuru iznākšanas 1914.
un 1915. gadā pārtrauca Pirmais
pasaules kaŗš, kuŗa laikā latviešu
ārsti izklīda un biedrības darbība
atjaunojās tikai līdz ar neatkarīgas
valsts izveidošanos.
Jaunajā, 1918. gadā dibinātajā
Latvijas Republikā Latviešu ārstu
biedrība saprotamu iemeslu dēļ
ieņēma dominējošu stāvokli. Tās
pirmais svarīgākais uzdevums bija

biedrības priekšnieks Ādams Bu
tulis (1860–1938), Veselības de
partamenta direktors un Latviešu
ārstu biedrības priekšnieks Gus
tavs Reinhards (1868–1937), Rīgas
kaŗa slimnīcas priekšnieks Augusts
Pētersons (1878–1966), Latvijas
armijas Sanitārās pārvaldes priekš
nieks Pēteris Sniķers (1875–1944),
Rīgas pilsētas 2. slimnīcas direktors
Oskars Voits (1866–1959), izņemot
pirmo pagaidu dekānu Eduardu
Zariņu (1876–1947), kas bija far
maceits. Latviešu ārstu biedrības
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Latviešu ārstu biedrības 30 gadu jubilejas bankets, 1932. gads

biedri bija arī vairums fakultātes
docētāju, īpaši klīnicisti.
Savukārt visi turpmākie bied
rības priekšnieki bija LU docētāji
(sk. 1. tabulu). Biedrības pirmais
priekšnieks Kārlis Morics Lejiņš
bija pirmais latviešu rentgenologs,
pirmā Latvijas PSR Zinātņu akadē
mijas prezidenta Pauļa Lejiņa ve
cākais brālis. Pēc tam ilgāku laiku
biedrību vadīja oftalmologs, nacio
nālpolītiķis, Satversmes sapulces
un Saeimas deputāts, ievērojams
atturības kustības darbinieks, LU
privātdocents Gustavs Reinhards.
Pārējie bija profesori: stomatologs
Kārlis Barons, internists Mārtiņš
Zīle, ķirurgs Jēkabs Alksnis, der
matovenerologs Pēteris Sniķers un
ķirurgs Jānis Šulcs.
Latviešu ārstu biedrība ļoti
sekmēja jaunās valsts iedzīvotā
ju veselības aprūpes administrā
tīvā aparāta izveidošanu, kuŗā,
protams, visos posmos dominēja
latvieši, Latviešu ārstu biedrības
Darbības periods
1902–1903
1903–1919
1919–1923
1923–1929
1929–1932
1932–1938
1938–1939

biedri, jo notika vispārēja vadības
maiņa un par visu valsts un pašval
dību slimnīcu direktoriem tika ie
celti Latviešu ārstu biedrības bied
ri. Saprotams, viņi vienīgie ieņēma
Tautas labklājības ministrijas (līdz
1925. gadam – Iekšlietu ministri
jas) Veselības departamenta direk
tora amatu (sk. 2. tabulu).
Darbības periods
1919–1920
1920–1922
1922–1925
1925–1935
1935–1940

Direktors
Gustavs Reinhards (1868–1937)
Kārlis Barons (1865–1944)
Jānis Kivickis (1864–1943)
Augusts Pētersons (1878–1966)
Oskars Alks (1901–1982)

2. tabula. Veselības departamenta direktori no 1919. līdz 1940. gadam

Ikgadējās biedrības vasaras sa
pulces 1921., 1922. un 1923. gadā tika
nosauktas par latviešu ārstu kongre
siem, pie tam trešā no tiem tika no
lemts kopā ar citām ārstu biedrībām
sasaukt 1. Latvijas ārstu un zobārstu
kongresu, kas ar lieliem panāku
miem notika 1925. gadā.

Priekšnieks
Kārlis Morics Lejiņš (1858–1920)
Gustavs Reinhards (1868–1937)
Kārlis Barons (1865–1944)
Mārtiņš Zīle (1863–1945)
Jēkabs Alksnis (1870–1957)
Pēteris Sniķers (1875–1944)
Jānis Šulcs (1885–1979)

1. tabula. Latviešu ārstu biedrības priekšnieki
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Būtisks biedrības veikums bija
arī pirmā medicīnas zinātniskā pe
riodiskā izdevuma latviešu valodā
„Latvijas Ārstu Žurnāls” izdošana
no 1923. gada (vēlāk izdošanu pār
ņēma Latvijas Profesionālā ārstu
savienība).
Latviešu ārstu biedrībai bija
vēl kāda īpatnība, kas to atšķīra no
pārējām līdzīgām biedrībām, – tās
virzībai bija galvenokārt idejiski
motīvi, jo biedrībai nebija nekāda
– nedz kustama, nedz nekustama
īpašuma, pat ne patstāvīgu sapulču
telpu, un tās vadība visu laiku līdz
pat biedrības slēgšanai (reorgani
zācijai) 1939. gadā darbojās bez
jelkādas atlīdzības.
Latviešu ārstu biedrības darbī
ba tika pārtraukta 1939. gadā, kad
valsts varas centrālizācijas intere
sēs tika ierobežota sabiedrisko (ne
valstisko) organizāciju darbība un

aptuveni 30 vietējo ārstu biedrību
vietā, kas bija veidotas vai nu pēc
nacionāla, territoriāla, vai tikai
retos gadījumos pēc speciālitātes
principa, tika izveidota viena vie
nota Latvijas Ārstu biedrība, kuŗas
mūžs gan izrādījās pārlieku īss, jo
jau 1940. gadā tā tika likvidēta pa
domju varas laikā.
Vēl varētu piebilst, ka Latvie
šu ārstu biedrības gars tomēr tika
saglabāts pāri laikmetam, jo tās
statūti kalpoja par paraugu gan
Latviešu ārstu apvienības trimdā
statūtiem 1947. gadā, gan arī atjau
notās Latvijas Ārstu biedrības sta
tūtiem 1988. gadā.
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Ērģeles lai mūžam skan!
Pirms 80 gadiem radās doma,
ka Latvijas Universitātei (LU) kā
Latvijas intelektuālajam un kultū
ras centram nepieciešamas savas
ērģeles. LU rektors un Valsts pre
zidents aicināja sabiedrību iesaistī
ties kampaņā, lai uz augstskolas 18
gadu jubileju LU Lielajā aulā būtu
modernākās tālaika ērģeles.
Pēc 112 dienu ziedojumu vāk
šanas kampaņas – no 1935. gada
9. septembŗa līdz 1936. gada 21.
februārim – ieceri izdevās īstenot,
savācot 25 000 latu. Ērģeļu atklāša
nas koncerts notika 1937. gada 11.
aprīlī.
LU Lielās aulas ērģeļu iegādē
piedalījās vairāki simti organizā
ciju un individuālo ziedotāju. Ie
saistījās valsts amatpersonas, LU
vadība un darbinieki, korporācijas,
ievērojami tālaika uzņēmumi un
Latvijas inteliģence.
Pēc 77 gadu klausītāju prie
cēšanas LU ērģelēm nepieciešams

LU ērģeles

veikt rekonstrukciju un moderni
zāciju atbilstoši laikmeta garam.
LU Lielās aulas ērģeles ir tre
šās lielākās Latvijā pēc Rīgas Doma
un Liepājas Trīsvienības katedrāles
ērģelēm. Lielās aulas ērģeļu atjau
nošana krietni paplašinās Latvijas
koncertdzīves iespējas. Lielās aulas

ērģeles spēlē katrā LU izlaidumā,
tas ir īpašs mirklis absolventiem un
LU viesiem.
Kampaņa ērģeļu atjaunošanai
turpināsies līdz LU 95. gadadienai
2014. gada 28. septembrī. Ērģeļu
atjaunošanu var atbalstīt ikviens
entuziasts.

SVEICAM!
Kristaps Zariņš 1968. gadā
ieguva M.D. gradu Džona Hop
kinsa universitātē Baltimorā. No
1976. gada viņš bija saistīts ar Či
kāgas universitātes, bet kopš 1993.
gada – ar Stanforda universitātes
Medicīnas centru, pastāvīgi bū
dams arī vadošos administrātīvos
amatos. No 1982. gada asinsvadu
ķirurģijas profesors, kopš 2010.
gada emeritēts profesors. Ilgstoši
bijis arī aterosklērozes un asinsrites
pētniecības laboratorijas vadītājs.
Vairāk nekā 20 ASV un citu valstu
profesionālo žurnālu redakcijas
kollēģijas loceklis, redaktors, dar
bojas vairāk par 30 profesionālās
organizācijās ASV, Latvijā un citur.

Daudzu grāmatu, vairāk nekā 350
rakstu, 130 grāmatu nodaļu au
tors. Apbalvots arī ar Latvijas Triju
zvaigžņu ordeni, Latvijas Zinātņu

akadēmijas zelta medaļu un Paula
Stradiņa balvu.
Brāļi Bertrams un Kristaps
Zariņi līdz šim visdažādākā veidā
atbalstījuši Latvijas medicīnu – ār
stus un studentus ar stipendijām,
kā arī iespēju pastāvīgi stāžēties
labākajos ASV medicīnas centros.
Tagad kopā ar māsu Antru viņi
snieguši būtisku atbalstu arī Lat
vijas vēstures zinātnes attīstībai.
Latviskuma uzturēšanu un atbalstu
savai dzimtenei viņi uzskata par
pilnīgi saprotamu un godpilnu pie
nākumu. Sirsnīgi sveicam Kristapu
Zariņu viņa dzīves jubilejā!
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Jēkaba Prīmaņa vēstules

Paulam Stradiņam un krustdēlam Jānim Stradiņam (no 1957. līdz 1971. gadam)
Mūsu dzīve arī ir bijusi bezgala
raiba. Kaŗš un revolūcija pēc revolūcijas. Maz mēs esam mierīgu
dzīvi baudījuši. Mīļo Pauli, lūdzu,
lūdzu, taupi sevi, jo Tu savā mūžā
jau par daudz esi strādājis un mierā
neesi bijis. Mums tak vēlreiz jāsatiekas un jāatceras jaunības laiki. (No
J. Prīmaņa vēstules P. Stradiņam
1957. gada 1. oktobrī.)
Lai gan dzimuši ar dažu gadu
starplaiku 19. gadsimta pašās bei
gās, abi – Pauls Stradiņš un Jēkabs
Prīmanis – satikās Pēterburgā Kaŗa
medicīnas akadēmijā un iestājās
vienā studentu korporācijā Fraternitas Petropolitana (vēlākā Fraternitas Metropolitana). Apmēram
līdzīgi bija arī viņu sociālie apstākļi
un vecāku cenšanās par jebkuŗu
cenu dot izglītību, kas abus jau
nos cilvēkus ieveda šās ietekmīgās
augstskolas sienās. Saskārušies ar
kaŗa šausmām, abi, tiesa gan ar
vairāku gadu starplaiku, atgriezās
Rīgā, kur kļuva par docētājiem LU
Medicīnas fakultātē.
J. Prīmanis jau 1921. gadā kļuva
par LU Anatomijas katedras asis
tentu. 1922. gada vasarā ārsta gaitās
Viesītē viņš iepazinās ar Paula Stra
diņa vecākiem un lūdza viņiem pa
teikt Paulam, ka pēc atgriešanās no
Krievijas viņš varētu dabūt darbu
jaundibinātajā Latvijas Universitā
tes Medicīnas fakultātē, ko Stradiņš
arī darījis. Šo faktu vienā no savām
pēdējām vēstulēm 1971. gada 20.
maijā Jānim Stradiņam atstāstīja arī
pats profesors: „Tu varbūt nezini, ka
es Viesītē vienu vasaru praktizēju kā
ārsts un tur vairākas reizes apmeklēju Tavu vectēvu, un tur ar viņu iepazinos. Tas bija tanī laikā, kad Tavs
tēvs taisījās uz Latviju braukt un es
ar viņu sarakstījos.”
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Jēkabs Prīmanis studiju gados

Gan P. Stradiņš, gan J. Prīmanis
vienlaikus pirmie Latvijā saņēma
Rokfellera stipendiju, lai papildi
nātu zināšanas ārzemēs. Tad aizsā
kās arī pirmā sarakste un viesoša
nās vienam pie otra. Lai gan Pauls
Stradiņš bija ķirurgs, bet Jēkabs
Prīmanis anatoms, viņu draudzība
turpinājās visu laiku līdz traģiska
jam 1944. gada rudenim, kad kaŗš
viņus izšķīra. Pauls palika Latvijā,
bet Jēkabs devās bēgļu gaitās un
caur Vāciju, izmantojot savu pazī
šanos ar Rokfellera fondu, nokļu
va ASV, Pitsburgā, kur ilgus ga
dus ieņēma anatomijas profesora
amatu. Tālums izšķīra draugus un
kollēgas līdz brīdim, kad līdz Ame
rikai aizgāja ziņa, ka Paulu Stradi
ņu piemeklējusi smadzeņu trieka.
Kā atbilde tapa kollektīva vēstule,
kas rakstīta ar J. Prīmaņa roku un
1957. gada 29. jūnijā nosūtīta Pau
lam Stradiņam:
„Newton Falls, Ohio, 1957. gada
29. jūnijā. Mīļais collega! Sapulcējušies pie Tava bijušā asistenta Pāvila
sakarā ar viņa ieiešanu jaunceltā
ligzdā un atzīmējot viņa vārdadie-

Pauls Stradiņš Petrogradā

nu, sūtām Tev sirsnīgus sveicienus
Tavā vārdadienā un novēlam Tev
drīzu atveseļošanos, lai Tu atkal
varētu turpināt raženu darbu. Visu
labāko Tev un Tavējiem” (paraksti).
Tapa arī paša rakstīta pirmā
vēstule draugam, tā datēta ar 1957.
gada. 3. augustu, un tajā profesors
atzīst, ka ir divi iemesli, kāpēc viņš
uzdrīkstas rakstīt:
Pitsburgā 1957. g. 3. augustā.
Vecais draugs!
Šeit ir pienākušas ziņas, ka Tu
esot nopietni saslimis un pašreiz
atveseļojoties. Novēlu Tev drīzu atspirgšanu un spēku atgūšanu. Tava
nemierīgā daba ir tā, kas Tev liek
strādāt dienu un nakti un dedzināt
tavu dzīves sveci, kā saka, no abiem
galiem. Take it easy my boy, jo Tu
jau vairs neesi jaunības gados, kad
enerģijas bija papilnam un nekāds
darbs kaulus nelauza. Zinām, ka
Tu esi bijis ļoti aktīvs kā fakultātē,
tā Zinātņu akadēmijā un arī citādi
zinātniskā laukā.
Rakstu arī tāpēc, ka austrumi un
rietumi tagad vēlas saprasties, it sevišķi kultūrālā ziņā. Domāju, ka Tu
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Vēstule Paulam Stradiņam 1958. gada 18. martā

ļaunā neņemsi, ka Tev rakstu, un
arī neviens cits par to neļaunosies
un tev nepatikšanas neradīsies.
Par sevi J. Prīmanis rakstīja, ka
viņam klājas labi visādā ziņā un
tomēr viņš labprātāk gribētu būt
Rīgā anatomikuma telpās nekā
šeit. Tāda bija J. Prīmaņa vēlēšanās,
kas gan nekad nepiepildīsies, taču
sarakste kļuva rēgulāra līdz pat
Paula Stradiņa nāvei 1958. gada 14.
augustā. Pēc tam vēstuļu apmaiņa
turpinājās starp Paula dēlu Jāni un
viņa krusttēvu līdz J. Prīmaņa nā
vei 1971. gada 22. novembrī.
2013. gadā Jānis Stradiņš Me
dicīnas vēstures mūzejam nodeva
vairāk nekā 70 vēstuļu, kas sūtītas
no ASV viņa tēvam Paulam, mātei
Ņinai Stradiņai un pašam. Lasot šīs
vēstules, mēs gūstam iespēju ielū
koties ne tikai šo izcilo personību
attiecībās, bet ieraudzīt arī tālaika
divu dažādu pasauļu pastāvēšanu,
kuŗas galu galā samala mūsu tautas
izcilākos cilvēkus.
J. Prīmanis raksta par paša ik
dienas dzīvi un darbu, un pakāpe
niski vēstules no privātas sarakstes
pāraug divpusējā zinātniskās infor
mācijas apmaiņā. Stāstot draugam
par anatomiju un tās mācību meto
dēm Amerikā, J. Prīmanis pievēr

tomijas mūzeja likteni Rīgā: „Vai
tagadējais anatoms arī joprojām izveido anatomijas mūzeju? Amerikā
mūzeji ir retās augstskolās.”
1958. gada 18. marta vēstu
lē
J. Prīmanis vēlreiz pievēršas
mūzeja jautājumam, šoreiz apvai
cādamies par P. Stradiņa veidoto
Medicīnas vēstures mūzeju: „Vaj
mūzeja jautājums virzās labi uz
priekšu? Tu reiz rakstīji, ka vēlētos
mūzeja vajadzībām manu fotografiju. Vaj Tu to neesi pārdomājis?
Es tādu varu nosūtīt. Domāju, ka
medicīnas vēstures mūzejam būtu
vērtīgs tas fotografiju albums, ko
anatomijas katedras jubilejas gadī-

Vēstule Jānim Stradiņam 1959. gada 11. jūnijā

šas arī anatomijas mūzeju tēmai,
atzīstot, ka Amerikā maz uzma
nības veltī mūzejiem (1958. gada
25. janvāŗa vēstule). Ne vienā vien
vēstulē viņš interesējas par Ana

jumam pagatavoja Hiršheits. Tanī
bija foto no visiem anatomikuma
darbiniekiem, volontieŗus ieskaitot,
un arī anatomikuma vēsture. Viens
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tāds eksemplārs bija anatomikuma
bibliotēkā, bet otrs pie manis manā
dzīvoklī. Var būt, ka vismaz viens
ir dzīvs. Manā institūtā anatomikumā bija arī manas sejas un rokas
atlējumi ģipsī un fotoserija ar sejas
izteiksmi, atsevišķiem sejas muskuļiem darbojoties. Var būt, ka tie Tevi
interesē mūzeja vajadzībām.”
Pavisam Jēkabs Prīmanis Pau
lam Stradiņam nosūtījis 11 vēstu
les, no kuŗām pēdējā datēta ar
1958. gada 22. augustu, vēl nezinot
par Paula Stradiņa pēkšņo nāvi 14.
augustā.
„Mīļais draugs! Mani visvairāk
interesē Tava un Tavas ģimenes dzī
ve un Rīga, resp., Latvija. Vienmēr
gribas vairāk un vairāk dzirdēt un
redzēt, kas notiek dzimtenē. Tā jau
liekas, ka dzīve pie Jums iet uz augšu materiālā ziņā. Bet kā citādi?
Tu vairākkārt aicini Tevi apciemot.
Labprāt to darītu, ja zinātu, ka droši
to varu darīt.”
Drauga nāve viņam bija liels
trieciens, un viņa piemiņas iemūži
nāšana J. Prīmanim šķita ļoti svarī
ga. Atraitnei Ņinai Stradiņai 1958.
gada 26. augustā rakstītā vēstulē
profesors atzina:
Mīļā Stradiņa kundze!
Pauls ir priekšlaicīgi sadedzis
savā nepārtrauktā un neatlaidīgā
darbā. Viņš ir sevi upurējis zinātnei un citu cilvēku ciešanām. Tas,
ko Pauls savā dzīvē ir veicis, dzīvos
paaudžu paaudzēs. Viņš būtu vēl
vairāk veicis, ja būtu ievērojis mērenību. Žēl, ka viņš nav varējis piedzīvot, ka viņa dzīves darbs Medicīnas
vēstures mūzejs sasniedzis savu galīgo izveidošanās stadiju. Jācer, ka
radīsies cilvēki, kas to galīgi izveidos
un dos tam Paula vārdu. Nežēlīgais
laiks ātri skrien, un veco celmu vietā
aug jaunas atvases, kas stājas mūsu
vietās. Nekad nevarēju iedomāties,
ka Paulam ir tuvu tā stunda. Lai viņam ir viegla atpūta pēc straujā un
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miem. Gadu pirms nāves J. Prīma
nis 1970. gada 29. decembŗa vēstulē
lūdza: „Mēs visi dzīvojam laikmetā,
kuŗā nevaram paredzēt pasaules
nākotnes gaitas. Tavam tēvam, manam draugam, 17. janvārī apritētu
75 gadi, esi tik labs un uz viņa kapa
noliec kādu egļu zariņu, lai aizsaulē viņš justu, ka par viņu interesējas
un viņu piemin.”
Tomēr vecums dara savu un ar
katru gadu J. Prīmaņa veselība pa
sliktinās, bet domas atkal un atkal
atgriežas pie jaunības draugiem.
Šai ziņā zīmīga ir 1970. gada 6. ap
rīlī rakstītā vēstule:
Pitsburgā 1970. g. 6. aprīlī.
Esi mīļi sveicināts no tālienes!
Mūsu dzīvē lielu pārmaiņu nav.
LĀZA vicepriekšsēdis Jēkabs Prīma
Abi esam veci, un veselība klibo.
nis Pitsburgā
nenogurstošā darba dzimtenes un Sievai muguras sāpes, man sirds
vispārīgas cilvēces labā! Visu labu streiko, un ciešu no depresijas. Naktīs mokāmies no bezmiega, bez tam
un mīļu, Jūsu J. Prīmanis.
Arī vēstulē krustdēlam Jānim
Stradiņam J. Prīmanis reizi pa reizei
apjautājas par jauno mūzeju. 1959.
gada 1. februāŗa vēstulē atkal izskan
jautājums: „Kā veicas Medicīnas
mūzeja izveidošanas darbi? Kad to
oficiāli atklās?” Neticama viņam šķi
ta ideja, ka padomju vara varētu ak
ceptēt šāda mūzeja atvēršanu. Tur
klāt J. Prīmanis, šķiet, bija pirmais,
kas pēc Paula Stradiņa nāves 1958.
gada 26. augusta vēstulē viņa atrait
nei izteica vēlējumos, lai mūzejam
piešķirtu Paula Stradiņa vārdu.
Lielu gandarījumu J. Prīma
nis juta, saņemot vēsti par mūzeja
atklāšanu dažus gadus pēc Paula
Pauls Stradiņš Rīgā 1957. gadā
nāves. „Man liels prieks, ka tagad
Paula vārdā nosauktais Medicīnas man arī ēstgriba zudusi. Jā, vecums
vēstures mūzejs ir atklāts. Labprāt klāt un jādzīvo gandrīz vienīgi seno
gribētu kaut ko tuvāk zināt par tā laiku atmiņās. Šodien ierāmēju
iekārtu un saturu. No Jums apsolīto Tava tēva gleznas fotografiju, kuŗā
atklāšanas prospektu un avīžu at- viņš redzams, sēžot uz krēsla ārsta
baltajā ķitelī. Uzkāru to pie sienas
sauksmes vēl neesmu saņēmis.”
J. Prīmanis ar prieku sekoja sava pretim manai gultai, lai viņš rītos
krustdēla Jāņa Stradiņa un viņa ģi un vakaros būtu man redzams un
m
menes dzīvei, priekiem un panāku pagātnes laiki pārdomājami.
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Mūzika dziedina dvēseli

Mūzika ir intelektuāls piedzīvojums, kuŗā klausītājs dodas kopā ar izpildītāju. Uzskatot
mūziku tikai par fonu, mēs to
pazemojam, devalvējam tās nozīmi, uzskata Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētais profesors Enoks Biķis,
kas līdztekus medicīnai un jauno ārstu sagatavošanai mūžu
veltījis arī ērģeļmūzikai.
Profesoram mūzika bijusi klāt
vienmēr. Māte – pianiste un kla
vieŗskolotāja, tēvs – baptistu mācī
tājs. Klavieŗspēles apguve mājā, kur
vienmēr skanējuši Lista, Rachma
ņinova, Čaikovska un citu klasiķu
darbi, piecu bērnu ģimenē bija paš
saprotama lieta jau no mazotnes.
Profesora jaunākais brālis Teofils
Biķis (1952-2000) bijis profesio
nāls pianists un studējis Maskavas
konservātorijā, strādājis Jāzepa Vī
tola Latvijas Valsts konservātorijā
(vēlāk Mūzikas akadēmijā), vadījis
Klavieŗu katedru, pie viņa mācījies
arī pašlaik slavenākais latviešu pia
nists Vestards Šimkus.
Mīlestība pret ērģeļmūziku sā
kās, studējot medicīnu, kad ar tēva
atbalstu E. Biķim bija iespēja paš
mācībā sākt apgūt ērģeļspēli Mateja
baptistu baznīcā. Profesors spēlēja
dievkalpojumos, sākumā aizstājot
pieredzējušus ērģelniekus, bet vē
lāk jau pats uzstājoties ar koncer
tiem. Lai uzlabotu savu spēli un
apgūtu mūzikas vēsturi, parallēli
medicīnas studijām vakaros kon
servātorijā tika apmeklētas klavieŗ

spēles nodarbības, bet iedvesmu
E. Biķis smēlās, apmeklējot izcilu
latviešu un citu tautu ērģelnieku
koncertus Latvijā un Krievijā.
Profesors spēlējis daudzās Lat
vijas baznīcās, kopā ar domubied
riem apbraukājis un mūzicējis Kur
zemes baroka laika baznīcās Zlēkās,
Ugālē un citviet, spēlēts arī Liepājas
Trīsvienības katedrālē, kur ir pasau
lē lielākās vēsturiskās mechāniskās
ērģeles, kas līdz pat mūsu dienām
saglabājušās savā sākotnējā izskatā
un nav pārbūvētas. Cieņu E. Biķis
vienmēr jutis pret LU Lielās aulas
ērģelēm, ko spēlējis LU Medicīnas
fakultātes izlaidumos, tāpēc viņš
būs klāt un atbalstīs LU fonda rīkoto
labdarības koncertu ērģeļu restau
rācijai. Mīļākās profesoram ir Vecās
Ģertrūdes baznīcas ērģeles, kas spē
lētas visvairāk, pēdējo reizi 70 gadu
jubilejā, kad E. Biķis saviem studiju
biedriem un kollēģiem bija sarīkojis

m Visu mīļu un labu Tev un Taviem tuviniekiem novēl mana sieva un es, Tavs Jēkabs Prīmanis.
1971. gada 14. augustā J. Prīmanis raksta savu pē
dējo vēstuli uz Rīgu krustdēlam Jānim Stradiņam, brī
dinādams viņu, lai nepārstrādājas, mīļi sveicina visu
ģimeni, vēlēdams visu labu un mīļu. Bet jau pēc pāris
mēnešiem, 22. novembŗa vakarā Pitsburgā, prezbi

koncertu, kuŗā tika izpildīti gan ita
ļu vecmeistaru, gan mūsdienu ame
rikāņu autoru darbi, to vidū korāļu
apdares.
Profesora sapnis ir spēlēt Rīgas
Doma ērģeles, bet pret tām viņš iz
jūtot lielu bijību. Viņš vēl vēlas pa
vingrināties, to E. Biķis dara mājās
ar sintezātoru, ko iespējams iestatīt
ērģeļu režīmā.
E. Biķis ir pārliecināts, ka mū
zika dziedē dvēseli, palīdz atveseļo
ties sirdzējiem un atgūt spēkus ār
stam pēc smagas darbadienas. Ne
velti medicīnā pastāv mūzikterapi
ja un bērniem vakaros tiek dziedā
tas šūpuļdziesmas, saka profesors.
Viņš uzskata, ka mūzika palīdz būt
daudz iejutīgākam mediķim, tāpēc
daudzi LU Medicīnas fakultātes
docētāji ir prasmīgi mūziķi.
Evija Ansonska
(žurnālam Alma Mater)
Foto: Toms Grīnbergs

teriešu slimnīcā, tālu no dzimtenes, Jēkabs Prīmanis
beidza savas zemes gaitas. Bija nodzīvota gaŗa darba
pilna, trauksmaina dzīve, kuŗā draudzība ievija kādu
skaistu un neaizmirstamu pavedienu.
Attēli no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
mūzeja krājuma
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Latvijas Sarkanajam Krustam – 95

2013. gada 7. novembrī Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures mūze
jā Rīgā atklāja izstādi „Latvijas Sar
kanajam Krustam – 95”. Viens no
izstādes mērķiem bija atspoguļot
Latvijas Sarkanā Krusta (turpmāk
LSK) nozīmi iedzīvotāju veselības
aprūpē un dažādus darbības aspek
tus Latvijā no tā dibināšanas 1918.
gadā līdz mūsu dienām.
LSK pirmsākumi saistāmi ar
Krievijas Ievainoto un slimo kaŗa
vīru aizgādības biedrību, kas dibi
nāta 1867. gadā. 1879. gadā tā tika
pārdēvēta par Krievijas Sarkano
Krustu. Šai organizācijā ietilpa arī
Vidzemes un Kurzemes guberņas
Sarkanā Krusta nodaļas. 1867. gadā
Rīgā tika izveidota Sarkanā Krusta

Latvijas Sarkanā Krusta pirmais priekšnieks prof. Jānis Jankovskis 1925. gadā

Viens no ilggadējiem Kurzemes
guberņas Jelgavas Sarkanā Krus
ta nodaļas vadītājiem bija vēlākais

Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas žēlsirdīgo māsu skolas izlaidums 1923. gadā. Sēž
no kreisās: 4) Jānis Jankovskis, 5) LSK slimnīcas Rīgā virsmāsa Marija Rumševica,
6) skolas direktors Aleksandrs Neibergs, 7) LSK Žēlsirdīgo māsu savienības priekš
niece Marta Celmiņa

žēlsirdīgo māsu kopiena. Līdz Pir
majam pasaules kaŗam Rīgā dar
bojās Sarkanā Krusta ambulance,
slimnīca un žēlsirdīgo māsu kursi,
bet Asaros pastāvēja Sarkanā Krus
ta sanatorija. Kurzemes guberņā
Jelgavā un Liepājā darbojās Sarka
nā Krusta ambulance un slimnīcas.
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pirmais mūsu valsts prezidents Jā
nis Čakste, kas šo biedrību vadīja
no 1887. gada.
LSK dibināts 1918. gada 20.
novembrī, divas dienas pēc Latvi
jas Republikas proklamēšanas. Tā
darbību sākumā aktīvi atbalstīja
ASV Sarkanais Krusts un Anglijas

palīdzības biedrība. 1923. gada 10.
janvārī LSK tika uzņemts Starp
tautiskā Sarkanā Krusta biedrību
līgā. LSK bija lielākā un plašākā
sabiedriskā organizācija Latvijā.
LSK struktūrā ietilpa reģionālās
nodaļas, slimnīcas, sanatorijas, žēl
sirdīgo māsu skolas, aptiekas, no
liktavas, darbnīcas, ātrās palīdzī
bas transports, veselības kopšanas
punkti un citas iestādes.
LSK paspārnē darbojās Žēlsir
dīgo māsu savienība, kuŗa dibināta
1922. gadā un kuŗā bija reģistrētas
745 žēlsirdīgās māsas, arī 1923.
gadā dibinātā LSK Jaunatnes or
ganizācija. 1940. gada sākumā tajā
bija reģistrēti 650 pulciņi (no tiem
aktīvi 383) ar 15 365 biedriem.
LSK kopā ar citām organizācijām
atbalstīja Latvijas Bērnu palīdzības
savienību, kas dibināta 1921. gadā.
LSK 1922. gadā nodibināja savu
apbalvojumu, kam bija četras pa
kāpes. No 1922. līdz 1940. gadam
LSK izdeva žurnālu.
LSK darbības laikā (1918–
1940) tika uzcelta Tērvetes sana
torija (bijusī Kalnamuiža), māsu
māja un māsu skola Rīgā, medika
mentu noliktavas, laboratorijas un
ortopēdiskās darbnīcas Rīgā, ēka
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Atklājot Tērvetes sanatorijas jauno ēku 1932. gada jūlijā. Valsts prezidenta Alberta
Kvieša uzruna

Rēzeknē lipīgo slimību nodaļai un
kapliča, kā arī piebūves Pļaviņu un
Smiltenes slimnīcai, pārbūve veikta
Žēlsirdīgo māsu savienības namam
Rīgā, Jelgavas un Liepājas slimnīcai
un Krimuldas sanatorijai.
1940. gadā LSK piederēja
29 īpašumi. LSK uzturēja 10 slim
nīcas, četras sanatorijas, trīs žēlsir
dīgo māsu skolas, sešas aptiekas,
noliktavu, darbnīcas, astoņas ātrās
palīdzības punktus, 66 reģionā
lās nodaļas, 98 veselības kopšanas
punktus, astoņas laboratorijas, 13
rentgenkabinetus, 73 zobārstniecī
bas kabinetus, kā arī citus ārstnie
cības kabinetus. LSK bija nodar
bināti 150 ārsti, 60 zobārsti, 200
žēlsirdīgo māsu un citas personas.
Pēc padomju okupācijas, 1940.
gada beigās, LSK vietā tika izvei
dots Latvijas PSR Sarkanā Krusta
biedrība, kas bija PSRS Sarkanā
Krusta un Sarkanā Pusmēness
biedrības sastāvdaļa. Nacistiskās
Vācijas okupācijas laikā (1941–
1944) biedrība savu darbību pār
trauca. 1941. gada 30. oktobrī LSK
tika iekļauts Tautas Palīdzības or
ganizācijā. Tās mērķis bija sniegt
palīdzību kaŗā cietušiem.
1944. gada augustā, atjaunojo
ties Latvijas PSR Sarkanā Krusta

biedrībai, tā ar zināmiem ierobe
žojumiem atsāka savu darbību.
Biedrības pastāvīgā pārziņā palika

tikai sanitārā aizsardzība un sani
tārizglītojošais darbs. Tās galvenie
darbības virzieni bija organizēt
sanitārās kopas un sanitāros pos
teņus, kopnieču apmācību, medi
cīnas māsu sagatavošanu, sanitāro
darbu un izglītošanu skolās, kā arī
asins donoru kustību.
Pēc Latvijas Republikas atjau
nošanas 1991. gada 26. aprīlī LSK
atjaunoja savu darbību kā patstā
vīga biedrība. Tā paša gada 25.
novembrī LSK biedrību uzņēma
Starptautiskā Sarkanā Krusta un
Sarkanā Pusmēness biedrību fede
rācijā. LSK biedrības darbība vēr
sta uz profesionālas, kvalitātīvas,
savlaicīgas, vajadzībām atbilstošas
palīdzības sniegšanu katram cilvē
kam, kas nonācis krizes situācijā,

Latvijas Sarkanā Krusta kaulu tuberkulozes sanatorija Liepājā, bērnu nodaļa
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Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas slimnīcas ātrās palīdzības automobilis, līdzās
LSK Jelgavas žēlsirdīgo māsu skolas audzēknes. Jelgava, 20. gs. 30. gadu otrā puse

neatkarīgi no viņa nacionālitātes,
rases, reliģiskās piederības, stāvok
ļa sabiedrībā vai polītiskiem uzska
tiem. 2013. gadā sākumā biedrībā

bija 11 322 biedri, 1351 brīvprā
tīgais, 27 komitejas, 318 nodaļas,
bet LSK Jaunatnes organizācijā –
18 nodaļas ar 224 biedriem. LSK

biedrība uztur 36 veselības istabas,
kur konsultē veselības jautājumos,
HIV profilakses punktu, četrus so
ciālos centrus, humānās palīdzības
punktus un meklēšanas dienestu.
Biedrība atbalsta arī asins donoru
kustību, pirmās palīdzības apmācī
bu un LSK Jaunatnes organizāciju.
LSK biedrība īsteno Latvijā Eiropas
Komisijas programmu vistrūcīgā
kajām personām, izdalot tām pār
tikas saiņus. Tomēr kādreizējo spo
zmi LSK tā arī nav izdevies atgūt.
Mārtiņš Vesperis
Foto no Paula Stradiņa
Medicīnas vēstures mūzeja
krājuma

Sveicam jubilejā Ainu Siksnu!
Šovasar Aina Siksna svinēs ju
bileju. Viņa bijusi LĀZA Zviedrijas
kopas priekšniece trešās latviešu
tautas atmodas laikā. Aina izvei
doja ciešus sakarus ar atjaunotās
Latvijas Ārstu biedrību. Viņas mā
jās viesojušies daudzi Latvijas psī
chiatri. Aina 18 gadus bijusi LĀZA
Zviedrijas kopas pārstāve Zvied
rijas veselības aprūpes Austrumu
valstu komitejā (Östeuropakommittén).
Aina Siksna dzimusi 1934.
gada 3. jūnijā Rīgā. Kaŗa laikā ģi
mene nokļuva Vācijā, kur viņas
tēvam fizikas profesoram Rein
hardam Siksnam bija darbs Balti
jas Universitātē. Aina mācījusies
latviešu DP nometņu skolās Lībe
kā, Hamburgā un Pinebergā. Pēc
četriem gadiem ģimene pārcēlās
uz Zviedriju, kur R. Siksna dabū
ja darbu Upsalas universitātē. Ai
nai Upsalā pagāja skolas gadi, tur
viņa beidza ģimnaziju un studēja
medicīnu vietējā universitātē. Viņa
iestājās latviešu studenšu korporā
cijā Selga.
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1984. gadā Stokholmā Karolī
niešu institūtā Aina aizstāvēja doktora darbu “Studentu psīchiskas
problēmas: psīchosociāls pētījums”
(zviedriski: Psykiska problem hos
studenter: en socialpsykiatrisk undersökning).

Aina Siksna 2010. gada vasarā

Zviedriski Aina publicējusi vēl
divas grāmatas: “Opiātu recepšu
izrakstīšana primārā aprūpē: psī
chosociāls pētījums” (1974. gadā,
zviedriski: Förskrivning av opiater
i öppen vård: en socialpsykiatrisk
undersökning, kopā ar Lēnu Lund

bergu un Sivu Holmu) un “Novada
financētā psīchoterapija Ēstermal
mes-Lidinges psīchiatriskā klīni
kā” (1997. gadā, zviedriski: Landstingsfinansierad psykoterapi till
patienter vid Östermalm-Lidingö
psykiatriska klinik).
Latvijā 2004. gadā publicēta
Ainas Siksnas “Rokasgrāmata ģi
menēm – schizofrenijas slimnieku
aprūpētājiem”.
Ainas rakstus atradīsim kā
LĀZA Apkārtrakstā, tā Zviedrijas
Ārstu Žurnālā (Läkartidningen) un
žurnālā Latvijas Ārsts.
Aina ir godprātīga, iejutīga un
atsaucīga sarunu biedre. Viņai pa
tīk literātūra un māksla, padodas
rakstīšana. Daudz publikāciju par
medicīnas, mākslas un literātūras
jautājumiem ir izdevumos Brīvā
Latvija, Jaunā Gaita, Universitas
un citur. Aina uzaudzinājusi meitu
un dēlu.
Daudz baltu dieniņu LĀZA
Zviedrijas valdes un kopas vārdā
vēl
Pēteris Alberts ar ģimeni
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Mūžībā aizgājusi mecenāte
Aina Galēja Dravniece

2013. gada 3. decembrī Minea
polē (ASV) 88 gadu vecumā savās
mājās mūžībā aizgājusi mecenāte,
Triju zvaigžņu ordeņa kavaliere,
ilggadēja Latvijas jaunatnes izglī
tības veicinātāja Dr. Aina Galēja
Dravniece.
Aizgājēja dzimusi 1925. gada
14. aprīlī Rīgā ārsta Jūlija Galēja ģi
menē. 1941. gadā padomju okupā
cijas vara atņēma Ainai tēvu, izsū
tot viņu uz Sibiriju, bet 1944. gada
vasarā Aina kopā ar māti un brāli
devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
Kad Latvija atguva neatkarību,
A. Galēja Dravniece jutās par vecu,
lai atgrieztos dzimtenē un tiešā
veidā iesaistītos valsts atdzimšanas
darbos. Viņa nolēma piedalīties
atjaunotās Latvijas veidošanā, at
balstot Latvijas studentu iespējas
mācīties un iegūt pieredzi ārzemēs.
Pēc profesora Pauļa Lazdas ie
rosmes un ar Dr. Ainas Galējas fi
nanciālu atbalstu 1992. gadā tika
izveidota stipendiju programma
divu sēmestŗu mācībām Viskonsi
nas Universitātē Oklērā. Tās absol
ventu skaits pārsniedz 50, savukārt
kopējais stipendiju apjoms lēšams
vairāk nekā pusmiljona ASV dola
ru apmērā. Parallēli Latvijas jaunie
šu studiju atbalstam Viskonsinas
universitātē Dr. Galēja vairākus ga
dus sekmēja Viskonsinas studentu

mācības Latvijas Universitātē un
ziedoja tai mācībgrāmatas.
Bez iepriekš minētām pro
grammām deviņdesmito gadu sākumā Dr. Galēja izveidoja stipendi
ju programmu Latvijas jaunajiem
ārstiem un pētniekiem, financiāli
atbalstot viņu studijas un tālākiz
glītību dažādās Eiropas un ASV
slimnīcās, klīnikās vai institūtos.
2005. gadā ar Dr. Galējas fi
nanciālu atbalstu tika izveidota
stipendiju programma Latvijas
patoloģijas rezidentiem. Dr. Galē
ja ir autore arī Amerikas Latviešu
apvienības un Amerikas Latviešu
jaunatnes apvienības pārvaldītai
Latvijas Okupācijas mūzeja sti
pendijai, kas vairāku gadu gaŗumā

pavērusi iespēju Amerikas latviešu
jauniešiem atgriezties savu senču
dzimtenē.
„Atšķirā no daudziem citiem
mecenātiem, kas savus piešķiŗamos
financiālos līdzekļus līdzsvaro ar
lieliem ikdienas tēriņiem un pārti
kušu dzīvi, Dr. Galēja stipendijām
atdevusi teju vai visus savus iekrā
jumus. Atdevusi daudz cēlākam
mērķim – Latvijas valsts veidoša
nai,” ar šādiem vārdiem Dr. Galējas
stipendiāti raksturoja viņas dāsnu
mu un nesavtību, piesakot mecenā
ti laikraksta „Diena” un TV3 akcijai
„Latvijas lepnums”, šo apbalvojumu
viņa saņēma 2009. gadā.
Vienkāršība, labsirdība un mil
zu dāsnums ir visbiežāk minētie
vārdi, ko saka Ainas pazinēji. 2001.
gadā Dr. Galējai tika piešķirts Lat
vijas Triju zvaigžņu ordenis, 2006.
gadā – „University of Wisconsin
– Eau Claire Honorary Alumnus
Award”.
2010. gada 25. septembrī Latvi
jas Universitāte Dr. Galējai piešķīra
godabiedres nosaukumu. Dr. Ga
lēja bijusi ne vien dāsna mecenāte,
bet arī aktīva dalībniece Minea
poles latviešu ev. lut. draudzē, Aka
dēmiskajā kopā u.c. organizācijās,
ilggadēja žurnāla „Akadēmiskā
Dzīve” redakcijas kollēģijas locekle.
http://www.delfi.lv/news/

Miris Jānis Bakša
Jānis Bakša dzimis Lašu
pagastā Sēlijā 1921. gada 7.
martā, miris 2014. gada 23.
februārī Siguldā nepilnu 93
gadu vecumā. Savas studi
jas medicīnā aizsācis Latvi
jas Universitātē, kaŗa laikā
devies uz Vāciju, kur 1948.
gadā beidzis Tībingenas

universitāti ar ārsta gradu. Jaunais ārsts izceļojis uz
Austrāliju, kur otrreiz studējis medicīnu un visus sa
vus spēkus un zināšanas veltījis ģimenes ārsta praksei
un geriatrijai (veco ļaužu pansijās Sidnejā).
Dr. Jānis Bakša 1996. gadā atgriezās Latvijā, bija
aktīvs savas tēvzemes pilsonis un Siguldas zemessar
dzes ārsts. Jānis Bakša ar lielu interesi sekoja notiku
miem valstī, sabiedrībā un medicīnā. Bija mecenāts.
Lilija Puktiņa
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Atceroties Rolfu Lingi

Virsārstam Rolfam Lingem
2013. gadā būtu apritējis 90 gadu.
Viņš dzimis 1923. gada 5. novem
brī Rīgā, miris 2011. gada 4. febru
ārī Linčepingā (Linköping), Zvied
rijā.
Rolfs 1942. gadā Rīgā beidza
ģimnaziju. Otrā pasaules kaŗa laikā

Mirusi
Austra Andersone

viņš nokļuva Vācijā un Ķīlē 1946.
gadā sāka studēt medicīnu. 1951.
gadā Rolfs ieradās Zviedrijā un
1952. gadā beidza medicīnas stu
dijas Lundā. 1956. gadā viņš ieguva
medicīnas licenciāta gradu. Pēc pā
ris nostrādātiem gadiem Karlsham
nas slimnīcā un Sandtreskas (Sandträsk) sanatorijā viņš 1957. gadā
pārcēlās uz Linčepingu. Vispirms
strādāja infekcijas slimnīcā par ār
stu, tad klīnikā par virsārsta viet
nieku un lielāko mūža daļu par
virsārstu Vallas slimnīcā, kur palika
līdz aiziešanai pensijā. Viņš bija ģi
menes ārsts, kas speciālizējiesgeri
atrijā. Rolfs Linge pārvaldīja četras
valodas (latviešu, zviedru, angļu,
vācu) un prata arī franču, krievu,
latīņu un somu valodu. Sieva Guna
bija beigusi konservātoriju, un
Rolfs spēlēja klavieres.
Ģimnazijas gados viņš bija
viens no Latvijas labākajiem ša

cha spēlētājiem, un 1961. gadā
kļuva Linčepingas šacha meistars.
Darbā Rolfs bija ļoti iecienīts, un
seši darba kollēģi atmiņu vārdus
Rolfam publicējuši Östgöta Correspondenten ar virsrakstu „Paraugs
ikvienam” (www.corren.se/img/
2011/3/10/5561501.pdf). Kollēģi
raksta, ka Rolfs ar sev raksturīgo
smalkjūtīgo humoru un pieticību
dalījies ar ārstiem un medicīnas
studentiem savās zināšanās un
pieredzē. Rolfu dažreiz sauca par
divriteņārstu, jo viņš ar velosipē
du brauca uz papilddarbu kādus
50 km attālā ciemā. Rolfa Linges
pieaugušie dēli Arne un Māris vēl
arvien runā latviski. Pēc Rolfa sēro
brālis Fjalars, brāļadēls Egils (bi
jušais un tagadējais Latvijas goda
konsuli Gotlandē, Zviedrijā) ar ģi
menēm un brāļameita Kristīna.
Pēteris Alberts

IN MEMORIAM
Kārlis Avots–Avotiņš, M.D.
(25.06.1917 Cesvainē – 27.02.2013 Templā, TX)
Jānis Bakša, ārsts Austrālijā
(7.03.1921 Lašos – 23.02.2014 Siguldā)
Aina Dravniece (dzim. Galēja), M.D.
(14.04.1925 Rīgā – 3.12.2013 Mineapolē, MN)
Paulis Dzintars, M.D.
(29.05.1921 Madonā – 27.03.2013 Rapidsitijā, SD)
Jānis Zigfrīds Gabliks, M.D.
(1.11.1924 Nītaurē – 22.12.2013 Bostonā, MA)

Austra Andersone (dzimusi
Ūdre) dzimusi 1920. gada 28. jūlijā
Rīgā, mirusi 2011. gada 19. maijā
Palo Alto, Kalifornijā. Viņa ab
solvēja Latvijas Universitāti 1943.
gadā, iegūstot ārsta gradu zobu
slimībās. ASV viņa strādāja zob
ārstniecībā dažādos amatos. Kol
lēģe bija ļoti aktīva vietējā latviešu
sabiedrībā un LĀZA biedre. Sit tibi
terra levis!
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Andrejs Ķīsis, D.D.S.
(26.12.1938 Jelgavā – 20.10.2013 Mineapolē, MN)
Olga Medne (dzim. Zariņa), ārste
(30.03.1929 Bēnē – 9.02.2013 Vācijā)
Alise Plūme (dzim. Puriņa), M.D.
(3.07.1914 Rīgā – 7.04.2013 Konkordā, MA)
Īra Ramiņa (dzim. Vītola), M.D.
(14.07.1916 Nova Oskovā, Ukrainā – 18.11.2013 Takomā, WA)
Ingrīda Rūtiņš, R.N.
(26.11.1928 Rīgā – 5.12.2013 Beningtonā, VT)
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LĀZA biedru e-adreses
A
Adamovičs, Andris andrisa@hotmail.com
Adamsons Schranz, Glorija gschranz@aol.com
Andersons, Anda andaa@earthlink.net
Andrejeva, Līva andrejevaliva@hotmail.com
Austriņš, Kārlis austrins@bigfoot.com
Austriņš, Miķelis maustrins2@cs.com
Auziņš, Baiba bausinsch@comcast.net
Avots Avotiņš, Andrejs aavots@gmail.com

B
Bailey, Ieva ibailey@pol.net
Balodis, Lidija buncis@comcast.net
Bandrevics, Vidvuds bvics2@aol.com
Bauer Lindbergs, Vija vblindbergs@gmail.com
Bauman, Irēna irenabauman@aol.com.
Beķeris, Rūta rgbekeris@q.com
Bergmane Raistere, Inese ineser@comcast.net
Bērziņš, Uldis Jānis ujberzins@aol.com
Bite, Uldis bite.uldis@mayo.edu
Blāķis Eglāja, Māra blakiseglajs@msn.com
Blāķis, Pārsla ansisbl@hotmail.com
Blokmanis, Andris ablokman@sfu.ca
Blumbergs, Edvīns edblumberg@msn.com
Boršteins, Rota rotab@adelphia.net
Bottomley, Sylvia sylvia-bottomley@ouhsc.edu
Bott, Vladimirs valbott@hotmail.com
Buņķis, Juris bunkis@ocps.com
C
Cakuls, Pāvils pcakuls@rogers.com
Cakuls Tūters, Laila pcakuls@rogers.com
Cigusis Alderman, Aleksandra nelson1442@gmail.com
Cilnis, Juris cilnis@earthlink.net
D
Daniševskis, Pēteris danisevskis@t-online.de
Dimants, Jānis J. dimants@hotmail.com
Dreimane, Daina ddreiman@fastmail.fm
Doblinger, Sandra sdoblinger@sympatico.ca
Dobrovolsky, Irene staivd@gmail.com
Dzintars, Paulis dzintars@knology.net
E
Ertel, Inta ertel@med.umich.edu
F Freibergs, Arnis arnisfreiberg@rogers.com
Freiberg, Carmen ddscarmen@hotmail.com
Freimanis, Atis freimanisw@yahoo.com
Freimanis, Rita rfreiman@wfu-bmc.edu
G
Galejs Dravnieks, Aina ainad@mycidco.com
Galejs, Laris galejs@michiganurology.com
Gonia, Luize cgft@aol.com
Gonzalez Tālbergs, Līga ligagon@hotmail.com
Graudiņš, Gunārs graudins@sbcglobal.net
Grūbe, Baiba bjgrube@gmail.com
Gruntmanis, Uģis ugis.gruntmanis@utsouthwestern.edu
Gulēns, Voldemārs vgulens@gmail.com

H
Hoag, Silvija rwhoag@sbcglobal.net
J
Janava, Jina sfojlj@hotmail.com
Janners, Sigurds sjanners@up.net
Jansons, Uldis uldisj@yahoo.com
Janusonis, Silvija rabds@sympatico.ca
K, Ķ
Kalniņš, Aivars akalnins@woh.rr.com
Kalniņš, Aleksandrs alekskalnins@gmail.com
Kalniņš, Andrejs juris2@earthlink.net
Kalniņš, Āris a_kalnins@hotmail.com
Kalniņš, Guntis kalninsg@hotmail.com
Kalniņš, Ilze ilze.kalnins@utoronto.ca
Kalniņš, Juris kalnins@wideopenwest.com
Kampe, Ilze ilzekampe@accesswave.ca
Katis Upelnieks, Lauma lauma@katis.net
Katlaps, Gundars katlapsg@vcu.edu
Keggi, Kristaps keggi@snet.net
Kilkuts, Sandra skilkuts@aol.com
Kilman, Līga rlkilman@earthlink.net
Ķirsons, Inga dr.irp@sympatico.ca
Koro, Pauls paulkoro@live.com
Kravis, Jānis jkravis@rogers.com
Kravis, Marģers mkravis@cogeco.ca
Krievs Leonard, Vivita vkrievs@aol.com
Krolls, Sigurds skrolls@msn.com
Krūmiņš, Andrejs faci2@roadrunner.com
Kurme, Evita evita_kurme@gmx.net
Kūlīte, Zinta kzinta@comcast.net
L
Lakstīgala, Ilze ilze131@verizon.net
Lazovskis, Juris lazovskisj@cbdha.nshealth.ca
Lizlovs, Silvija lizlovs@aol.com
Lūsis, Ēriks lusise@hotmail.com
Lūsis, Jānis jr.lusis@sympatico.ca
M
Maslow Kowal, Nina ninamaslow@gmail.com
Medenis, Aija aijamedenis@gmail.com
Medenis, Vidvuds vmedenis@aol.com
Muižnieks, Ansis ansis.ingrid@gmail.com
N
Neiders, Mirdza neiders@buffalo.edu
Neimanis, Andris aneimanis@olg.com
Neimane, Ieva ineimani@mcmaster.ca
Niedrītis, Ēriks erikniedritis@msn.com
O
Otto, Rota rotaotto@shaw.ca
Ozoliņš, Andrejs aozolins2004@msn.com
Ozoliņš, Artūrs ozolin@mindspring.com
Ozols, Robert robertozols@comcast.net
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APKĀRTRAKSTS
P
Pelēķis, Vaira vairap@comcast.net
Pētersons, Dagnija dagnijapeterson@aol.com
Phillips Alksne, Zaiga zap@uw.edu
Pourzan, Cyrus Andris pourzan@earthlink.net
Pone, Jānis docjanis@aol.com
Priede Berger, Antra antrapriede@pol.net
Priedkalns, Jānis jpuika@chariot.net.au
Priedkalns, Juris epriedkalns@yahoo.com
Pruitt, Ron scopeman1@msn.com
R
Ramiņš Tannis, Ingrīda tannise@istar.ca
Raterman, Leonid maruraterm@aol.com
Rimša, Alfreds alfredsrimsa@sbcglobal.net
Ritmanis, Andris aritmanis@aol.com
Rozentals, Jānis rosental@att.net
Rubenis, Andris andrisrubenis@rogers.com
Ruperts, Arnolds liga3x3@iserv.net
Rūtiņš, Inta silverinta@verizon.net
S, Š
Schultz, Biruta birschultz@att.net
Schwartz, Ilze K. ilze.rich.schwartz@juno.com
Sēja, Rita sejar@aol.com
Simone, Guna gunal.simon@aol.com
Šķetris, Ingrīda ingrid.sketris@dal.ca
Šlesers, Juris jurisslesers@aol.com
Slucis, Aivars aslucis@comcast.net
Soutar Bērziņš, Ināra inara.soutar@freedom55financial.com
Straubs, Viktors vstraubs@earthlink.net
Strobel, Fred fstrobel@earthlink.net
Strunskis, Maksims mstrunsky@t-online.de
Sūrītis, Zigurds zigmd@aol.com
Švāns, Imants imantsmsvans@comcast.net
Švāns, Valdis vsvans@aol.com
T
Tupesis, Jānis janistupesis@mac.com
Tūters, Kaspars k.tuters@utoronto.ca
U
Ullis, Kārlis kullis@ucla.edu
Upenieks, Eduards ejupen@hotmail.com
V, W
Vallis, Dzintris d.vallis@cox.net
Vasilkovs, Ingrīda ivasilkovs@verizon.net
Vaters, Juris yvater@yahoo.com
Veide, Laima iveidis@election.com
Veiss, Aira leomveiss@aol.com
Veiss, Leo leomveiss@aol.com
Vēverbrants, Egils verbants@hotmail.com
Vēveris, Ieva gunars@sbcglobal.net
Vīksne, Vilnis vilnisv@verizon.net
Vinters, Harry hvinters@mednet.ucla.edu
Weaver, Brigita baweaver@sprint.ca
Z
Zadvinskis, Davids davidzad@aol.com
Zadvinskis, Zigfrīds zpzad@aol.com
Zālītis, Egils egilszalitis@aol.com

36

Zariņš, Bertrams bzarins@partners.org
Zariņš, Kristaps zarins@heartflow.com
Zariņš, Laima lzarins@caregroup.harvard.edu
Zariņš, Raimonds zarins@cox.net
Zemītis, Andris zemitis@t-online.de
Zēgners, Ģirts girts.zegners@t-online.de
Ziediņš, Eduards eduards.ziedins@vtmednet.org
Ziedonis, Douglas ziedoniD@ummhc.org
Zvārgulis, Jānis jzvargulis@comcast.net
Zvejnieks, Kārlis zvejnieks@abe.midco.net
Zvirbulis, Dace zvirbulis@att.net

E-adreses Latvijā

Andrejevs, Georgs un Anita anitaandrejeva@yahoo.com
Apinis, Pēteris peteris@arstubiedriba.lv
Apse, Pēteris papse@latnet.lv
Boka, Viesturs boka@linezers.riga.lv
Krieviņš, Dainis dainiskk@yahoo.com
Laiks redakcija@laiks.us
Latvijas Ārsts la@arstubiedriba.lv
Latvijas Ārstu biedrība lab@arstubiedriba.lv
Medicīnas vēstures mūzejs info@mvm.lv
Micāne Zālīte Dace dmzalite@gmail.com
Pētersons, Aigars aigars.petersons@rsu.lv
Pīrāgs, Valdis pirags@latnet.lv
Pļaviņš, Māris plavin@latnet.lv
Pozemkovska, Maija museum3@apollo.lv
Rumba Rozenfelde, Ingrīda lumedi@lanet.lv
Sīpols, Jānis alfreds.sipols@lu.lv
Solima, Mairita elpa@apollo.lv
Vīksna, Arnis arnis.viksna@lu.lv

Zviedrijas kopa

Ābele, Gunars gunnarabele@hotmail.com
Alberts, Pēteris peterisalberts@hotmail.com
Anneroth, Ingrid ingrid.anneroth@mailbox.euromail.se
Bertholds, Ēriks eric.bertholds@vgregion.se
Fītiņš, Daina bettfys@algonet.se
Ģērmane, Guna guna.germanis@ds.se
Grīnups, Egils egils@telia.com
Irbe, Andra andra.irbe@telia.com
Kancāne, Monika m.kancans@telia.com
Kreicbergs, Andris andris.kreicbergs@karolinska.se
Lapiņš, Jānis jan.lapins@karolinska.se
Matuss, Maija maija.matuss@tiscali.se
Müller, Dace dacemueller@bluewin.ch
Ogunnaike, Luksma luksma@comhem.se
Pavārs Popek, Edīte edith.popek@orebroll.se
Pāvulāne, Ausma ausma.pavulans@vgregion.se
Paukšēns, Kārlis karlis.pauksens@akademiska.se
Rašmanis, Gundars gundars.rasmanis@karolinska.se
Sāns, Laura laura.sans@telia.com
Siksna, Aina aina.siksna@oek.org.se
Sliede Terlutter, Astride horstastrid.tesli@t-online.de
Sliede, Daina sliede@t-online.de
Suksis, Ruta bertil.eng@spray.se
Teivens, Aina aina.teivens@forodont.se
Vaško, Daina girts.daina@telia.com
Vaško, Pēteris peter@vasko.se
Zalcmane, Māra maraz@swipnet.se

