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Visiem sirsnīgs paldies, ka esat aktīvi LĀZA biedri 
un domubiedri, kas palīdz, izsaka domas, reizēm kritizē 
un iedrošina, tas ir svarīgi un nepieciešami. Mūsu skaits 
aug, LĀZA Facebook grupā jau esam gandrīz 1600, tajā 
uzzinām par mūsu maziem un lieliem panākumiem, 
diskutējam par ētiskām un medicīniskām dilemmām 
pasaules un Latvijas medicīnā. 

Pirms četriem gadiem LĀZA Facebook grupai se-
koja 150. Tagad tā desmitkārt augusi. Paldies par to 
Dainai Dreimanei, mūsu lapas iesācējai un uzturētājai!

Šis gads mums bijis, kā nu jau pierasts, ļoti aktīvs. 
Par visu, kas svarīgs ir noticis 2019. gadā, tad arī mūsu 
Apkārtrakstā, kuram tagad jau sena vēsture – tas 
drukātā veidā iznāk jau kopš 1947. gada. LĀZA biedri 
saņem Apkārtrakstu savās pasta kastītēs. Tā elektroni-
sko versiju var lasīt LĀZA mājaslapā.

2017. un 2018.gadā rīkojām Apaļā galda diskusijas 
par problēmām bērnu psihiatrijā Latvijā. Diskusijas 
palīdzēja bērnu psihiatriju noteikt, kā pamatspecialitāti. 
Šāda kārtība samazina apmācību laiku rezidentūrā par 
diviem gadiem. Kopā ar profesionālajām organizācijām 
Latvijā mums tas izdevās, un rudenī tika uzņemti 
vairāki spējīgi rezidenti bērnu psihiatrijā. 2019. gadā 
sagatavojām augsni, lai no 2020. gadā varētu uzsākt 
interneta seminārus par bērnu un pusaudžu psihotera-
piju. Esam pateicīgi Dr. Laumai Upelnieks Katis par 
10 000$ ziedojumu šīs nozares attīstībai Latvijā. 2020. 
gadā sāksim starptautisku izglītības semināru ciklu 
par bērnu un pusaudžu psihisko veselību. 

2019. gadā bija interesanti un grūti izvērtēt 
atbilstošākos kandidātus Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendijai. Tik daudz spējīgu stu-
dentu ir Latvijā, katrs no stipendijas ieguvējiem 
aprakstīs Apkārtrakstā, ko jaunu iemācījies. Aprak-
sti būs arī no LĀZA Ojāra Veides fonda un Latvijas 
Medicīnas Fonda (LMF) stipendiātiem. Arī 2020. 
gadā turpināsim atbalstīt studentus un jaunos ārstus, 
piešķirot stipendijas.

5. jūlijā tikāmies XV Dziesmu un deju svētkos 
Toronto LĀZA konferencē. Tajā bija interesanta 
akadēmiskā programma, kur par jaunāko krūts vēža 
diagnostikā runāja Līva Andrejeva, par fenomenālo 
ģenētikas progresu Baiba Lāce, LĀZA vēstures atska-
tu sniedza Bertrams Zariņš, par Heartflow pēdējiem 
pētījumiem – Kristaps Zariņš, Juris Lazovskis par 
ultrasonogrāfijas izmantošanu reimatoloģijā, Kamena 
Kaidaka par padarīto LĀZA darbu 2018./2019. gadā 
un es par testosterona lomu vīrieša dzīvē. Pārtraukumā 
mūs ar līdz dziedāšanu priecēja Ogres jauktais koris 
maestro Jāņa Zirņa vadībā. 

Decembra sākumā prezidenta dzīvesbiedre Dr. An-
dra Levite devās uz Londonu un tiktās ar diasporas 
mediķiem. LĀZA palīdzēja Latvijas vēstniecībai 
uzaicināt kolēģus, jaunievelētā valdes locekle Dr. 
Karīna Beinerte no Anglijas mūs reprezentēja 
diskusijā, kā mediķi, sadarbojoties ar Latvijas kolēģiem, 
var palīdzēt Latvijas medicīnai. 

Berlīnē 7. decembrī rīkojām ELA/LĀZA tīklošanās 
pasākuma, kur kopā ar Latvijas Jauno ārstu asociācijas 
vadītāju Kārli Rāceni, Latvijas Ārstu biedrības vadītāju 
Ilzi Aizsilnieci, Veselības ministrijas parlamentāro 
sekretāru Ilmāru Dūrīti, Izglītības ministrijas kolēģi 
Uldi Berķi, LU profesoru Ugu Dumpi un kolēģiem, 
kas strādā Vācijā, Austrijā, Anglijā, Skotijā un Latvijā 
pārrunājām ārstu/māsu trūkumu Latvijā, kā arī citus 
iemeslus piketiem pie Saeimas un protesta akcijām 
Latvijā, bet galvenais – kā visi, strādājot kopā un viens 
no otra mācoties, varam uzlabot Latvijas medicīnu. 
Vācijā veiksmīgi strādājošie kolēģi Uldis Kopeika, 
Aksels Rībens, Lana Saksone izteica savu redzējumu. 
Mēs LĀZA atbalstām Latvijas Ārstu biedrības, Latvi-
jas Jauno ārstu asociācijas un Māsu asociācijas prasības 
par nepieciešamo atalgojuma pieaugumu. 

Ar lielu balsu pārsvaru LĀZA tika ievēlēta Diaspo-
ras padomē, kas darbojas Ārlietu ministrijas paspārnē, 
kur kopā ar ELA, PBLA, IZM, VM, EM risinām 
svarīgus jautājumus par to, kā iedzīvināt Diasporas 
likumu. 

JAUNO DARBA CĒLIENU SĀKOT!
Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis

Uģis Gruntmanis piketā “Vienoti par veselību” 7.11.2019
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Atbalstām LĀB darbā pie likumdošanas par at-
vieglotiem noteikumiem, lai ārsti un zobārsti varētu 
vieglāk iegūt praktizēšanas atļaujas/sertifikātu Latvijā, 
jo process ir pārlieku birokratizēts. Un jau 2020. gada 
sākumā ir redzami darba augļi – LĀB biedru sapulce 
nobalsoja par jaunu kārtību, kādā kvalifikāciju atzīst 
kolēģiem, kas specialitāti ieguvuši ASV, Kanādā, 
Austrālijā u.c. attīstītās valstīs, pielīdzinot šo procesu 
ES dalībvalstīm. Par to plašāk arī LĀB juristes Ilzes 
Vilkas rakstā.

Mūsu valdes vēstule par to, ka Latvijas universitāšu 
vadībā nedrīkst 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas 
būt VDK „maisos esošie”, balstās mūsu organizācijas 
vērtībās par godīgu, caurspīdīgu darbību. Esošā vecās 
kārtības turpināšana neļauj attīstīties un uz priekšu 
virzīties talantīgiem jauniešiem un mūsu valstij. htt-
ps://ir.lv/2019/05/16/pret–vdk–agentu–zinotaju–
atrasanos–valsts–parvaldes–un–valsts–universitasu–
vadiba/ 

2019. gadā arī tika ievēlēta LĀZA valde un 
balsojumā noteikti amati nākamiem četriem gadiem.
LĀZA valdes 2019. gada vēlēšanu rezultāts

Uģis Gruntmanis, Latvija – LĀZA priekšsēdis

Juris Lazovskis, Kanāda – vicepriekšsēdis

Jānis Dimants, ASV – priekšsēdis emeritus statusā

Zaiga Alksnis–Phillips, ASV – kasiere 

Atis Bārzdiņš, ASV – kasiera vietnieks

Daina Dreimane, ASV – sekretāre 

Karīna Beinerte, Anglija – sekretāra vietniece

Aleksandrs Kalniņš, ASV – biedrzinis

Andis Graudiņš, Austrālija – speciālie projekti 

Gundars Katlaps, ASV – speciālie projekti

Ēriks Niedrītis, ASV – speciālie projekti

Kaspars Tūters, Kanāda – speciālie projekti

LĀZA biroja vadītāja Latvijā Kamena Kaidaka

Vēlu veselīgu un aktīvu 2020. gadu.

First of all, let me thank you from the bottom of my 
heart for being active LAZA members and suppor-
ters, who help us by expressing ideas and sometimes 
criticising or encouraging us.  That is important and 
necessary.  Our numbers are increasing.  There are ne-
arly 1,600 people who have joined the LAZA Facebo-
ok group, where we talk about our large and small ac-
hievements and discuss ethical and medical dilemmas 
in Latvia and the world.  Four years ago, the LAZA 
Facebook group had 150 followers, and now that num-
ber has increased ten times over.  I am grateful to Dai-
na Dreimane, who set up and maintains our Facebook 
page.

As usual, this year has been very active for us.  This 
newsletter speaks to the important things that hap-
pened in 2019.  The newsletter has been published 
since 1947, and LAZA members receive it in their 
mailboxes.  The electronic version of the newsletter is 
available on our organisation’s homepage.

In 2017 and 2018, we organised roundtable discus-
sions about problems with paediatric psychiatry in 
Latvia.  This helped to ensure that paediatric psychi-
atry is a fundamental area of specialisation.  Residency 
for paediatric psychiatrists has been reduced by two 
years.  With the help of professional organisations, we 

ensured the admission of several capable residents in 
the area of paediatric psychiatry last autumn.  In 2019, 
we laid the ground for launching Internet seminars in 
2020 about paediatric and juvenile psychiatry.  We are 
grateful to Dr Lauma Upelnieks Katis, who donated 
10,000 US dollars to support the development of this 
sector in Latvia.  In 2020, we will launch an interna-
tional cycle of educational seminars about the psychic 

NEW PERIOD OF WORK!
Uģis Gruntmanis, LĀZA president

Director of the Latvian Medical Association Ilze Aizsilniece, Uģis 
Gruntmanis and LAZA office director Kamena Kaidaka
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health of children and adolescents.

It was interesting, but tough to evaluate the most 
appropriate candidates for the Professor Ilmārs La-
zovskis Medical Fund scholarship in 2019.  There are 
a great many capable students in Latvia, and each sc-
holarship recipient will be described in the newslet-
ter in terms of the new things that they have learned.  
Such descriptions will also come from recipients of 
the Ojārs Veide Fund and Latvian Medicine Fund sc-
holarships.  We will continue to support students and 
young doctors with scholarships in 2020.

On July 5, we gathered at the 15th Latvian Song 
and Dance Festival in Toronto, organising a LAZA 
conference there.  The programme was very interes-
ting.  Līva Andrejeva delivered a paper on the latest 
developments in diagnosing breast cancer, Baiba 
Lāce talked about phenomenal progress in genetics, 
Bertrams Zariņš reviewed the history of the LAZA, 
Kristaps Zariņš delivered a paper about the latest 
Heartflow research, Juris Lazovskis told the audien-
ce about the use of ultrasonography in rheumatology, 
Kamena Kaidaka discussed the work that the LAZA 
did in 2018 and 2019, and I presented information 
about the role of testosterone in the lives of men.  Du-
ring a break, the Ogre Mixed Choir under the baton 
of Maestro Jānis Zirnis delighted us with a perfor-
mance.

Early in December, Latvia’s first lady, Dr Andra 
Levite, visited London to meet with medics who live 
there.  The LAZA helped the Latvian embassy to in-
vite colleagues to the meeting, while our new board 
member, Dr Karīna Beinerte, represented us in the 
discussion about how medics can partner with collea-
gues in Latvia to help the world of medicine in Latvia.

On December 7 in Berlin, we organised a networ-
king event for the European Latvian Association and 
the LAZA.  Participants included the director of the 
Latvian Association of Young Doctors, Kārlis Rāce-
nis, the director of the Latvian Medical Association, 
Ilze Aizsilniece, a representative of the Ministry of 
Health, Ilmārs Dūrītis, a representative of the Minis-
try of Education and Science, Uldis Berķis, Professor 
Uga Dumpis from the University of Latvia, as well as 
colleagues who work in Germany, Austria, England,  
Scotland and Latvia.  We discussed shortages of doc-
tors and nurses in Latvia, as well as other reasons why 
medics have been picketing Latvia’s parliament and 
engaging in other protests in Latvia.  The main thing 
is that by working together and learning from one 
another, we can improve medicine in Latvia.  Suc-
cessful colleagues in Germany include Uldis Kopeika, 
Aksels Rībens and Lana Saksone, and they expressed 

their views at the meeting.  The LAZA supports the 
demands from the Latvian Medical Association, the 
Latvian Association of Young Doctors and the As-
sociation of Nurses for very necessary wage increases.

The LAZA was elected to the Diaspora Council, 
which operates under the aegis of the Foreign Affairs 
Ministry.  We are joining with the European Latvian 
Association, the World Federation of Free Latvians, 
the Ministry of Education and Science, the Minis-
try of Health and the Economics Ministry to discuss 
ways of bringing a new law on the diaspora to life.

We support the Latvian Medical Association in 
terms of its work with legislation about earlier rules o 
allow doctors and dentists to receive practice permits 
and certificates in Latvia; right now the process is far 
too bureaucratic.  We saw the fruits of this labour ear-
ly in 2020.  At a general meeting, the Medical Asso-
ciation approved a new procedure for recognising the 
qualifications of colleagues who have studied in the 
United States, Canada, Australia and other developed 
countries so as to compare this process to EU mem-
ber states.  The lawyer of the Medial Association, Ilze 
Vilka, discusses this issue more broadly in this issue of 
the newsletter.

Our board sent a letter to say that senior academic 
personnel at Latvian universities cannot be people 
who were in the so-called “KGB sacks” 30 years after 
the restoration of Latvia’s independence.  Our oppo-
sition is based on our organisation’s values in terms of 
honest and transparent work.  The existing order does 
not allow talented young people and our country to 
develop and move forward.

The LAZA board was elected in 2019, and jobs 
were divided up for the next four years:

Uģis Gruntmanis, Latvia, chairman
Juris Lazovskis, Canada, vice chairman
Jānis Dimants, USA, chairman emeritus
Zaiga Alksnis-Phillips, USA, treasurer
Atis Bārzdiņš, ASV, deputy treasurer
Daina Dreimane, USA, secretary
Karīna Beinerte, England, deputy secretary
Aleksandrs Kalniņš, USA, membership director
Andis Graudiņš, Australia, special projects 
Ēriks Niedrītis, USA, special projects
Kaspars Tūters, Canada, special projects
Kamena Kaideka, Latvia, LAZA office director
I wish you all a healthy and active 2020!
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LĀZA VALDE 
2019. gads bija LĀZA valdes vēlēšanu gads. 147 

balsstiesīgie biedri saņēma uzaicinājumu izteikt savu 
viedokli un 59 no viņiem nobalsoja gan elektroniski, 
sūtot biļetenu uz LĀZA e pastu, gan savu biļetenu 
sūtot pa pastu LĀZA sekretāram Jurim Lazovskim. 
Apkopojot visus balsošanas rezultātus, ir redzams, kam 
turpmākos četrus gadus uzticēta LĀZA vadība. Savā 
pirmajā valdes sēdē kolēģi pieņēma lēmumu par to, kā 
tiks sadalīti valdes amati. Balsojumā par valdes ama-
tiem bija liela vienprātība. Nākamās valdes vēlēšanas 
notiks 2023. gadā, bet līdz tam vēl daudz darāmo dar-
bu. LĀZA valdē jau zināmas un arī mazāk zināmas 
sejas, tāpēc šoreiz vieta mazam CV un arī pārdomu 
tekstam par katra valdes locekļa vietu LĀZA un 
LĀZA vietu pasaulē.

Uģis Gruntmanis, M.D. - LĀZA valdes priekšsēdis 
Dzimis Saldū, Latvijā. Beidzis Latvijas Medicīnas 

akadēmiju (tagad Rīgas Stradiņa universitāte) 1992.
gadā. No 1996.gada līdz 2019. gadam  dzīvoja ASV. 
Mācījies internatūrā Jēla U Ņūheivenā (1996-97) un 
rezidentūrā Ročesteras U (1997-99), specializējies 
endokrinoloģijā Cedars-Sinai/Kalifornijas U 
Losandželosā (1999-2011). Mācībspēks Teksa-
sas universitātē Southwestern Dalasā (no 2001-
2019), profesors, kā arī iekšķīgo slimību rezidentūras 
asociētais direktors, Augsta Riska Osteoporozes servi-
sa direktors, Globālā servisa direktors iekšķīgo slimību 
klīnikā. Atgriezies Latvijā 2019. gada pavasarī. Aktīvs 
veselības aprūpes sistēmas eksperts. LĀZA priekšsēdis 
kopš 2015. gada.

„Tik svarīgi mums visiem tikties un runāt ar Latvijas 
nākotnes cēlājiem - studentiem un rezidentiem! Lai 
gan esam visi ļoti aizņemti, tomēr der ieklausīties Lat-
vijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes vārdos par to, ka 
mums katram jādara savs darbs, bet ikviena pienākums 
ir ziedot daļu sava laika vispārībai - latviešu tautai. 
2019. gada nogalē, skatoties filmu „Dvēseļu putenis”, 
mani pārņēma kauna sajūta, ka esmu darījis daudz par 
maz. Tas, ko šie latviešu puikiņi un vīri izdarīja, bija 
un ir prātam neaptverams! Mūsu pienākums ir viņus 
atcerēties ne tikai 11. novembrī, bet katru dienu, kad 
šaubāmies, kad neesam droši par savu lēmumu. Mūsu 

visu uzdevums ir veidot godīgāku, sirsnīgāku valsti, 
kur katram ir dotas vienādas iespējas sasniegt savus 
sapņus, mērķus, grūti mācoties vai strādājot, neatkarīgi 
no tā, kāda ir vecāku turība! Līdzīgi tam jābūt izglītībā 
un medicīnā. Tā tas vēl nav, un tam jāmainās! Visi 
kopā to varam!”

Juris Lazovskis, M.D. - LĀZA vicepriekšsēdis 
Dzimis Rīgā. Beidzis ar izcilību Rīgas Medicīnas 

institūtu (1985). Ārsts Cesvainē un Madonā (1985-
1990). Latvijas Medicīnas akadēmijas (tagad Rīgas 
Stradiņa universitāte) klīniskais ordinators un lek-
tors iekšķīgās slimībās (1990-1997). Papildinājis 
zināšanas internajā medicīnā Mineapolē (1997-2000). 
Specializējies reimatoloģijā Minesotas U Mineapolē 
(2000-2002). Kopš 2003.gada reimatologs Jaunskotijā, 
Kanādā. No 2009.gada docētājs iekšķīgās slimībās un 
reimatoloģijā Dalhousie U Halifaksā (Kanāda), tagad 
assistant professor, no 2018. gada vieslektors LU. 
LĀZA valdē kopš 2015 gada.

„Priecājos, ka 2019. gada septembrī uzturoties Rīgā 
un pasniedzot reimatoloģijas nodarbības LU ārzemju 
studentiem, man bija arī iespēja tikties ar nākamajiem 
Latvijas reimatologiem – pašreizējiem rezidentiem. 
Pārrunās tapa skaidrs, ka kādreiz pastāvošā atšķirīgā 
pieeja reimatisko slimību diagnostikā un ārstēšanā 
starp Latviju un ārzemēm strauji izzūd. Ceļošanas un 
informācijas ieguves un apmaiņas brīvība nojauc bar-
jeras.

Medicīniskā taktikā jēdzieni “pie mums” iepretim 
“pie jums” tāpat ar laiku kļūst vēsturiski.

Pakāpeniski uzlabojoties vispārējai veselības aprūpes 
sistēmai, būs svarīgi paturēt prātā, ka reimatoloģijā 
lielāks finanšu ieguldījums nenozīmē automātiski 
pareizākas diagnozes varbūtību un lielāku pacienta 
gandarījumu par labāku iznākumu. Reimatoloģijā 
spilgti redzams, kā jau pirmreizējas vizītes laikā 
iespējams ar lielu varbūtību nokļūt diagnozei uz 
pēdām, kā, reizēm pat atturoties no dārgu izmeklējumu 
ordinācijas, ir iespējams nenovirzīties no sākotnēji 
noteiktās pareizās diagnozes. Pacienta uzklausīšanai 
atvēlēto minūšu vērtība ir lielāka par labumu no plašu 



2019.  Nr. 168

7

laboratorisko izmeklējumu nekritiskas nozīmēšanas.
Rietumu patērētāju sabiedrības pārmērību rezultātā 

dzimušo konfrontējošo jēdzienu “when Less is More” 
(“mazāk” ir   vairāk”) var tikpat labi attiecināt uz 
biežāko reimatisko slimību diagnostiku. Arī esenciālie 
ārstniecības ieteikumi biežākām reimatiskajām 
slimībām (kā osteoartrīts, fibromiaļģija, ģikts) ir lēti 
un pat bezmaksas.

Pēc vairāk nekā 20 gadiem, kas pavadīti rietumu 
medicīnas sistēmā, ir liels gandarījums atkal sastapties 
ar Latvijas studentiem un rezidentiem. Gandarījumu 
nes palīdzēšana saskatīt pozitīvismu un iespējas Latvijā 
un cenšanās nepieļaut kļūdas, ar kuru sekām pašreiz 
cīnās rietumu, īpaši Ziemeļamerikas, medicīna.

Mijiedarbība ar Latvijas kolēģiem tiešā saskarsmē 
un ar tīklošanās radītām iespējām palīdz dalīties ne 
tikai pieredzē un bagātināt vienam otru, bet caur to 
– kalpot galējam mērķim – mūsu pacientiem, lai kur 
gan tie, gan mēs paši atrastos – ārzemēs vai Latvijā – 
visiem vienā, aizvien sarūkošo attālumu pasaulē.”

Jānis J. Dimants, Jr., M.D. - 
LĀZA priekšsēdis emeritus statusā
Dzimis Rīgā. Beidzis Aiovas U (State University 

of Iowa) ar M.D. grādu (1962), no 1965. līdz 1968.
gadam specializējies dzemdniecībā un ginekoloģijā. 
No 1968. līdz 2005.gadam ginekologs privātpraksē 
Mineapolē, MN. Daudzu profesionālo organizāciju 
biedrs. Aktīvs latviešu sabiedriskais darbinieks (Lat-
vijas Brīvības Fonda dibinātājs 1973.gadā, ALA mūža 
biedrs u.c.). Raksti trimdas latviešu presē par sabie-
driski politiskām tēmām un medicīnas problēmām. 
LĀZA diskusiju Apaļā galda vadītājs. LĀZA valdes 
priekšsēdis no 1998. līdz 2015.gadam.

„2019. gadā man bija sāpīgi redzēt un dzirdēt, kā at-
kal publiski noniecināja un pat ironizēja par mediķu 
prasībām pēc algas, kas būtu atbilstoša profesionālajam 
līmenim. Nav gudri ņirgāties par mediķiem. Ja būtu 
griba, tad būtu risinājums - palielināt algas visam 
medicīnas personālam uzreiz. Šāda pozitīva rīcība sāktu 
apturēt veselības profesionāļu aizplūšanu no Latvijas. 
Tagad mēs zaudējam tik grūti sarūpēto dzīvā spēka 
potenciālu – tik zinīgo profesionāļu grupu. Neesam 
mācījušies no kaimiņu valstīm, kaut to labo piemēru 
bieži pieminam, bet piemēru nepiesavināmies. Runas 
par to, ka ārsti tāpat pelna daudz, ir pretrunā ar to, ka 

nozarē trūkst darbinieku, ka ārsti aizbrauc. Vienmēr 
būs izņēmumi, bet tie jau neraksturo sistēmu. Trūkst 
politiskās gribas un pārliecības gan valdībā, gan Saeimā 
šo algu jautājumu sakārtot uzreiz un visiem, nevis 
drupināt risinājumus, aizbildinoties ar mūžīgo „nau-
das trūkumu”. Vienmēr esmu teicis – jo sarežģītāka 
situācija, jo vienkāršāks risinājums. Prioritāte tagad 
ir veselības aprūpe Latvijā. Visu nevaram uzreiz 
apmierināt, bet risinājums ir – divkāršs vai trīskāršs 
algu palielinājums visam medicīnas personālam, 
nenovirzoties no mērķa un neapmaldoties sīkumos. 
Algu palielinājums atbilstoši profesionālajam līmenim 
ir tā burvju atslēga. Ļoti ceru, ka 2020. gadā beidzot 
to sapratīs ”

Zaiga Alksne-Phillips, M.D. - LĀZA kasiere
Dzimusi Rīgā. Beigusi Vašingtonas U Sietlā ar 

M.D. grādu (1959), specializējusies pediatrijā. Kopš 
1977.gada strādā privātpraksē Allegro Pediatrics, 
Bellevue, WA. Kopš 1989. gada uzsāka  intensīvu 
sadarbību ar Latvijas bērnu ārstiem,  gan piedaloties 
ar lekcijām, pārrunām, konsultācijām vai sadarbībā 
ar ASV organizācijām. Pilsētu Bellevue un Liepājas 
sadraudzības projekta iniciatore. Organizēja un 
piedalījās “Healing the Children” sadarbībā, kas veica 
operācijas un  bērnu aprūpi  Liepājā un ASV (1993-
2000). 1995.gadā piešķirta Liepājas pilsētas atzinības 
balva. 2005.gadā piešķirts Atzinības krusts (5.šķira). 
LĀZA sekretāre (1998-2002), LĀZA Ziņu redaktore 
(2001-2005), vicepriekšsēde (2008- 2015)

„Kopš 2003. gada aktīvi darbojos kā LĀZA valdes 
locekle, kasiere un viceprezidente. ASV 43 gadus 
esmu pediatre privātā grupas praksē Allegro Pedi-
atrics   Bellevue, Vašingtonas  štatā. Kopš 1989. gada 
uzsāku intensīvu sadarbību ar Latvijas bērnu ārstiem, 
gan piedaloties ar lekcijām, pārrunām, konsultācijām, 
gan sadarbībā ar ASV organizācijām. Trīs gadu laikā 
The Healing of Children, labdarības organizācija, vei-
ca ap 100 operācijām Liepājā, tai pašā laikā izmitinot 
un izoperējot ap 20 bērniem Amerikas rietumu krasta 
slimnīcās. Tolaik Latvijā šiem bērniem nepieciešamās 
operācijas nebija iespējas saņemt. Veicināju nodibināt 
Bellevue sadraudzības (māsu) pilsētu attiecības ar 
Liepāju, radot iespēju studentu, skolotāju, pilsētu 
mēru apmaiņām. Iespēja novērot cilvēku pieeju, aprūpi 
citās valstīs paceļ izglītības līmeni ārstiem, studentiem 
un skolotājiem. Sevišķi vēlos pieminēt, cik nozīmīga 
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bija pieredzes apmaiņa invalīdu un bērnu ar attīstības 
traucējumiem aprūpes laukā. Personīgu prieku man 
dara dotā iespēja savā mājā izmitināt piecus Latvijas 
ārstus, kuri ieguva pieredzi ne tikai savā specialitāte, 
bet novēroja sistēmu un darbības organizāciju, ārstu - 
pacientu attieksmi un ieguva profesionālas draudzības, 
kas veicina turpmāko informācijas apmaiņu. Priecājos 
un atbalstu   LĀZAs tagadējo un turpmāko darbību 
galvenokārt atbalstīt jaunos ārstus ne tikai ar iespējām 
tālākai izglītībai, bet palikt un strādāt Latvijā. Tas 
ir panākams tikai tad, ja strādāšana un darbs ir 
apmierinošs, ir atzinība, attiecīga alga un nav jāstrādā 
vairākās darbavietās. Latvijā ir ļoti vajadzīgi tādi 
speciālisti kā psihiatri, psihologi, sociālie darbinieki, 
kas veicinātu tautas veselību.”

Atis Bārzdiņš, M.D. - LĀZA kasiera vietnieks
Dzimis Latvijā. Pabeidza Latvijas Medicīnas 

akadēmiju 1994. gadā. Pēc iekšķīgo slimību 
rezidentūras pabeigšanas Rīgā, 1997. gadā uzsa-
ka pēcdiploma apmācību ASV. No 2000.-2003. g. 
izgāja iekšķīgo slimību rezidentūru NYU Down-
town Hospital, no 2003.-2006. g. - hematoloģijas un 
onkoloģijas fellowship St. Luke’s-Roosevelt slimnīcā 
Ņujorkā. Kopš 2004. gada praktizē savā specialitātē 
Kolorado, Floridā un kopš 2010. gada - Vašingtonas 
štatā. Kopš 2013. gada strādā Pacific Medical Centers, 
daudzspecialitāšu grupā praktizējošs medicīniskais 
onkologs un hematologs Sietlā, ASV. LĀZA valdē 
kopš 2019. gada.

„LĀZAs nākotni saredzu šādos aspektos:
- LĀZA kā neitrāls eksperts: no Latvijas vietējā 

ārstniecības-ekonomiskā kompleksa neatkarīgu, Lat-
vijai lojālu un starptautiski pieredzējušu ārstu apvienība 
var būt kā neitrāla un autoritatīva balss Latvijas 
veselības aprūpes attīstībā. Uzskatu, ka Uģis Grunt-
manis šajā sakarā ir bijis lielisks paraugs, norādot uz 
Latvijas veselības aprūpes sistēmas nepilnībām, īpaši 
atspoguļojot nepamatotu līdzekļu izšķērdību, utt. 

- LĀZA kā katalizators: Latvijas mediķiem turpināt 
atrast kontaktus ārzemēs un viņiem palīdzēt ar 
starptautiskās pieredzes apgūšanu; sakaru uzturēšana 
starp izbraukušajiem ārstiem.

- LĀZA kā enkurs: iesaistoties Latvijas medicīniskajās 
apritēs, stimulēt no Latvijas aizbraukušo ārstu sai-
knes saglabāšanu ar dzimteni un palīdzēt tiem, kad 

nolēmuši atgriezties Latvijā.
Kā lielāko problēmu LĀZAs turpmākai pastāvēšanai 

redzu tās šobrīd neskaidro lomu Latvijā. Es domāju, 
ka atpazīstamības nostiprināšana būs svarīgākais 
uzdevums jaunajai valdei. Viena no idejām varētu būt 
periodisku tematisku akciju organizēšana. 

Mans pienesums varētu būt ar vēža aprūpi saistītajos 
jautājumos. 

Šobrīd praktizēju medicīnisko onkoloģiju un 
hematoloģiju daudz specialitāšu praksē Sietlā. Pēc 
vairāk nekā 15 praksē pavadītiem gadiem ir sas-
niegts zināms plato, atkārtoti izmantojot tās pašas 
profesionālās iemaņas, tāpēc izjūtu nepieciešamību 
meklēt jaunus izaicinājumus. Vēlos plašāk dalīties savā 
pieredzē, atrast tai pielietojumus ārpus savas prakses, 
kā arī apgūt jaunas iemaņas. Esmu ļoti priecīgs par 
iespēju pievienoties LĀZAs valdei, cerot, ka sadarbībā 
ar šo izcilo kolēģu grupu man izdosies sasniegt gan 
šos personīgos mērķus, gan arī atgriezties Latvijas 
medicīnas apritē pēc vairāk nekā 22 ASV pavadītiem 
gadiem. Gribu dalīties ar Šekspīra vārdiem “The Earth 
has music for those who listen” (Zeme spēlē mūziku 
tiem, kas klausās).

Daina Dreimane, M.D. - LĀZA sekretāre
Dzimusi Latvijā, Skrundas pagasta Raņķos. Beigusi 

Rīgas Medicīnas institūta Pediatrijas fakultāti (1980) 
un klīnisko ordinatūru pediatrijā (turpat, 1990), kā 
arī pediatrijas rezidentūru Teksasas Tech universitātē 
(1996). Specializējusies bērnu endokrinoloģijā Ka-
lifornijas U Losandželosā (1996-1999). Strādājusi 
Ogres rajona poliklīnikā (1980-1985), Rīgas 1. 
Bērnu slimnīcā (1987-1993). Kopš 1999. strādā kā 
endokrinoloģe ASV.  Diabēta un endokrīno slimību 
grupā San Antonio, Teksasā (1999-2002). Mācībspēks 
Dienvidkalifornijas U Losandželosā (2002-2008). 
Teksasas Tech Universitātes Pediatrijas departamenta 
asociētā profesore un Bērnu endokrinoloģijas klīnikas 
vadītāja (2008-2018). No 2018 gada Childrens Hos-
pital Orange County. Atbalsta Latvijas ārstu un stu-
dentu pieredzes apmaiņu. Izveidoja un vada LĀZA 
Facebook lapu. LĀZA biedre kopš 1999 gada un valdē 
kopš 2015 gada.

„Mūsu organizācijai ir unikāla un izcila 70 gadu 
vēsture un sasniegumi. Arī pēdējā Valde ir turpinājusi 
stiprināt LĀZA un nesusi tās vārdu pasaulē, kā arī 
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vairojusi savu autoritāti latviešu izcelsmes veselības 
aprūpes speciālistu vidū. Pēdējos gados esam atvērtāki, 
kā arī esam kultivējuši sadarbību ar citām emigrācijas 
un Latvijas organizācijām. Man imponē LĀZA misi-
ja, kas orientēta uz Latvijas studentu un jauno ārstu 
izglītības un profesionālās izaugsmes veicināšanu, 
jo jauniešos es saskatu Latvijas medicīnas un Latvi-
jas sabiedrības potenciālu. Esmu pagodināta, ka varu 
piedalīties darba turpināšanā ar skatu uz nākotni. Ticu 
“pay forward” konceptam, kas nozīmē atlīdzināt kāda 
laipnību pret jums, esot laipnam pret kādu citu. Darīt 
labu citam, nesagaidot atlīdzību. Man dzīvē ir veicies 
ar izcili labiem cilvēkiem, kas man ir dažādos veidos 
palīdzējuši un atbalstījuši, un es tāpat cenšos palīdzēt 
un atbalstīt tos, kam tas ir vajadzīgs. Redzu, ka arī 
LĀZA dzīvo pēc šī principa”

Karīna Beinerte, M.D. - LĀZA sekretāra vietniece
Dzimusi Latvijā. MD grādu ieguva Rīgas Stradiņa 

universitātē, Medicīnas fakultātē. Internatūra Princess 
Royal Hospital, London un Surrey County Hospital, 
Guildford.  Pabeidza psihiatrijas rezidentūras pirmo 
posmu - South London and Maudsley NHS Trust/ 
King’s College London, specializējas bērnu psihiatrijā 
South London and Maudsley NHS Trust / King’s 
College London.  Aktīva LĀZA biedre kopš 2016. 
gada. LĀZAs ietvaros piedalījās medicīnas darbinieku 
atbalsta grupas “KONS” izveidē un sniedza ieteiku-
mus Latvijas valdības projektam par atbalsta sniegšanu 
bērniem ar psihiskiem traucējumiem, piedalās bērnu 
un pusaudžu psihiskās veselības semināru organizācijā 
Latvijas kolēģiem. LĀZA valdē kopš 2019. gada.

„LĀZA ir jāstiprina kā diasporas ietekmes 
organizācija, kas aktīvi piedalās Latvijas medicīnas un 
medicīniskās izglītības modernizācijā. Pašlaik dias-
poras ietekmei un redzamībai pieaugot, mēs, ārzemēs 
dzīvojošie latvieši, tiekam arvien vairāk redzēti kā 
Latvijas turpinājums, nevis Latvijai „zaudētie prāti”. 
Ārzemēs iegūtajām zināšanām ir bijusi milzīga nozīme 
Latvijas valsts dibināšanā 20. gadsimta sākumā un 
tām ir tikpat liela vērtība arī tagad. LĀZAi, protams, 
jāturpina kalpot arī kā vienojošai organizācijai starp 
ārzemēs dzīvojošajiem mediķiem, darbojoties kā plat-
formai sadarbības izveidei un ideju apmaiņai mūsu 
daudzajās profesionālajās jomās. Es vēlos piedalīties 
šajā procesā un kā prioritātes turpmākai attīstībai 
piedāvāju: 

1) Veicināt uz pierādījumiem balstītas medicīnas 
praktizēšanu Latvijā. Šeit svarīgas būtu aktivitātes 
rīcībpolitikas līmenī.

2) Veicināt medicīnas vadības un līderības prasmju 
attīstību medicīnas darbinieku vidū. Šo var realizēt 
kursu un konferenču, kā arī rīcībpolitikas līmenī.

3) Stiprināt zinātni Latvijā - izzināt biedru 
zinātnisko potenciālu, lai veidotu saikni ar Latvijā 
mītošajiem zinātniekiem. 

4) Svarīgi turpināt jau iesākto sadarbību ar Ei-
ropas Latviešu Apvienību darbā pie Diasporas likuma 
ieviešanas praksē, piemēram, mediķu kvalifikāciju 
atzīšanas un pielīdzināšanas procesa vienkāršošana, 
atgriežoties uz dzīvi Latvijā.”

Aleksandrs Kalniņš, M.D. - LĀZA biedrzinis
Dzimis ASV. Ieguvis M.D. grādu neiroradioloģijā. 

Strādājis Čikāgas Advocate slimnīcas sistēmā no 2016 
gada, no 2019 gada sāk akadēmisko darbu Čikāgas 
Universitātes slimnīcā. Latvijas Medicīnas fonda 
(LMF) valdes loceklis. LĀZA valdē kopš 2019. gada.

„Man jau ilgu laiku ir bijusi interese veicināt sadarbību 
starp ASV un Latviju. Kad biju universitātes students, 
nodibināju un atradu finansējumu stipendijām, kuras 
deva ASV jauniešiem iespēju veikt vasaras darbu Lat-
vijas Okupācijas muzejā, kā arī pavadīt vasaru, veikt 
projektus un studēt Latvijā. “Fellowship” laikā es ie-
pazinos ar Latvijas Medicīnas Fonda darbu, braucot uz 
latviešu kora mēģinājumiem kopā ar profesoru Krista-
pu Zariņu, un proponēju ideju LMF stipendijai, kas 
varētu atbalstīt rietumu latviešu studentus, kuriem ir 
interese studēt medicīnu, pavadīt vasaru Stradiņos vai 
citā Latvijas medicīnas iestādē, lai veicinātu savu in-
teresi medicīnā, kā arī lai veicinātu nākotnes sadarbību 
starp rietumu ārstiem un Latvijas medicīnas sistēmu. 
LĀZA valdē vēlos turpināt veicināt sadarbību starp 
rietumu un Latvijas ārstiem. Man ir liels gods kļūt par 
LĀZA valdes locekli.”
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Gundars J. Katlaps, M.D. - 
speciālo projektu koordinators 
Dzimis Rīgā. Beidzis Latvijas Medicīnas akadēmiju 

(tagad Rīgas Stradiņa universitāte) 1992.gadā, tur-
pat specializējies vispārējā ķirurģijā. Ķirurgs Rīgas 7. 
klīniskajā slimnīcā “Gaiļezers” (1994-1995). Stan-
forda U medicīnas centra rezidents vispārējā ķirurģijā 
(1996-2001), Kalifornijā. Papildinājis zināšanas 
kardiotorakālajā ķirurģijā Virdžīnijas medicīnas 
koledžā Ričmondā, ASV (2001-2003), kā arī sirds, 
plaušu un sirds-plaušu transplantācijā Papworth 
Hospital Kembridžā, Lielbritānijā (2003-2004). 
Kopš 2005.gada – kardiotorakālais ķirurgs, bet kopš 
2008.gada maija – kardiotorakālās ķirurģijas nodaļas 
vadītājs McGuire Veterans Affairs medicīnas centrā 
Ričmondā, Virdžīnijas štatā (ASV). Kopš 2005.gada 
– asistent profesors ķirurģijā Virdžīnijas Common-
wealth U Ričmondā, ASV, no 2019. gada dzīvo un 
strādā Tampa, Floridā. LĀZA valdē kopš 2015. gada.

Andis Graudiņš, M.D. – 
LĀZA speciālo projektu koordinators 
Austrālijā dzimis latvietis. Ieguvis savu medicīnisko 

grādu Jaundienvidveilsas universitātē (1984) un 
turpmāk specializējies neatliekamās medicīnas 
specialitātē (Australasian College of Emergency Medi-
cine). Izstudējis klīnisko toksikoloģiju Masačūsetsas 
U Medicīnas Centrā pie Bostonas, ASV un ieguvis 
doktora grādu (PhD) toksikoloģijā. Strādā Melburnā, 
kur vada Monash slimnīcas toksikoloģijas nodaļu 
un Monash neatliekamās medicīnas departamenta 
pētniecības nodaļu. Kopš 1998 gada ir tuvas saites 
ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
(RAKUS) toksikoloģijas nodaļas ārstiem, kur vairākas 
reizes viesojies, kā arī pasniedzis seminārus un lekci-

jas. Uzsākta sadarbība ar RSU par studentu apmācību. 
Aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā Melburnā. Dziedu 
Melburnas latviešu vīru korī Veseris un jauktā korī 
Daina, kā arī dejo tautas deju grupā Piektais Ritenis. 
LĀZA valdē kopš 2019. gada.

„Austrālijā ir vairāki latviešu izcelsmes ārsti dažādās 
medicīnas specialitātes, kā arī zobārsti un farma-
ceites. Austrālijas saistība ar LĀZA ir bijusi minimāla 
pēdējos gados. Nākotnē ir svarīgi atjaunot Austrālijas 
biedru skaitu LĀZAs saimē ar nolūku stiprināt saites 
starp Austrālijas medicīnas profesionāļiem un Latvijas 
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas studentiem, 
rezidentiem un speciālistiem. It sevišķi svarīgi veidot 
līdzīgas programmas studentiem un rezidentiem, rīkot 
vizītes uz Austrālijas slimnīcām, kā tas tagad notiek ar 
atbalstu no ASV latviešu ārstiem.

Ir svarīgi stiprināt Latvijas medicīnas akadēmisko 
un pētniecības ietekmi pasaules rangā, it sevišķi sniegt 
vairāk pētniecības rakstus angļu valodas medicīnas 
presē. Ar šādu mērķi ir svarīgi uzsākt sadarbību ar 
ārpus Latvijas latviešu pētniekiem ar pieredzi dažādās 
pētījumu metodēs, kā arī angļu valodas žurnālu 
ziņošanas prasmēm.

Kā LĀZAs valdes loceklis ceru, ka varēšu dot 
padomu un palīdzēt veicināt sadarbošanos klīniskajā 
un pētniecības jomā tālajā Austrālijā. Tāpat uzskatu, 
ka sevišķi svarīgi mums uzturēt un glabāt latviešu 
kultūru, vēsturi un tradīcijas, lai nodrošinātu to 
nodošanu nākamajām paaudzēm gan Latvijā, gan 
latviešu diasporā.” 

Ēriks A. Niedrītis, M.D. – Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas Fonda izveidotājs un vadītājs (kopš 2004), 
LĀZA speciālo projektu koordinators 

Dzimis Ņujorkā. Apmeklējis Longailendas latviešu 
skolu un Rietummičiganas Universitātes latviešu va-
lodas un vēstures kursus. Beidzis ar uzslavu Brown U 
Rodailenda ar Sc.B (1980) un Sirakjūzas U Ņujorkas 
štatā ar MD grādu (1984). Papildinājis zināšanas 
Winthrop University Hospital Longailenda (1987) un 
ģimenes medicīnā Long Island Jewish Medical Center 
(1988). Specializējies vispārējā medicīnā. Kopš 1988 
privāta prakse Longailenda, kur vienīgais latviešu ārsts 
un puse prakse latvieši. Ārsts konsultants un eksperts 
Zucker Hillside Psychiatric Hospital division of Long Is-
land Jewish Medical Center Northwell Health.
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Ņujorkas Ev. Lut. draudzes valdes loceklis. Dejo 
Ņujorkas deju kopā JUMIS. Latvijas Nacionālās 
Opera Ģildes valdes loceklis. Latviešu Federālās 
Kredītbiedrības valdes loceklis. LĀZA valdes loceklis 
(Rīkojis Ziemeļamerikas Latviešu Dziesmu Svētkos 
LĀZA sēdes, vicepriekšsēdis no 1986. līdz 1991. 
gadam, piedalījās Pirmā Vispasaules latviešu ārstu 
kongresā 1989). Raksta latviešu valodā rakstus ASV 
latviešu avīzei Laiks par LĀZA. 

Kaspars Tūters, M.D.  – LĀZA speciālo projektu 
koordinators, Ojāra Veides Fonda vadītājs. 

Dzimis Rīgā. Beidzis Toronto U un ieguvis M.D. 
grādu (1963). Ģimenes ārsts Toronto no 1964. līdz 
1970.gadam. Specializējies psihiatrijā, psihoterapijā 
un psihoanalīzē Londonā, Anglijā. No 1979. līdz 
1982.gadam mācībspēks McMaster U Hamiltonā 
(Kanādā), kopš 1982.gada – asistent profesor 
psihiatrijā Toronto U. Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda doktors (1995). 2002.gadā piešķirts Triju 
Zvaigžņu ordenis (4.šķira). Profesionālās darbības jo-
mas: psihoanalīze pieaugušiem  un jauniešiem; laulību 
(un ģimenes) terapija, kultūras un vides ietekme uz 
terapijas rezultātu un metožu izvēli.Piedalās Bērnu 
un pusaudžu psihiskās veselības semināru organizācijā 
Latvijas kolēģiem. Aktīvs LĀZA biedrs kopš 1967.
gada. LĀZA valdē no 1978. līdz 1986.gadam un kopš 
1991.gada. LĀZA priekšsēdis no 1993. līdz 1997.
gadam.

„Es skaidri redzu, kā mūsu LĀZAs mērķi ir 
mainījušies pēdējos 25 līdz 30 gados - no atbalsta 
trimdas latviešu izcelsmes ārstiem un zobārstiem uz 
atbalstu un aktīvu sadarbību ar Latvijas kolēģiem un 
tiem, kuri specializējas ārzemēs. Latvijas neatkarības 
atjaunotnes sākuma sadarbība notika ar atsevišķiem 
Latvijas ārstiem un slimnīcām, bet pēdējos 5 līdz 7 
gados sadarbība notiek daudz plašākā veidā ar ciešāku 
kontaktu ar medicīnas aprūpes un valsts iestāžu 
pārstāvjiem. 

Kad jaunā (un paplašinātā) LĀZAs valde uzsāka 
savu darbu, man bija prieks redzēt, kas notika Berlīnes 
diasporas mediķu sanāksmē 7. decembrī, ko varēja Lat-
vijas iedzīvotāji noklausīties arī radioraidījumā. Man ir 
prieks, ka LĀZA uzsāk interneta vidē domapmaiņas 
seminārus par bērnu un pusaudžu psihisko veselību. 

Kad pirmo reizi atgriezos Latvijā 1989 gadā un satikos 
ar maniem tuviem brālēniem un māsīcām, kuri uzauga 
komunistiskā ideoloģijas kontekstā – kur nekad nebija 
pilna drošības sajūta, atklātība bija bīstama un trūka 
brīvas izvēles iespējas. Tanī paaudzē tas iespaidoja pa-
mat uzticības attīstību, izraisīja depresiju un aizdomas, 
apspieda atklātību. Šajos apstākļos augušos dēvēja par 
homo sovietikus. Paldies Dievam, tie laiki ir pagātnē. 
Bet vēl viens novērojums sakarā ar tautas raksturu, 
kas nav mainījies caur gadu desmitiem, - latviešiem 
ir grūti sadarboties vienam ar otru. Grupu šķelšanās 
un sabiedrības sadrupšana ir novērojama arī politiskā 
arēnā – tik daudz mazās partijas, kad nāk vēlēšanu lai-
ks. Tāpat to var vērot arī profesionālās un akadēmiskās 
parindās. Tāpēc mūsu kopējais mērķis šajos semināros 
– palīdzēt Latvijas galīgi jaunai paaudzei attīstīties 
un uzaugt veselīgākā veidā. Te bērnu psihoterapija 
spēlē lielu un svarīgu lomu, lai nepārnestu no vienas 
paaudzes uz otru mūsu psihopatoloģiju un traumu. Ir 
vieglāk aizgriezt ūdens krānu nekā cīnīties ar  ūdens 
plūdiem, kas turpinās tecēt bez kontroles.”

Kamena Kaidaka, M.D. - LĀZA biroja vadītāja Latvijā
Dzimusi Latvijā. MD grādu ieguvusi Rīgas 

Medicīnas institūtā 1987 gadā (tagad RSU). 
Zinātniski pētnieciskais darbs no 1987-1990 LZA 
Organiskās sintēzes institūtā (OSI), vēlāk praktizējoša 
ārste, no 1997. gada medicīniskā redaktore veselības 
žurnālā, (2001 -2012) galvenā redaktore žurnālā Lat-
vijas Ārsts. Apbalvota ar Atzinības krustu 2010. gadā. 
Publikāciju autore sabiedriskajos medijos. Aktīva 
sabiedriskajā darbā. LĀZA biedre kopš 2016. gada.

„LĀZA tie ir četri burti, bet tik daudz dažādu seju, 
tik atšķirīgi un bagāti dzīves stāsti. Ir labi redzēt, ka 
LĀZA ir domapmaiņas vieta dažādām paaudzēm 
no dažādām zemēm. Un tas, ko redzu šobrīd, ka 
domapmaiņa palīdz pieņemt gudrus un nākotnē 
vērstus risinājumus, ka LĀZA nav vientuļa sala, bet 
tā sadarbojas ar senām un jaunākām sabiedriskām 
kustībām, ar Latvijas valsts institūcijām, ar sabie-
driskajiem medijiem, kuros LĀZA vārds un tās 
viedoklis bija bieži dzirdams. „Cilvēks dzīvo tik augstu 
dzīvi, cik augstu lido viņa domas”, šos vectēva rakst-
nieka Kārļa Štrāla vārdus gribu teikt visiem, kas lasa 
Apkārtrakstu, un novēlēt vienmēr piedomāt pie tā, ko 
domājam!”
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PROF. ILMĀRA LAZOVSKA 
MEDICĪNAS FONDA 
STIPENDIĀTI 2019

2019. gada 5. jūnijā P. Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejā Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 
pasniedza Prof. Ilmāra Lazovska medicīnas fon-
da stipendijas. Kopējais stipendiju apjoms ir 7 000 
USD. Stipendijas pasniedza fonda vadītājs Dr. Ēriks 
Niedrītis no ASV un prof. I. Lazovska dzīvesbiedre 
ārste Edīte Lazovska. 2020. gadā aprit 15 gadi, kopš 
fonds piešķīra pirmās stipendijas, un stipendiātu kop-
skaits jau tuvojas simtam. 

Deviņi gudri un apņēmīgi studenti saņēma LĀZA 
atbalstu savām tālākajām mācībām. Kā atzina visi 
stipendiāti, tad nozīmīgs ir arī emocionālais gu-
vums, spēju un darbu novērtējums, ko sajūt visi 
laureāti. Ilmāra Lazovska dzīves ceļš, viņa uzskati un 
rīcība lai ir kā palīgs jaunajiem ārstiem – to uzsvēra 
LĀZA prezidents Uģis Gruntmanis, pieminot I. La-
zovska lielo lomu Atmodas laikā. Stipendiātus sveica 
RSU Medicīnas fakultātes dekāne Jana Pavāre un 
LU docētājs Romualds Ražuks. Edīte Lazovska kā 
ceļamaizi deva vēlējumu, būt vispusīgām personībām, 
gūt spēkus mākslā, mūzikā, literatūrā un mīlēt savu 
arodu, braukt plašajā pasaulē mācīties, bet atgriezties 
mājās, kur esat vajadzīgi. Gaisā bija jūtama Pirmā Vis-
pasaules latviešu ārstu kongresa elpa, jo klātesošajiem 
bija iespēja skatīt unikālu 30 gadu senu dokumentālo 
hroniku par Latvijas atjaunotnei tik nozīmīgajām 
dienām. 

Siltu sveicienu stipendiātiem bija atsūtījusi arī Zaiga 
Alksne-Phillips.

„No visas sirds apsveicu ikkatru no Jums. Mīļie 
stipendiāti,  saņemot stipendijas, Jūs esat  pieradījuši 
centību un vēlmi medicīnas  plašumos. Turpiniet sekot 
prof. Lazovska piemēram un iedvesmai, esiet radoši   
-   mūžīgi gūt zinības, pieredzi, iedziļināties zinātnes   
laukos, filozofijā, mākslā un vēsturē. Jūsu uzdevums ir 
liels. Per aspera ad astra”

Lai piepildās valdes locekles Dr. Zaigas Alksnis-
Philips vēlējums stipendiātiem – Caur ērkšķiem uz 
zvaigznēm! 

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda sti-
pendiju 1000 USD apjomā 2019.gadā ieguva četri 
Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti 
– Elīna Zvaigzne (RSU/6 kurss), Dmitrijs Grig-
orjevs (RSU/6 kurss), Sandra Cipkina (RSU/6), 
Mareks Marčuks (RSU/ 6 kurss) un Ieva Muižniece 
(RSU/ 6 kurss). Finansējumu Ievas Muižnieces at-
balstam kā mērķa ziedojumu bērnu psihiatrijas 
vecināšanai Latvijā sniegusi Lauma Upelnieks-Katis 
no ASV. Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
veicināšanas stipendijas (500 USD) ieguva – Artūrs 
Šilovs (RSU/6 kurss), Elizabete Stašāne (RSU/6 
kurss), Jana Višņevska (LU/5 kurss) un Laura Bluz-
mane (RSU/5 kurss).

LĀZA 2019. gada stipendiāti Dmitrijs Grigorjevs, Elīna Zvaigzne, Ieva Muižniece, Jana Višņevska, Laura Bluzmane, 
Elizabete Stašāne un Artūrs Šilovs kopā ar LĀZA prezidentu Uģi Gruntmani, Dr. Edīti Lazovsku un Prof. Ilmāra Lazovska 

medicīnas fonda vadītāju Ēriku Niedrīti. (Sandra Cipkina un Mareks Marčuks tobrīd nebija Latvijā, bet sūtīja siltu paldies 
LĀZA un sveicienu stipendiātiem) Foto autors: Jānis Brencis
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Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes absolvente un šobrīd arī rezidentūras stud-
iju fakultātes 1. gada rezidente anestezioloģijā un 
reanimatoloģijā. 

Esmu rīdziniece, augusi lielā ģimenē. Kopā esam 
pieci bērni. Bet jāsaka uzreiz, ka manā ģimenē nevienā 
man zināmā paaudzē nav ārstu, bet ir daudz skolotāju. 

Pēc vidusskolas beigšanas sāku mācīties 
uzņēmējdarbību un strādāju par grāmatvedi, tomēr 
interese par medicīnu manī jau bija. Pētīju dažādas 
iespējas, kur varētu apgūt kādu ar medicīnu saistītu 
profesiju, tomēr sākumā pat nedomāju, ka tas 
patiešām varētu notikt. Un tā sanāca, ka iestājos LU 
Rīgas Medicīnas koledžā, kur mācījos par ārsta palīgu. 
Tajā laikā sāku strādāt Gaiļezera slimnīcas Intensīvās 
terapijas klīnikā par sanitāri un vēlāk, kad pabeidzu 
koledžu, turpināju strādāt par ārsta palīgu. Lai gan 
man ļoti patika šis darbs, tomēr sapratu, ka man ar 
to nepietiks un vēlos kļūt par ārsti. Devos uz Rīgas 
Stradiņa universitāti, kur veiksmīgi iestājos Medicīnas 
fakultātē. 

Visus gadus paralēli mācībām strādāju par ārsta 
palīgu. Visu, ko iemācījos teorētiski, centos saprast 
arī praksē. Kad nebija jāmācās vai jāstrādā, gāju 
voluntēt. Kopā reanimācijas nodaļā nostrādāju 8 
gadus. Reanimatoloģija ir ļoti interesanta nozare, 
manuprāt, visinteresantākā, tāpēc turpinu studijas šajā 
specialitātē. Savā būtībā esmu patriotiska. Es lepo-
jos ar valsti, kurā dzīvoju, un tāpat lepojos ar savu 
universitāti, tāpēc turpinu rezidentūras studijas tieši 
Rīgas Stradiņa universitātē. 

Pieteikties stipendijai mani pamudināja mana 
draudzene un kolēģe daktere Ilze Leve, kura arī 
saņēma LĀZA stipendiju. Atceros dienu, kad saņēmu 
elektronisko vēstuli par stipendijas saņemšanu. Tas bija 
brīdis, kad 6. kurss tuvojās beigām un bija tik daudz 
darbu un tik maz laika, lai visu paspētu. Diplomdarbs, 
vairākas konferences, kurām jāgatavo zinātniskie dar-
bi, gala eksāmens un vēl darbs slimnīcā. Nedrošības 
sajūta par paveiktajiem un vēl tikai priekšā stāvošajiem 
darbiem. Šī stipendija ir kā milzīgs uzmundrinājums 
un novērtējums no cilvēkiem, kas ir savas jomas 
speciālisti ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Varu droši 

teikt, ka lepojos ar to, ka saņēmu šo stipendiju. 
Daļu stipendijas esmu ieguldījusi angļu valodas 

apguvē. Apzinos, ka angļu valodas zināšanas ir mana 
vājā vieta, īpaši runāšana, un to noteikti gribu uzlabot 
un jau pie tā strādāju kopš pagājušā gada marta un 
turpinu arī šobrīd. Man ir brīnišķīga skolotāja, kuras 
vadībā mācos. Un gribu piebilst, ka savu nākotni saistu 
ar darbu Latvijā, tomēr uzskatu, ka ārstam vajadzētu 
labi pārvaldīt vairākas valodas. Īpaši jau angļu valodu. 
Lai būtu labs ārsts šeit, ir jāpaskatās, kā notiek citur. 
Ar to gribu teikt, ka noteikti vēlos pamācīties arī ārpus 
Latvijas.

Tāpat daļu no stipendijas esmu ieguldījusi, lai 
apmeklētu jauno zinātnieku konferenci “19th In-
ternational Congress of Young Medical Scientists”, kur 
prezentēju savu zinātnisko darbu, kam savukārt bija 
nozīme, lai iestātos rezidentūrā. 

Vēlos pateikt lielu paldies LĀZA par šo lielisko 
iespēju, par novērtējumu un iedrošinājumu turpināt 
iesākto. Sajūta, ka Tevi novērtē kāds, kurš ir sasniedzis 
daudz, bet Tu vēl esi tikai ceļa sākumā, ir ļoti, ļoti 
patīkama. Liels jums paldies par to!

ELĪNA ZVAIGZNE

Elīna Zvaigzne

“Ja izglītībai, kultūrai un zinātnei nelabvēlīgi apstākļi, kā tas ir šodien, saglabājas 
ilgu laiku, tad veidojas neizglītota vai mazizglītota jauna paaudze, kas pēc dažiem 
gadiem noteiks valsts politiku. Tas nozīmē ne tikai zemu valsts prestižu, bet arī 
draudus demokrātijai: jo neizglītotāka tauta, jo vieglāks ceļš diktatūrai, kā mūs māca 
gadu simtiem ilgā citu pasaules tautu pieredze.”

Ilmārs Lazovskis
Latvijas ZA un Latviešu valodas institūta rīkotajā konferencē “Nacionālā 

terminoloģija, vēsture, tagadne un perspektīvas” 1996.g.14.-15.oktobrī Rīgā
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Brīdī, kad piesēžos rakstīt par praksi Londonā 2019. 
gada septembrī, kuru man bija gods pieredzēt, patei-
coties iegūtajai Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda sti-
pendijai, ir pagājis aptuveni mēnesis kopš esmu no tās 
atgriezusies un uzsākusi rezidentūru bērnu psihiatrijā 
Latvijā. Iespējams tā pat ir labāk, jo tas ļauj uz 
pieredzēto paskatīties no distances un vairāk novērtēt 
gūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas tās laikā. 

Noorganizēt praksi South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust, kas sniedz visplašāko psihiskās 
veselības pakalpojumu klāstu Lielbritānijā, nebija vieg-
li. Par to es izsaku milzīgu pateicību Karīnai Beinertei, 
kura šobrīd iziet rezidentūru bērnu psihiatrijā Londonā 
un ar kuras palīdzību tika paātrināta un atvieglota 
pieteikšanās praksei un dokumentācijas procedūra. Ar 
Karīnu iepazinos nejauši laikā, kad vēl mācījos Rīgas 
Stradiņa universitātē Medicīnas fakultātes 6.kursā un 
paralēli studijām regulāri braucu voluntēt uz Bērnu 
psihiatrijas klīniku. Viena no voluntēšanas reizēm bija 
liktenīga, jo tā sakrita ar viņas ciemošanos Latvijā, kad 
viņa novadīja lekciju klīnikā un pastāstīja par bērnu 
un pusaudžu psihiskās veselības aprūpes sistēmu 
Lielbritānijā. Pēc tās noklausīšanās saņēmu drosmi 
pieiet klāt, lai ar sevi iepazīstinātu, kam sekoja kon-
taktu apmaiņa, ideja par prakses iziešanu Londonā un 
rīcība tās realizēšanai. 

Manas prakses bāzes vieta bija bērnu un pusaudžu 
psihiskās veselības aprūpes centrs Kaleidoscope, 
kas atrodas Londonas dienvidos un apvieno dažādu 
speciālistu - pediatru, bērnu psihiatru, klīnisko psiho-
logu, sociālo darbinieku un vēl citu - pakalpojumus vien-
kopus, veidojot vairākas multidisciplināras komandas, 
kas katra specializējusies uz noteiktiem psihiatriskiem 
traucējumiem. Man bija iespēja pievienoties un se-
kot līdzi darbam ar pacientiem vairākām no tām, tajā 
skaitā komandai, kas strādā ar UDHS jeb uzmanības 
deficīta un hiperaktivitātes sindromu, ar autiskā spek-
tra traucējumiem, kā arī ar ēšanas traucējumiem. Īpaši 
spilgti atmiņā palikusi pievienošanās komandai, kas 
strādā ar bērniem vai pusaudžiem, kuri nāk no sociāli 
nelabvēlīgas vides, dzīvo audžuģimenē vai kādā no 
valsts aprūpes centriem. Viņiem bieži kombinējas 
dažāda veida psihiatriskās diagnozes un ir vajadzīga 
pastiprināta uzmanība un atbalsts no speciālistu pus-
es. Paralēli tam es varēju pievienoties un pieredzēt tur 
studējošo psihiatrijas rezidentu teorētisko apmācību 
procesu, kas notika gan formālā (lekciju un semināru) 
gan arī brīvākā (filmu skatīšanās un sev interesējoša 
pētījuma prezentēšanas) formātā. Klātesošie klausītāji 
vienmēr bija aicināti aktīvi iesaistīties diskusijās, uzdot 
jautājumus vai izteikt viedokli par prezentēto tēmu, 
tās aktualitāti vai pētniecībā izmantotās metodoloģijas 
kvalitāti, pieļautajām kļūdām un iespējamajiem labo-
jumiem. Apmācības procesā bija iespēja klausīties 
klīniskās psihiatrijas un zinātnes līderu viedokļos, kas 
gūti daudzu gadu pieredzē.

Patīkami pārsteidza speciālistu ārstu-psihiatru un 
psihologu savstarpējā komunikācija un spēja efektīvi 
strādāt komandā un tas, ka robežas starp tiem ne-
bija tik spēcīgi novilktas, kā tas dažbrīd ir jūtams 
Latvijā. Daļēji izskaidrojumu var rast tajā, ka Anglijā 
psiholoģijas un psihoterapijas pamati tiek ieintegrēti 
psihiatrijas rezidentu mācību procesā kā neaizvieto-
jama tā sastāvdaļa. Katrs rezidents ir apguvis kognitīvi 
biheiviorālās, psihoanalītiskās un vēl citu terapijas 
veidu pamatus, iepazinies ar dažādām psihodiagnos-
tikas metodēm, ar kurām Latvijā pārsvarā pagaidām 
nodarbojas tikai klīniskie psihologi. Tas tad arī ļauj 
veidoties labākai savstarpējai sadarbībai un izpratnei 
par funkcijām, pienākumiem, kā arī novērtēt katru 
komandas locekli. Tas arī kalpo pacienta interesēs, 
jo dod iespēju sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus un 
plašākas izvēles iespējas, kā tiem palīdzēt. 

Gribot negribot sanāk salīdzināt abas sistēmas - 
mūsu un Londonā esošo. Lai arī Latvijai vēl ir daudz 
nepilnību un robu ko aizpildīt, ticu, ka palēnām mēs 
ejam pareizā virzienā. Manuprāt, ir svarīgi arī atcerēties, 
ka tāpat kā ideālu vecāku, tā arī ideālas sistēmas nav 
un tam arī nevajadzētu būt mērķim. Svarīgāk, lai tā 
ir pietiekami laba un pēc iespējas laicīgāk katrs mazai 
pacients saņemtu tieši viņam nepieciešamo palīdzības 
veidu. 

Izsaku milzīgu pateicību Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības biedriem, jo sevišķi Dr. Laumai Upelnieks-
Katis no ASV, kura manis lūgto finansiālo atbalstu 
Londonas prakses realizēšanā sniedza kā mērķa zie-
dojumu bērnu psihiatrijas veicināšanai Latvijā. Tas ir 
ļāvis paplašināt manu redzesloku, manuprāt, tik ļoti 
interesantajā un neparastajā specialitātē, kāda ir bērnu 
psihiatrija, iedrošinājis arī turpmāk atrast jaunus veidus, 
kā gūt ārzemju pieredzi paralēli rezidentūrai Latvijā, 
un ticēt, ka palīdzības vai atbalsta nepieciešamības 
gadījumā to ir iespējams saņemt. Vajag tikai meklēt.

IEVA MUIŽNIECE

Karīna Beinerte un Ieva Muižniece Londonā, 2019
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Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes absolvents, šobrīd RSU Tālākizglītības 
fakultātes 1. gada rezidents traumatoloģijā-ortopēdijā. 

Vēlos pateikties profesora  Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendijas komisijai un visai LĀZA 
organizācijai! Grūti aprakstīt emocijas, kuras izjūtu, 
kad uzzināju konkursa rezultātus - milzīgs prieks par 
saņemto stipendiju, pārliecība par saviem spēkiem un 
vienlaicīgi lielā atbildības sajūta, jo man uzticējās aug-
sti godātā komisija. Liels gods ir saņemt stipendiju, 
kas nes profesora Ilmāra Lazovska vārdu, tas nav ti-
kai materiāls atbalsts, jaunajam ārstam, tas ir viņa 
sasniegumu un nopelnu apliecinājums, stimuls, kurš 
motivē augt un attīstīties tālāk.  Klātienes intervija, 
kura starp citu man bija vienā dienā ar pētnieciskā 
darba aizstāvēšanu, deva lielu pieredzi, kas vēlāk 
noderēja intervijā, stājoties rezidentūrā. 

Savu profesionālo karjeru un dzīvi nolēmu saistīt ar 
traumatoloģiju-ortopēdiju, kad 3. studiju gadā uzsāku 
voluntēt Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā dr. 
Mārtiņa Malzubra un dr. Igora Terjajeva vadībā. Tieši 
dr. Malzubris, kurš pats ir profesora Lazovska fonda 
stipendiāts, motivēja mani pieteikties šai stipendi-
jai. Šobrīd turpinu savu apmācību Traumatoloģijas 
un ortopēdijas slimnīcā, kur man ir iespēja mācīties 
pie labākajiem Latvijas traumatologiem-ortopēdiem, 
pārņemt viņu pieredzi, kā arī turpinu darbību zinātnes 
jomā. 

Piešķirto stipendiju izmantošu, lai apmaksātu dalību 
kursos AO Trauma Basic Principles of Fracture Manage-
ment, kas notiks 2020. gadā  janvārī Tallinā. AO Foun-

dation  ir starptautiska Šveicē dibināta organizācija, 
kas apvieno pasaules traumatologus un kuras viens no 
pamatuzdevumiem ir pētīt un izstrādāt kaulu lūzumu 
ārstēšanas metodes. Šie kursi ilgst vairākas dienas 
un sniedz gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas 
par kaulu lūzumu ārstēšanu. Dalība šajos kursos ir 
nepieciešama jebkuram traumatologam-ortopēdam, 
diemžēl kursu cena ir liela, un apmaksāt tos pašam ir 
grūti, it īpaši, ja esi jauns rezidents. 

Vēlos izteikt milzīgu pateicību profesora  Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendijas komisijai un 
visai LĀZA organizācijai par man sniegto atbalstu 
un iespēju attīstīties tālāk, sasniegt jaunas virsotnes un 
pārvarēt jaunus izaicinājumus!

DMITRIJS GRIGORJEVS

Dmitrijs Grigorjevs un prof. Andris Jumtiņš

JANA VIŠŅEVSKA
Esmu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātēs 

6. kursa studente. Pateicoties LĀZA atbalstam, man 
bija iespēja piedalīties Evidence Based Medicine 
2019 konferencē, kura notika Lielbritānijā, Oksfordas 
universitātē 2019. gada septembrī. 

Šīs konferences laikā man bija unikāla iespēja 
iepazīties ar pasaules vadošiem pētniekiem 
medicīnas nozarēs un apspriest ar viņiem tādas 
problēmas pētniecībā, kā negatīvo rezultātu slēpšana, 
rezultātu pielāgošana komerciālām interesēm un 
citas aktualitātes. Kopīgi ar kolēģiem no Latvijas 
prezentējām savu priekšlikumu par reģionālo valodu 
attīstību zinātnē, veidojot vietējās datubāzes. Mūsu 
tēma tika publicēta arī British Medical Journal EBM 
2019. gada žurnālā. Jāatzīmē, ka tika saņemta gan 
konstruktīvā kritika, gan ieteikumi mērķa sasniegšanai. 

Piedaloties aktīvajās diskusijās, ir bijusi iespēja 
mācīties no tādiem pētniekiem kā Stenfordas 
universitātes epidemiologs Džons Ioannidis, kurš 
ir viens no medicīnas nozarē visvairāk citētiem 
zinātniekiem, britu rakstnieka, žurnālista un ārsta Bena 

Goldakera, slavenās grāmatas “Sliktā zinātne” autora, 
un daudziem citiem. Konferencei bija atšķirīgs for-
mats no tām, kuras ir nācies apmeklēt iepriekš, katrai 
prezentācijai un darbnīcai pārvēršoties par produktīvu 
sarunu starp vairāku nozaru specialistiem. Lielu ie-

Jana Višņevska pie Oksfordas universitātes
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dvesmu deva arī pati Oksfordas pilsēta, kurā viss norit 
ap universitāti un izglītība ir prioritāte. Ņēmot vērā 
to, ka vienlaikus ar mācībām es aktīvi iesaistos arī 
zinātniskajos projektos, iegūtā informācija palīdzēs 
man radīt kvalitatīvus un uzticamus rezultātus.

Ar LĀZA palīdzību es ieguvu nenovērtējamās 
zināšanas un pieredzi, kuras pielietošu, lai īstenotu 
sevi zinātniskajā darbībā ar izpratni un atbildīgu piee-
ju arī turpmāk. Pēc šīs konferences sapratu, ka vēlos 
nodarboties ar pētniecību pēc ārsta grāda iegūšanas, 

iestājoties doktorantūras programmā un apvienojot to 
ar ārsta darbu.

Sirsnīgi pateicos LĀZA un Ilmāra Lazovska 
medicīnas fondam par doto iespēju un motivāciju, 
kuru ieguvu gan braucienā laikā, gan tiekoties ar fon-
da pārstāvjiem. Ilgu laiku sniegtais atbalsts topošiem 
speciālistiem liek studentiem justies novērtētiem, 
atbalstītiem un rada velmi attīstīt Latvijas medicīnu 
ar neatlaidību un profesionālismu.

ARTŪRS ŠILOVS
Esmu Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas 

fakultātes absolvents un šobrīd Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas pirmā gada rezidents. 
Vispirms vēlos izteikt milzīgu paldies prof. Ilmāra 
Lazovska piemiņas stipendijas piešķiršanas komisijai 
par izrādīto godu un iespēju būt vienam no stipendijas 
saņēmējiem. Šī stipendija ļāva man apmeklēt pasaules 
lielāko ķirurģijas jomas zinātnisko konferenci “World 
congress of surgery 2019” Krakovā, Polijā un uzstāties 
ar darbu par aizkuņģa dziedzera ļaundabīgo audzēju 
klīnisku un histopatoloģisku raksturojumu Latvijas 
populācijā, kā arī par iespējām precīzāk noteikt tā 
prognozi. Ir rezultējies vairāku gadu darbs, kura iet-
varos izpētījām pēdējo 12 gadu pacientus ar aizkuņģa 
dziedzera vēzi P.Stradiņa klīniskās universitātes 
slimnīcā. Šis darbs tika izstrādāts sadarbībā ar RSU 
Patoloģijas katedru un ķirurģijas katedru. Jāsaka liels 
paldies profesorei Ilzei Štrumfai un docentei Za-
nei Simtniecei, kuras palīdzēja spert pirmos soļus 
pētniecībā un palīdzēja tapt vairākiem ziņojumiem 

starptautiskajās konferencēs. Pat neskatoties uz to, 
ka studentiem un rezidentiem tiek sniegtas dažāda 
veida atlaides, bez LĀZA atbalsta nebūtu iespējams 
apmeklēt Krakovu un redzēt pasaules speciālistus ne ti-
kai ķirurģijas jomā, bet arī citās saistītajās specialitātēs. 
Tā bija iespēja klausīties par dažādu citu valstu veselības 
aprūpes sistēmām, rīcības algoritmiem valsts mēroga 
katastrofu gadījumos. Bija arī iespēja saprast, ka mūsu 
medicīniskie panākumi nav tik sliktā līmenī un ka pie 
lielāka finansējuma mēs noteikti spētu starptautiskajās 
konferencēs daudz kuplākā skaitā veiksmīgi dalīties 
ar ārzemju kolēģiem savos panākumos. Šī stipendija 
vienlaicīgi ir laba motivācija turpināt iesāktos darbus, 
plānot citus pētnieciskos projektus un noteikti mērķēt 
uz turpmāku augsta līmeņa konferenču apmeklēšanu. 
Kolēģiem studentiem es vēlētos nodot ziņu, ka ir 
jācenšas izmantot visas iespējas apmeklēt gan ārzemju 
konferences, gan apmaiņas iespējas ārzemju klīnikās. 
Neskatoties uz to, ka ikdienā bieži nenovērtējam paši 
savu darbu, noteikti daudzi no jums ir pelnījuši atbal-
stu un tādas organizācijas, kā LĀZA, to sniedz, galve-
nais ir izmantot piedāvātās iespējas!

Arturs Šilovs pie sava darba prezentācijas 
“World congress of surgery 2019” Krakovā

“World congress of surgery 2019” Krakovā
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SANDRA CIPKINA
2019. gadā absolvēju Rīgas Stradiņa universitātes 

Medicīnas fakultāti. Vēlos pateikties Prof. Ilmāra La-
zovska medicīnas fondam par iespēju būt par vienu 
no stipendiātēm. Tas ir milzīgs gods, kurš netiek dots 
katram, tādēļ augsti vērtēju izrādīto novērtējumu 
un uzticību. Šis atbalsts ir liels atspēriens, lai 
papildinātu savas zināšanas ārpus Latvijas, kas jau-
najam speciālistam ir ļoti svarīgas. Šobrīd esmu rezi-
dente radioloģijā-terapijā, apmācība notiek Latvijas 
Onkoloģijas centrā, bet aprīlī došos uz ESTRO 2020 
kongresu Vīnē, kur tika apstiprinātas manas tēzes 
poster prezentācijai, kā arī atsevišķi pieteicos staru 
terapijas plāna konturēšanas workshopam.

ELIZABETE STAŠĀNE
Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 

fakultātes absolvente un šobrīd RSU Tālākizglītības 
fakultātes 1. gada rezidente anestezioloģijā 
reanimatoloģijā. 2019. gada pavasarī man bija tas gods 
saņemt LĀZA pasniegto Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda Veicināšanas stipendiju. 

Daļu no saņemtās stipendijas esmu izmantojusi 
mācību literatūras iegādei. Esmu iegādājusies gan 
ārzemju literatūru, tai skaitā Oxford Handbook of An-
aesthesia, 4th ed., Oxford Handbook of Acute Medicine, 
4th ed. un Drugs in Anaeshesia and Intensive Care, 
5th ed., gan arī 2017. gadā izdoto latviešu grāmatu 
Klīniskā Anestezioloģija un Intensīvā Terapija Induļa 
Vanaga un Antoņinas Sondores redakcijā, kas tiek 
uzskatīta par katra anesteziologa reanimatologa 
pamata lasāmvielu. Atlikušo daļu no stipendijas 
plānoju izmantot, lai segtu dalības maksu The Euro-
pean Anaesthesiology Congress Euroanaesthesia 2020, 
kas norisināsies Barcelonā, Spānijā. Tas ir Eiropas 
mērogā lielākais pasākums veltīts anestezioloģijai un 
intensīvajai terapijai, kas katru gadu pulcē ap 8000 
speciālistu vairāk nekā no 80 valstīm. 

Vēlos sirsnībā pateikties Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fondam un stipendijas atlases komisijai, 
kā arī LĀZA valdei un tās biedriem par sniegto at-
balstu un iespēju īstenot medicīnas studentu sapņus 
profesionālās izaugsmes ceļā! 

Elizabete Stašāne

Sandra Cipkina 2018. gada dziesmu un deju svētkos Rīgā

LAURA BLUZMANE
Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 

fakultātes 6. kursa studente un padziļināti interesējos 
par endokrinoloģiju un interno medicīnu. Šobrīd esmu 
RSU Terapijas studentu zinātniskā pulciņa vadītāja un 
iesaistos vairāku pētījumu veikšanā, kā arī prioritātē 
ir pēdējā studiju gada intensīvas medicīnas studijas. 
Iegūto LĀZA Prof. Ilmāra Lazovska medicīnas fonda 
veicināšanas stipendiju izmantoju apmaiņas praksei 
Barselonā – klīniskā universitātes slimnīcā Park Taulí, 
kur pavadīju vienu pilnu mēnesi augustā, katru dar-
ba dienu iesaistoties pacientu apgaitā, izmeklējumu 
plānošanā un terapijas pielāgošanā endokrinoloģijas 
un dietoloģijas nodaļā, kā arī papildinot zināšanas 
kardioloģijas nodaļā! Īpaši vērtīgi bija redzēt un 
interpretēt vairākas pieejamas vizuālās attēldiagnostikas 
metodes slimnīcā, piemēram, rutīnā izmantotos PET-

No labās: Laura Bluzmane kopā ar vienu no mentoriem Park 
Taulí kardioloģijas klīnikā Dr. Josefina Puigvert
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CT. Patstāvīgi veicu pacientu fizikālās slodzes testus, 
piedalījos invazīvajā angiogrāfijā un mācījos analizēt 
ECHO parametrus kardioloģiskiem pacientiem. 
Prakses laikā gadījās vienreizēja iespēja redzēt pacien-
tus ar Kalmana un Brugadas sindromu. Katra 8 stun-
das garā diena klīnikā bija aizraujoša un spāņu ārsti 
bieži jautāja par pielāgotiem terapijas veidiem Latvijā, 
interesējoties par izmeklējumiem, medikamentiem 
un svarīgākajiem vadlīniju punktiem. Vakaros cen-
tos apmeklēt IFMSA (International Federation of 
Medical Students’ Associations) rīkotās darbnīcas par 

antimikrobiālo rezistenci, mentālo veselību. Sirsnīgu 
paldies par šo pieredzes iespēju vēlos teikt tieši LĀZA 
organizācijai un visai stipendijas komisijai! Bez Jūsu 
atbalsta šī unikālā pieredze netiktu realizēta. Paldies, 
ka dāvināt iespēju un iedvesmojiet ambiciozus studen-
tus, kam vajadzīgs atbalsts vairāku mērķu realizēšanai! 
Esmu pārliecināta, lai kļūtu par labu ārstu, jābūt 
informētam par novitātēm nozarē un savas zināšanas 
„jātur tonusā”, vienlaicīgi saglabājot cilvēcību un esot 
mierā ar sevi! To arī novēlu visiem!*

MAREKS MARČUKS
Esmu RSU Tālākizglītības fakultātes rezidentūras 

programmas - Pediatrija 1. studiju gada rezidents. 
Atminos, kā 2019. gada pavasarī kopīgā sarunā ar 
grupas biedreni pie ikdienišķa pusdienu galda nelielā 
brīvbrīdī starp studiju nodarbībām sarunājāmies par 
LĀZA lielisko iniciatīvu - atbalstīt Latvijas medicīnas 
studentus. Ieminējāmies arī par Profesora Ilmāra La-
zovska Medicīnas fonda stipendiju un vienbalsīgi viens 
otru mudinājām pieteikties. Sākumā bijām patīkami 
pārsteigti, kad abi saņēmām uzaicinājumu uz interviju, 
bet vēl lielāks prieks bija dienā, kad uzzinājām, ka abi 
esam kļuvuši par stipendiātiem. Ir ārkārtīgi patīkami, 
kad tiek saņemtas šādas lieliskas ziņas, bet sevišķi liels 
prieks, ja var tās dalīt ar draugiem. 

Izsaku milzīgu pateicību Dr. Uģim Gruntmanim, 
Dr. Zaigai Alksnei-Phillips, Dr. Edītei Lazovskai, Dr. 
Kamenai Kaidakai un vēsturniekam Mārtiņam Ves-
perim par šo tikšanos un sarunu P. Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzejā, kas bija mūsu konkursa otrā kārta. 
Paldies LĀZA, ka novērtējāt līdzšinējo mērķtiecību, 
ieguldīto darbu un sasniegto medicīnas pamatstudijās, 
kā arī saredzējāt vēlmi neapstāties pie paveiktā, bet 
tiekties uz priekšu pēc jauniem mērķiem. Tā ir spēcīga 
enerģijas un motivācijas deva tālākai darbībai, kad 
reizēm starp ikdienas ierastajām gaitām sadzirdi, ka 
tiec novērtēts no cilvēku puses, kurus uzskati par pa-
raugiem un pozitīviem tēliem, kam vēlies nākotnē 
līdzināties.

Pēc stipendijas konkursa sekoja Valsts pārbaudījums, 
Medicīnas fakultātes izlaidums, rezidentūras konkurss 
un intervijas vēlamajās specialitātēs. Spilgti atceros 
epizodi, kad intervijas laikā tiku jautāts par saviem 
lielākajiem sasniegumiem. Ar godu atbildēju, ka tā ir 
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendi-
jas saņemšana.

Šobrīd, diendienā atrodoties Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā, saprotu, ka esmu īstajā vietā. 
Darbs ar mazajiem pacientiem aizrauj. Lai gan līdz 
šim man jau ir zināma pieredze pediatrijā - darbs 
Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, voluntēšana 
Infektoloģijas un Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un observācijas nodaļās, kā arī dažādu 
nodaļu pacientu apmeklēšana mācību nodarbību 
ietvaros, manuprāt, sajūtas, strādājot kā ārstam, ir 

pavisam citādas. Tu daudz vairāk visas savas domas un 
enerģiju velti savu pacientu ārstēšanai un labsajūtai, 
jo apzinies, ka Tu esi tas, kas noteiks viņu ārstēšanās 
procesu un būs kopā ar viņiem līdz pat atveseļošanās 
brīdim. Mans 1. studiju gada grafiks ir saplānots tā, ka 
četrus pirmos praktiskā darba mēnešus pavadu divās 
bērnu infekciju nodaļās. Uzskatu to par veiksmīgu 
apstākļu sakritību, jo, manuprāt, šīs ir lieliskas nodaļas, 
kur likt pamatus savai ārsta pieredzes piramīdai, tālāk 
šo piramīdu ceļot tikai augstāku un pamatīgāku.

Iespējams, tieši šie spilgtie iespaidi bērnu 
infektoloģijā ir mani pamudinājuši izmantot stipendijā 
saņemtos līdzekļus, lai 2020. gada maijā, kad zīmīgi 
būs aizritējis gads kopš studiju Valsts pārbaudījuma 
nokārtošanas, dotos uz Nīderlandes pilsētu Roterda-
mu, kur notiks 38th Annual Meeting of the Europen 
Society for Paediatric Infectious Diseases. ESPID 
ir gada lielākais bērnu infektoloģijas notikums visā 
Eiropā, kas apvieno pasaules nozares profesionāļus, 
saistošas lekcijas un praktiskās darbnīcas, kurās nevaru 
vien sagaidīt iespēju piedalīties.

Vēlreiz vēlos pateikties LĀZA un Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fondam par pagodinājumu kļūt 
par stipendiātu un realizēt savas profesionālās ieceres 
arī turpmāk!

Mareks Marčuks
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Uzsākot doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa 
universitātē man pat prātā neienāca doma, ka varētu 
veikt pētījumu ārvalstīs. Biju uzsākusi pētījumu 
neiroķirurģijā, taču dažādu apstākļu dēļ izskatījās, ka 
projektu neizdosies turpināt. Iestājās neliela panika 
– “ko nu darīt?” Bet kā jau tas dažreiz notiek, dzīve 
ieviesa savas korekcijas, un kur vienas durvis aizveras, 
tur otras atveras. Kādos no kursiem, kurus regulāri 
apmeklēju, man bija iespēja satikt lielisku neiroķirurgu 
Dr. Marko Sinisi (Dr. Marco Sinisi) no Lielbritānijas. 
Viņš savu dzīvi ir veltījis perifēro nervu slimību izpētei, 
un viens no viņa pēdējiem projektiem saistījās ar fan-
toma sāpju izpēti pacientiem pēc amputācijām. Tā 
nu sanāca, ka pēc ilgām un interesantām diskusijām 
un pārrunām nonācām pie jauna projekta iespējas – 
mēģināsim saprast, kā uzlabot jušanas pārvadi no 
robota rokas uz cilvēku. Un tieši pateicoties Ojāra 
Veides fonda stipendijai, man bija iespēja uzsākt 
savu doktorantūras pētniecības projektu Karaliskajā 
Nacionālajā ortopēdijas slimnīcā (Royal National Or-
thopaedic Hospital) Londonā, Lielbritānijā.

Ierodoties Londonā, sākotnēji bija jāapgūst daudz 
jauna par perifēro nervu ķirurģiju. Tā kā Latvijā šī joma 
nav koncentrēta zem vienas specialitātes, rezidentūras 
laikā perifēro nervu operācijām bija gadījuma rak-
sturs. Taču tagad es atrados ja ne pasaules, tad Eiropas 
lielākajā Perifēro nervu ievainojumu nodaļā. Uz šo 
nodaļu pacienti tiek sūtīti ne tikai no visas Apvienotās 
Karalistes, bet arī no visas pasaules. Lielais pacientu 
skaits šķita neaptverams, tāpēc bija liels prieks būt 
daļai no komandas un iegūt pieredzi jaunā sfērā. 

Kad biju apguvusi pamatlietas perifēro ner-
vu specialitātē, sāku labāk izprast pacientu ar 
amputācijām vajadzības. Tieši tas arī vadīja mana 
pētījuma modeļa izveidi. Liels atbalsts šajā procesā 
man ir bijis ne tikai Dr. Marko Sinisi, bet arī Lon-
donas Universitātes koledžas (University College Lon-
don - UCL) inženierzinātnes doktorantu grupa. UCL 
šajā slimnīcā ir izveidojuši rehabilitācijas inženierijas 
zinātnes attīstības centru – Aspire CREATe Center for 
Rehabilitation Engineering. Šī apjomīgā zinātnieku 
grupa veic dažādus pētījumus, lai uzlabotu kustību 
invalīdu dzīves kvalitāti – gan moderni riteņkrēsli, 
gan dažādas ierīces, kas palīdz veikt kustības un ikdi-
enas pašaprūpi. Kopā ar pēcdoktorantūras zinātnieku 
Pēteri Snovu (Peter Snow), kurš iepriekš pētīja virtuālās 
realitātes izmantošanu fantoma sāpju mazināšanā, 

sākām izstrādāt virtuālās realitātes sistēmu fan-
toma rokas kartes izveidošanai. Tas nozīmē, ka ar 
virtuālās realitātes palīdzību un mehānisku stimulāciju 
centīsimies panākt zaudētās plaukstas jušanas 
reprezentāciju uz amputācijas stumbra, lai vēlāk to 
izmantotu kā apmaiņas lauku starp robota roku un 
cilvēku. Sākotnēji man bija grūti iejusties starp šiem 
zinātniekiem – inženieri, izgudrotāji. Ierīces, formulas, 
fizika… tas viss man likās kā kosmoss. Vairākkārt bija 
sajūta, ka neko nesaprotu un arī nesapratīšu. Bet tad 
kādā no pārrunu sesijām pēkšņi sapratu, ka man nav 
jābūt inženierim, bet man ir jāveic medicīniskā puse no 
pētījuma un jāmāk nokomunicēt idejas tā, lai inženieri 
varētu uzkonstruēt atbilstošu mehānisko sistēmu. Un 
tajā brīdī arī sākās tas īstais darbs pie pētījuma.

Esmu Londonā dažus mēnešus, bet pieredze, ko 
šajā laikā esmu guvusi, liekas daudz apjomīgāka. Līdz 
šim ir paveikts ļoti daudz, lai beidzot varētu uzsākt 
pētījumu. Līdz pētījuma pabeigšanai palieku šeit. Ir 
vēl tik daudz, ko redzēt un mācīties, un zinu, ka šī vide 
ir īstā vieta, kur smelties šīs zināšanas.

Domāju, ka Latvijai ir potenciāls medicīnas un 
rehabilitācijas inženierijas jomā. Attīstoties jaunajām 
studiju programmām biomedicīnā, medicīnas 
inženierijā, manis aizsāktais pētījums varētu būt kā 
saskares punkts jaunai sadarbībai starp šo jomu un 
medicīnu. 21.gadsimts iet uz priekšu tehnoloģiju 
attīstībā, un robota rokas kā arī citi rehabilitācijas 
inženierijas izgudrojumi jau ir realitāte. Ar savu 
pētījumu ceru iedvesmot Latvijas jaunos zinātnieku 
virzīties uz priekšu arī šajā jomā.

GŪTĀS ATZIŅAS KARALISKAJĀ 
NACIONĀLAJĀ ORTOPĒDIJAS 
SLIMNĪCĀ LONDONĀ  

Dace Dimante, Ojāra Veides fonda stipendiāte, neiroķirurģe, Rīgas Stradiņa universitātes doktorante 

Dace Dimante, 2019
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Priecājos padalīties ar savu pieredzi 2018. gada 
martā, kad divas nedēļas viesojos Kanādā, Kvebekas 
Universitātes slimnīcas Medicīniskās ģenētikas nodaļā. 
Piedalījos gan ambulatoro pacientu konsultācijās, gan 
ģenētiķu konsultācijās stacionāra pacientiem. Ie-
pazinos ar ģenētikas klīnikas organizāciju citā valstī. 
Šī man bija pirmā ilgstošā vizīte ārvalstu klīnikā, jo 
līdz šim man nebija bijis iespējas viesoties kādā no 
ārvalstu ģenētikas klīnikām citādi, kā vien īsās vizītēs 
konferenču laikā. Ilgstoša viesošanās ļāva labāk saprast 
gan atšķirības dienesta organizācijā, gan kopīgās ni-
anses. Novērot, kā tiek risinātas dažādas problēmas, ar 
kurām saskaras ģenētikas klīnikas visā pasaulē - aug-
stais ārstu noslogojums un garās pacientu rindas, pa-
cientu datu digitalizācija un e-medicīna.

Bija ļoti svarīgi iegūt šo pieredzi tieši šajā 
laikā, jo 2018. gadā Latvijā būtiski tika mainīti 
finansējuma nosacījumi reto slimību aprūpē, ir būtiski 
palielinājušās iespējas veikt ģenētisko izmeklēšanu. 
Jauno ģenētiskās izmeklēšanas tehnoloģiju ienākšana 
ikdienas klīniskajā praksē rada ne tikai jaunas iespējas, 
bet arī daudz jautājumu. Tehnoloģijas, ar kurām ci-
tas valstis ir saskārušās pakāpeniski pēdējo 10-15 
gadu laikā, Latvijā pagājušajā gadā ienāca strau-
ji, tāpēc ārstam-ģenētiķim jaunās iespējas ir jauns 
izaicinājums. Kaut arī Latvijas ārsti maksimāli cenšas 
turēties līdzi izmeklēšanas rezultātu interpretācijas 
tendencēm, atsevišķos gadījumos izmantojot tās arī 
savā klīniskajā praksē, ikdienas darbs ar jaunākās paau-
dzes sekvenēšanas (NGS) rezultātiem un salīdzinošās 
genoma hibridizācijas (aCGH) rezultātiem lielā mērā 
maina ārsta-ģenētiķa darba pamatprincipus. Tāpēc 
iespēja viesoties klīnikā, kas jau ilgstoši rutīnā strādā 
ar šīm izmeklēšanas metodēm, pirms šo izmeklējumu 
plašas pielietošanas uzsākšanas Latvijā ļauj iegūt 

personīgu pieredzi un, cerams, samazināt neefektīvi 
nozīmētu izmeklējumu vai kļūdaini interpretētu 
rezultātu gadījumus.

Tāpat man bija iespēja iepazīstināt Kvebekas ārstus 
ar darbu Latvijas apstākļos, jo bija iespēja sniegt 
trīsdesmit minūšu garu prezentāciju pediatrijas 
klīnikas sēdē, kur pastāstīju par kādu no mūsu reto 
slimību pacientu ģimenēm. Šai ģimenei slimības 
ģenētisko cēloni bijām atraduši bez jauno tehnoloģiju 
izmantošanas, tomēr jāatzīst, ka izmantojot NGS 
tehnoloģijas, diagnozi būtu bijis iespējams noteikt 
agrāk. Tomēr tas pozitīvi ilustrē Latvijas ārstu spējas 
reto slimību diagnostikā, jo līdz šim pasaulē bijuši 
aprakstīti tikai 28 pacienti ar konkrēto slimību.

No ģenētiķa viedokļa Kvebekas francūžu populācija 
ir pasaulē ievērojama ar savu relatīvo ģenētisko 
homogenitāti, kurā daudzām ģenētiskajām slimībām 
ir novērojams ciltstēva efekts. Man izdevās arī redzēt 
vairākus ļoti retu slimību pacientus. Personiski mani 
visvairāk ietekmēja ārstējama mitohondriālā metabo-
lisma sindroma diagnozes apstiprināšana pacientei 
ar strauju attīstības regresu (mitohondriālā metabo-
lisma krīzi), kuru izdevās apturēt ar mitohondrijus 
atbalstošo vitamīnu terapiju. Šādi pacienti pasaulē ir 
reti, un saskare ar tādu gadījumu praksē liek novērtēt 
šīs ārstēšanas potenciālu un atcerēties par to darbā, 
konsultējot pacientus ar aizdomām par mitohondriju 
vielmaiņas traucējumiem.

Kopumā šīs nedēļas tika pavadītas intensīvi “uzsūcot” 
sevī jauno pieredzi, un šajā vizītē gūtās atziņas un 
iemaņas tiek izmantotas pastāvīgi, ne tikai pirmajās 
nedēļās pēc atgriešanās. Esmu ļoti pateicīga LĀZA, 
Ojāra Veides fondam un dr. Kasparam Tūteram par 
finansiālo atbalstu, bez kura šī vizīte nebūtu bijusi 
iespējama.

PIEREDZE KVEBEKĀ, 2018
Ieva Mičule, Ojāra Veides fonda stipendiāte, ārste-ģenētiķe, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Skats uz Kvebeku no parka Bastion-de-la-Reine

Kvebekas universitātes slimnīcas (CHUL) fasāde Laurier 
bulvārī.
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KO NOZĪMĒ BŪT EIROPAS 
LABĀKAJĀ BĒRNU SLIMNĪCĀ  

Līga Berķe, Ojāra Veides fonda stipendiāte, bērnu pneimonoloģe, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Līga Berķe kopā ar lielisku pneimonologu, konsultantu 
miega slimībās no Great Ormond Street Hospital (GOSH) 

Dr.Francois Abel

Pateicoties LĀZA Ojāra Veides fonda atbal-
stam, man bija iespēja mēnesi būt Eiropas labākajā 
bērnu slimnīcā Londonā - Great Ormond Street hos-
pital (GOSH) un smelties pieredzi un zināšanas no 
labākajiem bērnu pneimonologiem, kuri ir arī starp-
tautisku rakstu autori un augsti kotēti lektori – F.Abel, 
M.Samuel, E.Chan, P.Aurora. 

Mājās pārvestos ieguvumus var iedalīt četros lielos 
virzienos:

1. Centra pieredze, darba organizācija un pacientu 
plūsmas menedžments.

2. Pieredze darbā ar ļoti lielu skaitu pacientu ar 
dažādiem retiem sindromiem.

3. Apgūtas jaunas metodes un to protokoli.
4. Iegūti kontakti un ļoti laba sadarbība ar pieredzes 

bagātiem dakteriem.
Pirmais lielais ieguvums bija redzēt centra darbību 

un darbu organizāciju. Tā kā Rīgas bērnu slimnīcā 
kopš 2017.gada esam uzsākuši darbu ar atbalsta 
ventilācijas ierīcēm, tad šis brauciens bija neatsverams, 
lai saprastu, kā labāk un efektīvāk organizēt darbu, 
kā, piesaistot māsu, optimizēt darbu, jo literatūras ir 
ļoti maz šajā jomā, un viss tiek balstīts uz lielo centru 
darbību.

Mana ikdiena sākās ar miega izmeklējumu 
izvērtēšanu  Eiropas lielākajā Miega centrā, caurska-
tot vidēji sešus poligrāfijas ierakstus katru nakti (ar 
paralēli veiktu titrēšanu atbalsta ventilācijas ierīcēm), 
t.i., ~ 180 izmeklējumu mēnesī. Pēc izvērtēšanas 

izmeklējuma rezultāti tika pārrunāti ar pacienta 
vecākiem un ar viņiem tika arī saskaņota tālākā takti-
ka un terapijas iespējas. Šajā miega centrā galvenokārt 
tiek izmeklēti pacienti ar elpošanas problēmām 
miegā. Gan pirmreizēji nosūtīti bērni ar krākšanu 
(adenotomijas nepieciešamības izvērtēšanai) un pa-
cienti ar apnoju, gan riska grupas pacienti ar dažādiem 
ģenētiskiem sindromiem (piem., Prader-Willi (PWS), 
Tečera Kolina (Treacher Collins), Kruzona (Crouzon 
syndrome), ROHHAD, centrālais hipoventilācijas sin-
droms), gan mazi zīdaiņi ar mazu žokli un neskaidrām 
apnojas epizodēm, tāpat bērni ar lieko svaru.

Tālāk diena turpinājās dažādās multidisciplināro 
komandu apspriedēs (radiologu-pneimonologu sēdes, 
hronisko pacientu apspriedes, ikdienas semināri un 
iknedēļas sapulces un iknedēļas semināri rezidentiem, 
2x mēnesī jaunākās medicīniskās literatūras apskati).

Nodaļas vizītes bija ļoti laikietilpīgas, jo terciārā 
līmeņa pneimonoloģijas nodaļā ārstējās pacien-
ti ar retām saslimšanām un no citām slimnīcām 
pārvestie sarežģītie pacienti. Tāpat konsultācijas ārpus 
pneimonoloģijas nodaļas citās klīnikās.

Paralēli darbam stacionārā norit ambulatorās 
pieņemšanas. Pieņemšanas ir sadalītas pa pacien-
tu grupām, kad noteiktās dienās ierodas vienas 
saslimšanas pacienti. Tas tādēļ, lai vienu pacientu 
var apskatīt multidisciplināra komanda. Piemēram, 
neiromuskulārā diena (ar spinālās muskuļu atrofijas 
vai Dišēna miopātijas pacientiem, kad vizītē pacientu 
konsultē gan pneimonologs, gan neirologs, gan uztura 
speciālists, atbalsta ventilācijas speciālists), cistiskās fi-
brozes pacientu diena (fizioterapeits, uztura speciālists, 
CF māsa un pneimonologs un pēc nepieciešamības 
citi speciālisti).

Otrs lielais ieguvums – redzēti pacienti, kurus 
Latvijā redzēt iespējams varbūt vien reizi mūžā. Tāpat 
redzēt, runāt ar viņu vecākiem un izprast viņu ikdienu, 
lai varētu apjaust pēc iespējas labāk viņu dzīves ritmu 
un aprūpi, kas ir individualizēta.

Treškārt uzzināju par jaunām metodēm, kas 
GOSHā pielietotas un sekmīgi strādā, piem., deguna-
rīkles trubiņa, kas zīdaiņiem ar Pjēra Robina sindromu 
var nodrošināt pilnvērtīgu aprūpi, izvairoties no tra-
heostomijas un tās komplikācijām. Ieguvu papildu 
zināšanas par titrēšanu, redzēju, kā tas notiek, kādi 
protokoli un kā tie dzīvē tiek izmantoti.

Un iegūti kolosālu dakteru kontakti, kas turpmākai 
darbībai ir neatsverams atbalsts komplicētu pacien-
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tu menedžmentā, jo uz sūtītiem e-pastiem kolēģi 
vienmēr laipni un ātri atbild.

Pašreiz varu teikt, ka pēdējā gada laikā Atbalsta 
elpošanas centra darbība ir strauji pilnveidojies un pa-
cienti saņem Eiropas standartiem atbilstošu ārstēšanu 
un aprūpi, kas tiek nodrošināta sadarbībā ar Epilepsi-

jas un Miega centru un Reto slimību centru.
Pieredzes apmaiņas braucieni ir lielisks iegu-

vums tālākai sevis un savas darbības attīstībai. Tas 
nepieciešams noteikti sākotnējā stadijā un turpmāk 
regulāri, lai atjaunotu zināšanas un ietu laikam līdzi.

Paldies LĀZA par lielisko iespēju!

OJĀRA VEIDES FONDA 
STIPENDIJAS 2019/2020

Līdz 15. septembrim Latvijas jaunie ārsti un 
zobārsti var pieteikties Ojāra Veides fonda stipendijai. 

Nu jau divdesmit gadus Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība piedāvā Latvijas ārstiem izmantot Ojāra 
Veides Fonda atbalstu. Ojāra Veides Fonda mērķis ir 
atbalstīt Latvijas ārstus, kas strādā veselības aprūpes 
laukā Latvijā, un kuriem ir izdevība un vēlēšanās 
papildināt profesionālās zināšanas kādā mācību 
iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa nau-
das, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura izde-
vumu segšanai. Par savu iegūto pieredzi stipendiāti 
sniedz finanšu atskaiti Fondam un rakstu LĀZA 
Apkārtrakstam kopā ar fotogrāfijām. 

No 2019. gada mainīta pieteikšanās kārtība – līdz 
15. septembrim fonda valde gaidīs elektroniski pi-
eteikumus 2020/2021. gada stipendijām. Tomēr ir 
saglabāta iespēja izvērtēt ļoti nozīmīgu ārkārtas at-
balsta iespēju, ja tam ir pamatota motivācija. LĀZA 
mājaslapā sadaļā Stipendijas var uzzināt, kādi ir 
vajadzīgie dokumenti, lai pieteiktos stipendijai. Piet-
eikumu jāsūta laza@lazariga.lv un k.tuters@utoronto.
ca, tēmā norādot „Ojāra Veides fonda stipendija” un 
failu nosaukumos rakstot savu uzvārdu. Pieteikumus 
vērtēs fonda valde un aicinās uz atlases otro kārtu vai 
nu klātienes intervijā Rīgā, vai interneta vidē pēc 15. 
septembra. Katru gadu 4 -6 pretendentiem ir iespēja 
saņemt stipendiju $1000 līdz $2000 apmērā. 

Ojāra Veides Fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas 
kolēģus, kas strādā veselības aprūpes laukā Latvijā, 
kuriem ir izdevība un vēlēšanās papildināt viņu 
profesionālās zināšanas ārzemēs.

Iesniedzamie dokumenti: 
1. Iesniegums, kurā jānorāda, ka pretendents darbo-

jas veselības aprūpes laukā Latvijā (galvenokārt ārsti, 
zobārsti, medicīnas rezidenti), un kāpēc vēlas mācīties 
ārpus Latvijas, un kādā veidā iegūto informāciju un 
pieredzi tālāk pasniegs saviem kolēģiem Latvijā. 
(Iesniegums angļu valodā)

2. Oficiāls uzaicinājums no kādas ārzemju apmācību 
iestādes papildināt zināšanas ārpus Latvijas.

3. Atbalsta vēstule no Latvijas veselības aprūpes 

iestādes direktora vai nodaļas vadītāja, kur kandidāts 
patlaban strādā, vai atbalsta vēstule no mācību iestādes.

4. Curriculum Vitae – akcentējot līdzšinējo sadarbību 
ar kolēģiem un iesaisti zinātniskos darbos un pētījumos.

5. Nepieciešamā finansējuma pamatojuma atšifrējums. 
(Iesniegums angļu valodā).

Fonda valde izskata katru pieteikšanās informāciju 
un izlemj, vai kandidāta kritēriji atbilst fonda 
vadlīnijām. Atbildi pretendentam nosūta pēc 15.09. 
elektroniski 2 -3 nedēļu laikā. 

Pēc atgriešanās Latvijā stipendiātam ir jādod oficiāla 
atskaite (4-5 000 zīmes), kādā veidā apmācībās iegūtā 
informācija un pieredze izlietota savā darbavietā 
vai plašāk, lai tas nāktu par labu pārējiem Latvijas 
kolēģiem. Atskaite tiek publicēta LĀZA Apkārtrakstā. 
Pievienojami arī fotoattēli. 20% no finansējuma 
stipendiāts saņem tikai pēc pilnas atskaites (finanšu 
atskaite, apraksts, foto) iesniegšanas, 80% stipendiāts 
saņem tūlīt.

Ojāra Veides Fondu vada LĀZA valdes loceklis Dr. 
Kaspars Tūters. Fonda valdē ir LĀZA valdes loceklis 
Dr. Juris Lazovskis (Kanāda) un LĀZA biedre, Dr. 
Inese Flude (Kanāda). 

2019. gadā Ojāra Veides fonda atbalstu saņēma:
Dr. Kristina Amosova, divu mēnešu apmācībām 

Minhenes LMU Alerģijas klīnikā, Vācijā
Dr. Klinta Lisnere, lai varētu turpināt uzsāktās 

apmācības fetālajā medicīnā, King’s College Hospital, 
Londonā

Dr. Matīss Mežals, lai stažētos Advanced Musku-
loskeletal Ultrasound Course”, Londonā

Dr. Kārlis Rācenis, lai stažētos Vīnes Medicīnas 
Universtātes Nefroloģijas un Dialīzes Klīnikā, Vīnē 

Dr. Dace Zvirgzdiņa, Neiroķirurģijas apmācībām 
Royal National Orthopedic Hospital, Londonā

Papildu informācija par prasībām pretendentiem ir 
www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.
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CEĻĀ UZ SPECIALITĀTI
Katrīna Līga Zilgalve, J. Dimanta stipendiāte

Man kā Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas 
fakultātes studentei 2019. gada vasarā no 15.- 28. 
jūlijam bija lieliska iespēja voluntēt ārpus Latvijas, 
iegūt jaunas zināšanas un pieredzi ginekoloģijas un 
dzemdniecības specialitātē Mercy Hospital Coon Rap-
ids klīnikā Mineapolē, ASV. Tā bija vienreizīga iespēja 
paplašināt savu redzesloku ne tikai medicīnā, bet arī 
satikt interesantus, gudrus un sirsnīgus cilvēkus un 
izbaudīt man sniegto viesmīlību. Par šo iespēju esmu 
pateicīga Dr. Jānim Dimantam un viņa sievai Boženai, 
kas tik sirsnīgi uzņēma savās mājās un gādāja, lai mana 
viesošanās būtu piepildīta un interesanta. Mineapolisa 
ir brīnišķīga pilsēta! Visspilgtāk atmiņā saglabājies 
Minnehaha parks un ūdenskritums, kā arī Minneapo-
lis Institute of Art. Mēs zēģelējām pa vareno Misisipi 
upi, malkojām Mineapolē brūvētu sidru. 

Pēc viesošanās pie Dr. Jāņa Dimanta sekoja di-
vas izglītojošas nedēļas, kuras es pavadīju klīnikā 
Dr. John P. Wust uzraudzībā. Dr. Wust ir praktizējošs 
ginekologs un dzemdību speciālists, kā arī Dr. J. Di-
manta kolēģis Mercy Hospital. Klīnikā un slimnīcā 
man bija iespēja kopā ar Dr. Wust piedalīties viņa ik-
dienas darbā. Es varēju vērot, kā Dr. Wust konsultē 
pacientes un grūtnieces klīnikā un slimnīcā, risina 
ginekoloģiskas problēmas, nozīmē nepieciešamo 
ārstēšanu. Man arī bija iespēja asistēt ginekoloģisko 
operāciju laikā un dzemdībās. Personāls bija ļoti 
pretimnākošs un atsaucīgs – sarunās ar kolēģiem 
vienmēr jutos respektēta un līdzvērtīga, kaut arī esmu 
tikai studente. Īpaša pieredze man bija iespēja redzēt 
ar da Vinci robotu veiktu totālu histerektomiju. Šai 
metodei ir vairākas priekšrocības, piemēram, zemāks 
iespējamo komplikāciju risks un īsāks hospitalizācijas 
laiks. Ceru, ka kaut kad šādas operācijas tiks veiktas arī 
pie mums Latvijā. Mercy Hospital Mother Baby Center 

man bija iespēja iegūt zināšanas dzemdību vadīšanā, 
kā arī asistēt ķeizargrieziena operācijā. Tā bija vērtīga 
pieredze, ņemot vērā, ka studiju laikā dzemdniecības 
ciklā man šādas iespējas nebija. Papildus tam es varēju 
apgūt ginekoloģisko un grūtnieču ultrasonogrāfisko 
izmeklējumu “lasīšanu”. 

No visas sirds saku paldies Dr. Jānim J. Diman-
tam, kurš palīdzēja it visā, lai mans sapnis redzēt un 
iepazīt ginekoloģijas profesionāļu darbu Amerikā 
piepildītos, kā arī esmu pateicīga Dr. John P. Wust 
un viņa sievai Elizabetei par silto uzņemšanu savās 
mājās voluntēšanas laikā. Piedzīvotais un pieredzētais 
ir nostiprinājis pārliecību, ka mācīties un pilnveido-
ties ir uzdevums visa mūža garumā. Ienāk jaunas 
tehnoloģijas un zināšanas ir nepārtraukti jāpapildina, 
un starpvalstu pieredzes apmaiņa ir būtiska mūsdienu 
pasaulē. Šis brauciens un tā laikā iegūtā pieredze man 
deva vēl lielāku motivāciju un spēku tiekties pretī savi-
em mērķiem, jo tas ir tikai sākums.

“Vēlos norādīt, ka varbūt šī ir pirmā reize, ko zinu, 
kad “preceptorship” programmā ASV piedalās Lat-
vijas medicīnas studente vai students ginekoloģijā 
un dzemdniecībā. Iepriecina tas, ka mūsu jaunajiem 
topošajiem speciālistiem ir liela vēlme un griba sevi 
profesionāli pilnveidot un nostiprināt savas iemaņas 
“saka LĀZA prezidents emeritus statusā Jānis J. Dimants

Katrīna Līga Zilgalve Mercy Hospital Coon Rapids klīnikā 
Mineapolē, pie mātes attēla slimnīcas priekšā

Katrīna Līga Zilgalve  ar Wust ģimeni, otrais  no labās  Dr. J. Wust



LĀZA APKĀRTRAKSTS

24

4.decembrī Latvijas vēstniecībā AK (pēc vēstniecības 
iniciatīvas) uz tikšanos un diskusiju ar Valsts preziden-
ta kundzi Dr. Andru Leviti pulcējās aicināti veselības 
sektorā strādājošie diasporas profesionāļi. Diskusijā 
piedalījās arī Ārlietu ministrijas parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica. 

Diskusijas tēma: “Lielbritānijas latviešu piene-
sums ilgtspējīgai Latvijas veselības nozares attīstībai”. 
Neformālā gaisotnē tika pārrunātas iespējas un vei-
di Lielbritānijā dzīvojošo profesionāļu iesaistei un 
sadarbībai Latvijas veselības un izglītības jomu, kā 
arī tautsaimniecības veicināšanai. Īpaši tika uzsvērts 
vēl neapgūtais potenciāls augstākās izglītības un 
pētniecības internacionalizācijai, t.sk. partnerību 
veidošanai ar AK universitātēm un klīnikām, kur di-
asporas pārstāvji ir ne tikai ieinteresēti, bet arī gatavi 
praktiskai sadarbībai:

1) apmaiņas programmas, studentu un mediķu 
stažēšanās AK – diasporas pārstāvji gatavi izmantot kon-
taktus savās universitātēs, lai nodrošinātu AK esošo iespēju 
pieejamību [īpaši jāuzsver, ka mūsu diasporas pārstāvji dar-
bojas vienās no prestižākajām britu universitātēm];

2) jaunu akadēmisko programmu un moduļu 
veidošana – diasporas profesionāļu gatavība palīdzēt 
veidot partnerības, piedalīties pašiem kā vieslektoriem 
vai piesaistīt pasaules līmeņa vieslektorus;

3) jaunu pētniecības virzienu nostiprināšana un 
attīstīšana Latvijā – kā konkrēts piemērs tika minēta 
imunoloģija, kur AK veiksmīgi savas profesionālās 
karjeras attīstījuši vairāki latviešu zinātnieki;

4) diasporas pētnieku iesaiste Latvijas pētniecības 
projektos – interese sadarboties un iesaistīties dažāda 
veida pētniecības projektos, kas var atvieglot arī 
starptautiskā finansējuma piesaisti;

5) pieredzes/padomu un praktiskās informācijas 
nodošana, lai veicinātu Latvijas (veselības un medicīnas 
jomu) pētnieku iesaisti Eiropas pētniecības telpā caur 
European Research Council – šobrīd šīs iespējas, t.sk. 
kopīgiem grantiem ar AK pētniekiem un institūtiem, 
netiek izmantotas.

Diskusijā tika atzīmēts arī ALSRUK (Associa-
tion of Latvian Students and Researchers in the UK) 
un Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienības (LĀZA) 

DISKUSIJA LONDONĀ  

VALSTS PREZIDENTA KUNDZES DR. ANDRAS LEVITES TIKŠANĀS UN DISKUSIJA AR 
VESELĪBAS SEKTORĀ STRĀDĀJOŠIEM DIASPORAS PROFESIONĀĻIEM 04.12.2019

Kaspars Krumholcs, Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē otrais sekretārs

Veselības sektorā strādājošo diasporas profesionāļu tikšanās ar Dr. Andru Leviti Latvijas vēstniecībā 
Londonā 2019.g. 4. decembrī. Foto Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
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potenciāls strukturētai sadarbībai ar veselības jomas 
pētniekiem un mediķiem, bet vienlaikus pilnībā neaiz-
vietojot individuālo sadarbību un iniciatīvu.

Diskusijā tika atzīmētas arī iespējas veselības sek-
tora ieguldījumam Latvijas tautsaimniecībā:

1) veselības tūrisma un veselības pakalpojumu ek-
sporta veicināšana – AK ir liela diaspora, kas ir ne tikai 
klients, bet var arī veicināt Latvijas veselības privātā 
sektora attīstību;

2) veselības tehnoloģiju veicināšana, atbalsts Latvijas 
jaunuzņēmumiem – AK ir liels tirgus, kas piedāvā lielas 
iespējas; uzņēmumi novērtē arī vēstniecības un Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu;

3) atbalsts un iesaiste starptautisku konferenču rīkošanā 
– konferences veicina ne tikai saturisko diskusiju un 
veselības politikas jomu attīstību Latvijā, bet konferenču 
tūrisms ir vērā ņemams ekonomiskais dzinulis, jo ienes 
būtiskus ienākumus plašākā vietējā ekonomikā [par ko 
īpaša interese ne tikai Rīgai un Jūrmalai, bet arī reģionu 
pilsētām, t.sk. Liepājai un Valmierai].

Diskusijā tika atzīmēti arī vairāki būtiski šķēršļi, 
kas līdz šim ir kavējuši vai mazinājuši sadarbības 
potenciāla īstenošanu.

Kā galvenais šķērslis tika atzīmēta Latvijas, 
t.sk. augstākās izglītības, iestāžu neatsaucība un 
norobežošanās. Tika minēti vairāki piemēri, kur 
piedāvātās idejas ir bijušas noraidītas vai palikušas 
nesaklausītas, jo nāk no “ārpuses”. 

Publiskais sektors veselības jomā turpina būt 
noslēgts inovācijām, kas: a) vājina pētniecību, t.sk. 
universitāšu klīniku un laboratoriju attīstību; b) neļauj 
Latvijā veiksmīgāk attīstīties jaunuzņēmumiem; c) 
kavē jaunuzņēmumiem, praktiskiem pētījumiem 
un eksperimentiem labvēlīgas vides veselības 
sektorā attīstīšanos (t.sk. “smilšu kastes” un ideju 
komercializāciju).

Birokrātiskie/administratīvie šķēršļi, t.sk. diaspo-
ras pētnieku iesaiste Latvijas pētniecības projektos, 
kā arī finansējuma un/vai stipendiju pieejamība pēc 
doktorantūras studijām un pētījumiem. Kā nozīmīgs 
faktors saglabājās arī atalgojuma jautājums, kur būtiski 
nodrošināt lielāku caurskatāmību.

Diskusijā vairākkārt tika uzsvērti ierobežojumi 
profesionālo kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai, dias-
poras pārstāvim pārceļoties uz Latviju no citām valstīm. 
Šajā gadījumā īpaši jāuzsver Brexit potenciālā negatīvā 
ietekme, jo šobrīd nav skaidrs AK-ES nākotnes 
sadarbības ietvars reglamentēto profesiju jomā 
(īpaši kvalifikāciju, diplomu un licenču savstarpējai 
atzīšanai), kā arī iespējas dažādu mobilitātes pro-
grammu īstenošanai. AK iegūto profesionālo licenču 
saglabāšana ir būtisks priekšnosacījums, arī dažādojot 
profesionālo karjeru (piemēram, apvienojot ar 
akadēmisko mācību darbu), kur diskusijas laikā tika 
minēts arī piemērs, atzīmējot gaidāmās izmaiņas op-
tometrijas speciālistu jomā. 

Kopumā diskusijā bija jūtams, ka vairākiem diasporas 
profesionāļiem ir iepriekš bijusi nepatīkama saskarsme 
ne tikai ar birokrātiskiem/administratīviem šķēršļiem, 
bet arī attieksmi. Īpaši kritiski jāatzīmē gadījumi, kad 
ir ticis ļoti negatīvi vērtēts, ja pētnieks piesakās starp-
tautiskai stipendijai. No konkrēto institūciju puses tā 
nav tikusi saskatīta kā iespēja veicināt ekspertīzi un 
internacionalizāciju, bet gan drīzāk kā nodevība. Līdz 
ar to būtiska ir arī vispārējas attieksmes maiņa un jau-
na veida sadarbības kultūras veidošana.

Vienlaikus kopējā atmosfēra un dalība pasākumā 
rosina secināt, ka no diasporas profesionāļiem (no 
dažiem pat ar ļoti lielu entuziasmu) ir gatavība spert 
soli pretī Latvijai. Līdz ar to būtiski, ka turpmākās 
tikšanās ar diasporas pārstāvjiem tiek izmantotas 
kā katalizators turpmākās sadarbības attīstīšanai, 
fokusējoties uz jau konkrētu ideju attīstīšanu.

ĀM parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un 
Dr. Andra Levite

Diskusijas dalībnieki. Foto: Valts Vītums



LĀZA APKĀRTRAKSTS

26

DAŽAS DOMAS UN ATSKĀRSMES
Karīna Beinerte, psihiatrijas rezidente Londonā, LĀZA valdes locekle

Kā LĀZA valdes locekle biju pagodināta piedalīties 
Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē organizētajā 
diskusijā ar Dr. Andru Leviti par diasporas ieguldījumu 
Latvijas medicīnas sistēmas ilgtspējā. Mūsu tikšanās 
telpa bija pilna ar jaudīgiem latviešiem, kas pauda vērā 
ņemamu viedokli. Dzirdētais ir laba viela pārdomām.

Medicīnas profesors, kurš darbojas arī Eiropas 
zinātnes komisijā, pauda novērojumu, ka viņš, izskatot 
pieteikumus zinātniskajiem grantiem, nekad neredz 
starp tiem pieteikumus no Latvijas. Pieteikumi ir no 
dažādu valstu pārstāvjiem, arī no līdzīgām valstīm kā 
Latvija, bet no Latvijas neviena. Iespējams, ka daļa 
atbildības jāuzņemas Latvijas universitāšu vadībai un 
mācībspēkiem. Viņiem būtu jāmudina savus studen-
tus pieteikties iespējām savas spējas papildināt ārpus 
Latvijas vai piesaistīt grantus pašu universitātēm. 
Vai te redzama nezināšana, neticība sev, vai ir vēl citi 
iemesli – jautājums, paliek atklāts. Zinātāji pauda, ka 
nākamo piecu gadu Eiropas Savienības budžeta plānā 
finansējums Latvijai esot samazināts un Latvija tiek 
mudināta sākt aktīvāk piesaistīt finansējumu no citiem 
avotiem – piemēram, apgūstot fondu un grantu nau-
das. Tātad Latvijas universitātēm jābūt aktīvākām un 
jāsāk darīt to, ko universitātes citās Eiropas Savienības 
valstīs jau aktīvi dara. Tika arī minēts, ka grantu pi-
eteikumu rakstīšana esot specifiska prasme un ka 
daudzās Eiropas universitātēs tiekot algoti cilvēki, kas 
nodarbojas tikai ar grantu pieteikumu rakstīšanu. 

Kā nopietnu problēmu diskusijas dalībnieki uzsvēra 
birokrātiju zinātniskajā vidē, kas nav atvērta starptau-
tiskai sadarbībai. Vairāki mediķi un saistīto profesiju 
pārstāvji, kas darbojas zinātnē, minēja, ka ir vēlējušies 
sadarboties ar Latviju vai uzsākt darbu Latvijā, bet nee-
sot varējuši pieteikties izvirzīto specifisko prasību vai sa-
vas ārzemēs iegūtās kvalifikācijas dēļ. Tika pausts, ka tas 
esot politiskās gribas jautājums. Lai Latvijas zinātniskā 
un medicīnas vide kļūtu fleksiblāka un atvērtāka 
pārrobežu sadarbībai un prātu/darba spēka piesaistei, 
šķiet, būs jānomainās paaudzei. Tika minēta dažāda 
pieredze ar “karteļiem” gan medicīnas sistēmā, gan 

zinātniskajā vidē. Vienu un to pašu vadītāju ilglaicīga 
palikšana vadošajos organizāciju un struktūru amatos 
bremzē jauno speciālistu izaugsmi. Sarunās gan atzina, 
ka karteļi esot arī citās valstīs un šī problēma neesot 
unikāla tikai Latvijai. Mani personiski interesētu arī tas, 
kāda ir iespēja iesaistīties universitāšu darbā, dzīvojot 
ārpus Latvijas. Vai tā var būt līdzdalība kā ekspertam 
mācību programmu izstrādē, vai kā konsultantam? Tas, 
kā, dzīvojot Apvienotajā Karalistē, var iesaistīties Lat-
vijas tautsaimniecībā, interesēja daudzus no sarunas 
dalībniekiem. Ne reizi vien tika uzsvērts, cik nozīmīgi 
Latvijā būtu likt uzsvaru uz profesionālas un uz attīstību 
mērķētas medicīnas vadības sistēmas ieviešanu.

Veselības aprūpes speciālistu tikšanās Londonā bija 
kā turpinājums tīklošanās pasākumiem, kuri jau notika 
2017. gadā Zviedrijā un 2019. gada decembrī Berlīnē 
sadarbībā ar ELA. Šoreiz kā sarunu iniciators nāca 
Latvijas valdība. Sarunu neformālajā daļā man bija tas 
gods nodot prezidenta kundzei Andrai Levitei vēstuli 
no LĀZA ar aicinājumu, kļūt par diasporas mediķu 
sadarbības patronesi, lai atbalstītu un stiprinātu dias-
poras lomu Latvijas veselības aprūpes sistēmas politi-
kas veidošanā, zinātnes attīstībā un izglītībā.

Sarunā LĀZA valdes locekle Karīna Beinerte un 
prezidenta kundze Dr.Andra Levite. Foto: Valts Vītums

2020 - STARPTAUTISKAIS MĀSU UN VECMĀŠU GADS
Pasaules Veselības organizācija 2020.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko māsu un vecmāšu gadu, lai 
godinātu māsu un vecmāšu būtisko lomu vispārējās veselības aizsardzības un cilvēku labklājības nodrošināšanā 
un uzlabošanā.

LĀZA aicina ārpus Latvijas medicīnas māsas un vecmātes veidot ciešas savstarpējās saites un saites ar Lat-
viju. LĀZA kā profesionāļus vienojošā organizāciju visādā veidā atbalstīs šo māsu iniciatīvu! Visās veselības 
aprūpes sistēmās māsas kalpo kā tilts starp sabiedrību un veselības aprūpes iestādēm. 

Aicinām māsas atsaukties, ja esat gatavas sadarbībai ar savām kolēģēm Latvijā!
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STARPTAUTISKĀ MEDICĪNAS 
VĒSTURES BIEDRĪBA SAVU 100. 
JUBILEJU SVINĒS LATVIJĀ!
Prof. Juris Salaks, 47. ISHM Kongresa prezidents
Doc. Ieva Lībiete, 47. ISHM Kongresa ģenerālsekretāre

2020. gada augustā Rīga kļūs par pasaules medicīnas 
vēstures galvaspilsētu, uzņemot Starptautiskās 
medicīnas vēsturnieku biedrības (International Soci-
ety for the History of Medicine - ISHM) 47. kongresu. 
Kongresu organizē Latvijas Medicīnas vēsturnieku 
biedrība sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju.

ISHM sākotne
Nacionālās medicīnas vēsturnieku biedrības sāka 

veidoties 20. gadsimta sākumā: 1901. gadā - Vācijā, 
1902. - Francijā, 1910. - Itālijā, 1912. - Apvienotā 
karalistē un 1918. gadā - Beļģijā. Sākotnēji medicīnas 
vēstures biedrības savus saietus organizēja medicīnas 
profesionāļu kongresu ietvaros - pirmā medicīnas 
vēsturei veltītā sekcija notika 1913. gadā Londonā, 27. 
Starptautiskajā medicīnas kongresā. 

Medicīnas vēsturnieku rindām augot, 1920. gadā 
Antverpenē tika sasaukts atsevišķs, jau speciāli 
medicīnas vēsturei veltīts saiets - Pirmais ārstēšanas 
mākslas vēstures kongress, pulcējot 10 valstu 191 
dalībnieku. Šis pasākums ir  Starptautiskās Medicīnas 
vēsturnieku biedrības (International Society for the His-
tory of Medicine - ISHM) sākotne.

Kopš 1920. gada notikuši jau 46 ISHM kon-
gresi un mūsdienās biedrība apvieno 260 medicīnas 
vēsturniekus no pieciem kontinentiem. Biedrība ir 
multidisciplināra, tomēr vēsturiski lielākā daļa biedru 
ir dažādu jomu medicīnas profesionāļi, kas ieinteresēti 
savas profesijas vēsturiskajā izpētē.

Medicīnas vēstures tradīcijas Latvijā
Kurš toreiz, 1920. gadā, varētu iedomāties, ka 

Starptautiskās Medicīnas vēsturnieku biedrības simt-
gades kongress nākotnē notiks tieši Latvijā, valstī, kas 
tik tikko bija parādījusies uz Eiropas kartes? Tomēr, 
tā nav nejaušība, bet pelnīta atzinība vairāku Latvi-
jas ārstu paaudžu veidotai un rūpīgi koptai medicīnas 
vēstures tradīcijai. Sevišķi nopelni šajā laukā ir ārstam 
ortopēdam Izidoram Brensonam (1854-1928), pro-
fesoram Pēterim Sniķeram (1875-1944), Jēkabam 
Alksnim (1870-1957), Paulam Stradiņam (1896-
1958), Kārlim Ērikam Aronam (1903-2005), Arnim 
Vīksnam (1942-2018), profesoram Jānim Stradiņam 
(1933-2019), kā arī daudziem citiem, kas kopuši Lat-
vijas un pasaules medicīnas vēstures lauku. 

Turklāt, Latvijas medicīnas vēsture citu valstu 
starpā izceļas ne tikai ar akadēmiskajiem pētījumiem, 
bet arī ar prasmi saglabāt medicīnas materiālo 
mantojumu un spēju medicīnas vēsturē ieinteresēt 
visplašāko sabiedrību. Paula Stradiņa darbīgā mūža 
lolojums - Medicīnas vēstures muzejs ir viens no 
trim ievērojamākajiem pasaules medicīnas muzejiem 
un vismaz neklātienē pazīstams ikvienam medicīnas 
vēsturniekam, darot Latvijas un muzeja dibinātāja 
vārdu pazīstamu tālu pasaulē. 

1953. gadā profesors Pauls Stradiņš dibināja Lat-
vijas Medicīnas vēsturnieku zinātnisko biedrību. 
Nav liecību, ka Pauls Stradiņš ir bijis Starptautiskās 
Medicīnas vēsturnieku biedrības dalībnieks vai 
apmeklējis tās kongresus. Visticamāk tam nepietika 
laika aktīvi īstenotajā medicīniskajā praksē, gan arī 
to nesekmēja sabiedriski politiskā situācija okupācijas 
režīmu spaidos.

Latvijas Medicīnas vēsturnieku biedrības ceļš uz 
ISHM kongresa rīkošanu

Tikai 1991. gadā Latvijas medicīnas vēsturniekiem 
pavērās iespēja kļūt par Starptautiskās medicīnas 
vēsturnieku biedrības pilntiesīgiem biedriem un 
piedalīties tās kongresos. 2014. gadā kongress pirmo 
reizi tika organizēts postpadomju telpā - Gruzijā. Tas 
spārnoja Latvijas delegātus ambiciozai idejai un 2016. 
gadā Buenosairesas kongresa laikā Rīga tika nominēta 

Latvijas delegācija. 46. ISHM kongress, Lisabona, 2018. gada 
7. septembrī. No kreisās: J.Salaks, A.Ērglis, I.Lībiete, A. Pētersons



2019.  Nr. 168

29

kā 2020. gada kongresa norises vieta. Pateicoties Rīgas 
Stradiņa universitātes, Paula Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzeja un citu organizāciju un sponsoru 
atbalstam, šī ideja īstenojās - 2017. gada ISHM bi-
roja sēdē Pekinā, sīvā konkurencē uzvarot Parīzi un 
Maskavu, par ISHM simtgades jubilejas kongresa 
rīkošanas vietu tika apstiprināta Rīga.

2018. gadā Lisabonā no augstās 46. kongresa tribīnes 
Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars 
Pētersons aicināja klātesošos 2020. gadā apmeklēt 
Medicīnas vēsturnieku starptautiskās biedrības 47. 
kongresu Rīgā un oficiāli atvēra kongresa mājas 
lapu www.ishm2020.com. Jau šobrīd var reģistrēties 
dalībai kongresā, kura galvenās norises notiks Latvijas 
medicīnas Alma mater. 

Šobrīd noris aktīvs kongresa orgkomitejas darbs. 
Priekšlasījumiem plenārsēdēs tiek aicināti pasaulē 
plaši pazīstami viedokļa eksperti medicīnas vēsturē. 
Savu dalību kongresā jau apstiprināja pieaicinātie le-
ktori Nils Hannson (Zviedrija/Vācija), Alexander Lu-
kas Bieri (Šveice), Jacalyn Duffin (Kanāda) un Dan 
Healey (Apvienotā karaliste) un moderatori Theo Di-
rix (Beļģija) un Florian Steger (Vācija). Turpinās no-

tikuma popularizēšana citās valstīs, tiek pilnveidota 
kongresa zinātniskā un sociālā programma, saskaņoti 
pavadošie pasākumi. Ar kongresa norises provizorisku 
programmu jau tagad var iepazīties: http://ishm2020.
rsu.lv/program/preliminary-program

Aicinām arī jūs iepazīties ar 47. Starptautiskā 
medicīnas vēsturnieku kongresa Rīgā mājas lapu: 
www.ishm2020.com un apvienot Latvijas apciemoju-
mu augusta nogalē ar dalību 2020. gada vissvarīgākajā 
notikumā pasaules medicīnas vēsturē.

Vēl arī ir laiks kļūt par Latvijas vai pat Starptautiskās 
medicīnas vēsturnieku biedrības biedru un reģistrēties 
dalībai kongresā ar ziņojumu vai kā klausītājam 
visdažādākās medicīnas vēstures jomās. Kongresa 
plašā zinātniskā un sociālā programma patīkami 
pārsteigs pat tos ārstus, kas ikdienā varbūt rūpīgi 
neseko norisēm medicīnas vēsturē Latvijā un pasaulē. 
Pētīsim pagātni, lai izprastu šodienas norises un vei-
dotu labāku nākotnes piedāvājumu!

Atbalstīsim daudzo ārstu koptās Latvijas medicīnas 
vēstures tradīcijas un tiksimies 2020. gada 24.-
28. augustā Starptautiskās Medicīnas vēsturnieku 
biedrības 47. kongresā Rīgā!

Dear Colleagues and ISHM members,
On behalf of the Scientific & Organising Committee, 

it is our great pleasure to invite you to attend the 47th 
ISHM Congress, Latvia, Riga, August 24-28, 2020. 

Congress will offer acclaimed keynote speakers, panel 
discussions, diverse scientific program and exciting social 
events. Preliminary program, registration and abstract 
submission is now available on congress website www.
ishm2020.com 

Keynote lectures
Jacalyn Duffin. Stanley’s Dream: The Medical Expedition 
to Easter Island
Nils Hansson. How (not) to Win the Nobel Prize: Win-
ners and Losers in Nobel Prize history
Alexander Lucas Bieri. Andreas Vesal ’s Lasting Impact on 
the Art of the Danse Macabre
Dan Healey. The Notebooks of Gulag Doctors: Medical 
service in Stalin’s Labour Camps

Panel discussions
Doctors and Nobel Prize in Literature. Moderator Nils 
Hansson
Anatomy and Beyond. Moderator Theo Dirix
Medicine and Totalitarianism. Moderator Florian Steger

Topics
ISHM. Towards 100
Medicine around the Baltic See region
History of Medicine: Beyond the Borders and Behind the 
Curtains
The Visual and Material Culture of Medicine
Two sides of the Nobel Prize
Medical Collections and Collectors
Hippocratic Traditions in the Eastern and Western Medi-
cine
Physicians Outside the Medicine
History of Medical Education and Medical Schools
New Research Technologies for the History of Medicine
Architecture for Medicine
Medical Women
Great Remedies
Environmental disasters in history of medicine
Varia

Noteworthy parallel events
1st ISHM Student Summer Course 
Satellite conference “Anatomy&Beyond”
Pauls Stradin’s Awards Ceremony (during Gala dinner)

It is a privilege we have already collected a huge number 
of registered participants and we will welcome many more 
to attend and enjoy this marvellous Congress starting the 
academic events towards many other planned scientific 
events crossing the centennial border of ISHM.
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LATVIJAS MEDICĪNAS 
FONDA STIPENDIĀTI 2019
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja

Latvijas Medicīnas Fonda (LMF) stipendijas ir 
skaista tradīcija, kas aizsākta drīz pēc Pirmā Vispa-
saules latviešu ārstu kongresa 1989. gadā. Arī 2019. 
gadā LMF atbalstu tālākizglītībai saņēma pieci Lat-
vijas jaunie medicīnas speciālisti un divas studentes 
no ASV. Kopējais LMF atbalsts stipendiātiem 2019. 
gadā bija vairāk nekā 27  000 USD. Stipendijas tika 
pasniegtas 6. jūnijā P. Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejā svinīgā sarīkojumā, kas bija veltīts Pirmā Vis-
pasaules latviešu ārstu kongresa 30 gadu jubilejai un 
žurnāla „Latvijas Ārsts” 30. gadskārtai. Latvijas Ārstu 
biedrība un Latvijas Medicīnas fonds sirsnīgi aicināja 
pulcēties vienkopus pirmā kongresa dalībniekus, jo 
Bertrams Zariņš kopā ar Pēteri Apini bija veikuši lielu 
darbu – izdevuši grāmatu „Latviešu ārstu kongress/ 
Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress 1989. 
gadā un tā vēsturiskā nozīme Latvijas medicīnā.” 
Grāmata no autora rokām un LĀB pateicības raksts 
par ieguldīto darbu bija skaista dāvana daudziem 
sarīkojuma viesiem. Tādā vēsturiski svinīgā gaisotnē 
Latvijas Medicīnas Fonda (LMF) Zariņu studiju 
ceļojuma stipendijas 2019. gadā saņēma RSU rezi-
dente Austra Breikša apmācībai Ķelnes universitātē, 
kur apgūs jaunas metodes, ko izmanto patologs; 
traumatologs ortopēds Sergejs Zadorožnijs, lai 

papildinātu zināšanas pie prof. Russell F Windsor, Weil-
Cornel Ņujorkā, ASV; rezidents mutes, sejas un žokļu 
ķirurģijā Mārtiņš Lauskis 1,5 mēnešus stažēsies pie 
Dr. Flores un Dr. Poor, Monterrejā, Meksika; Kristaps 
Krafte apgūs jaunu inovatīvu metodi insulta pacien-
tu rehabilitācijai, lietojot IT programmu St.Thomas 
slimnīcā Londonā, un LU 6. kursa medicīnas stu-
dente Katrīna Bandere dosies apmācībā uz ASV pie 
prof. Harry V.Vinters neiropatoloģijā un molekulārajā 
patoloģijā. LMF Studentu Stipendiju  (Premedical 
Student Scholarship) saņēma Ailita Eddy un Kaija 
Staško no ASV mācībām P. Stradiņa KUS.

Stipendijas pasniedza Latvijas Medicīnas Fonda val-
de – Bertrams Zariņš, Kristaps Zariņš, Valdis Zatlers,
Aleksandrs Kalniņš, Pēteris Apinis un Dainis Krieviņš. 
Sarīkojumā piedalījās arī Pirmā Vispasaules latviešu 
ārstu kongresa organizatori prof. Viktors Kalnbērzs 
un prof. Kristaps Keggi.

Sarīkojums P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 
bija viens no Latviešu ārstu foruma, kas notika no 6.-8. 
jūnijam, svinīgajiem brīžiem. Forumā ar zinātniskiem 
lasījumiem uzstājās arī vairāki LĀZA biedri.

Plašāka informācija par Latvijas Medicīnas Fondu 
http://latvianmedicalfoundation.org/

LMF 2019. gada stipendiāti kopā ar Daini Krieviņu, Aleksandru Kalniņu, Bertramu Zariņu un Kristapu Zariņu



2019.  Nr. 168

31

LĀB pirmais prezidents Ivars Krastiņš saņem 
Bertrama Zariņa grāmatu

Sarīkojums P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, 6.06.2019

„Latvijas Ārsts” redaktors Pēteris ApinisAutors ar pirmajam ārstu kongresam veltīto grāmatu

Pirmā ārstu kongresa notikumiem veltīta fotoizstāde muzejā
Foto: Jānis Brencis

LĀB prezidente Ilze Aizsilniece, Uģis Gruntmanis un 
Kamena Kaidaka

LMF stipendiāte Katrīna Bandere, Valdis Zatlers, 
 Dainis Krieviņš un Aleksandrs Kalniņš

Pirmā kongresa organizatori Kristaps Zariņš, Kristaps Keggi, 
Bertrams Zariņš
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PIEREDZE ZELTA VĒRTĒ
Lelde Liepiņa, LMF stipendiāte, bērnu neiroloģijas rezidente, BKUS

Izsaku milzīgu paldies LMF par stipendijas 
piešķiršanu 2018. gadā, tā ļāva man realizēt mācību 
braucienu uz Roterdamas Bērnu slimnīcu (Sophia 
Kinderziekenhuis, Erasmus MC), kur 4 mēnešus biju 
kopā ar lizosomālās uzkrāšanās un metabolo slimību 
ārstu komandu.

Jau vairākus gadus visādi cenšos gūt papildu 
zināšanas par šo saslimšanu specifiku. Atrodoties 
lizosomālo uzkrāšanās slimību vasaras skolā Maincā 
Vācijā pirms diviem gadiem satiku prof. Ans van der 
Ploeg. Pēc viņas uzstāšanās zināju, ka kādu dienu būšu 
viņas klīnikā, lai saprastu, kā funkcionē šo reto slimību 
speciālistu komanda. Sapnis piepildījās.

Ar lepnumu varu teikt, ka klīnikā, kurā biju, izstrādā 
enzīmaizvietojošās terapijas (ERT) vadlīnijas visai pa-
saulei (Pompes slimība), kā arī ERT pielieto slimībām, 
kuras vēl nesen bija letālas, bet šobrīd klīnikā ir lielākā 
mazo bērnu grupa ar ceroīdo lipofuscinozi 2. tipu 
(CLN2), kuri saņem terapiju, un rezultāti ir fantas-
tiski. 

Komandas gars, kāds valda Neirometabolo 
slimību klīnikā, ir ļoti pozitīvs, bet tā ir arī daļa no 
nīderlandiešu temperamenta, un tas tiešums un 
atklātums, kas tur pamanāms ļoti ātri, raksturīgs arī 
man, tāpēc komunikācija bija ļoti viegla.

Komanda katram pacientam gatavojas ļoti rūpīgi. 
Nedēļas sākumā ir neskaitāmas kopsēdes ar dažādiem 
speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, ambulatorās 
daļas speciālistiem, kur pārrunā ētikas jautājumus un 
komunikācijas kvalitātes uzlabošanu starp medicīnas 
darbiniekiem un vecākiem, tālāk seko dažādu 
specialitāšu ārstu konsīlijs vispirms tikai ārstniecības 
personām, bet nākamā dienā arī kopā ar vecākiem 
un pacientiem. Ārsti ir vienmēr gatavi atbildēt uz 
sarežģītiem ētiskiem un medicīniskiem jautājumiem, 
un visu šo 4 mēnešu laikā ne reizi nebija sajūta, ka 
vecāki apšaubītu ārstu teikto vai viņiem neuzticētos.

Lielu uzsvaru komanda liek uz “Vai pacients un 
ģimene ir laimīgi?”, vai ir izdarīts viss, lai vecākiem 
būtu iespēja baudīt atvēlēto laiku ar smagi slimu 
bērniņu. Ja pieejama eksperimentāla terapija pasaulē, 
kā atrast pieeju arī viņu pacientiem. Sadarbība ar pa-
saules klīnikām ir ļoti plaša, kā arī vispasaules speciālisti 
lūdz padomus Roterdamas metabolo slimību koman-
dai. Nedēļas beigās ir speciālistu tikšanās, lai izvērtētu 
jaunos pacientus. Tajā piedalās laboratorijas ārsti, 
ģenētiķi, pediatri, kas specializējušies iedzimtu 
vielmaiņas traucējumu ārstēšanā, bērnu neirologs un 
citu specialitāšu ārsti, atkarībā no pacienta blakus 
saslimšanām. Redzot, kā ārsti diskutē viens ar otru un 
nekaunas uzdot muļķīgākus jautājumus, jo vienam viss 

nav jāzina, nolēmu, ka būtu lieliski arī BKUS sākt rīkot 
šāda tipa sanāksmes vismaz reizi mēnesi, kur ģenētiķi, 
laboratorijas pārstāvji un bērnu neirologi varētu kopīgi 
diskutēt par varbūtējām diagnozēm un paralēli kopā 
mācīties jaunas saslimšanas. Tā kā mana specializācija 
būs metabolā epilepsija, sākšu ar to.

Jau pirmajā dienā, kad atgriezos BKUS Neiroloģijas 
klīnikā, sazinājos ar kolēģiem Roterdamā par nesen 
diagnosticētu pacientu ar smagu un letālu slimību. 
Iespējams, mēs mūsu pacientu iekļausim viņu 
eksperimentālās terapijas pētījumā, kas in vitro jau 
pierādījis efektivitāti. Tā iedvesma, kas tur gūta, ir 
kārtējais manis virzītājs tālāk dzīves gaitās, taču ar 
rūgumu jāsaka, ka ir grūti atgriezties tur, kur viss at-
duras pret līdzekļu trūkumu un pacientu izmeklēšanas 
un diagnosticēšanas grūtībām, nerunājot par terapijas 
iespējām.

Esmu izvēlējusies specifisku subspecializāciju, un, 
lai es apgūtu to, kas padomā, būs nepieciešama ļoti 
regulāra internacionāla sadarbība un mācības. Šī 
iespēja bija liels pakāpiens manā tikai vēl zaļajā kar-
jeras sākumā! Paldies LĀZA un LMF!

Thank you for great opportunity! I have been in Rotter-
dam for 4 months and experience I got is more than valu-
able, I have seen how it is possible to provide such a high 
quality care of rare neurological disease patients and how 
multi-disciplinary team works day by day. I have built 
up trust and future collaboration has been already started 
with few projects and experimental therapeutic possibili-
ties. I have chosen very specific subspecialty - metabolic 
epilepsies, much more future international collaborations 
will be needed because in Latvia we have no one whom I 
could learn from, but this experience was very strong and 
valuable turning point of my career.

Lelde Liepiņa, LMF stipendiāte
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LĀZA PASAULĒ
Daina Dreimane, LĀZA valdes locekle, LĀZA pasaulē vietnes administratore

Mīļie draugi un kolēģi! Vēl viens gads ir apritējis, 
un taisni jābrīnās, cik ātri skrien laiks. Ir notikušas 
kārtējās LĀZA valdes vēlēšanas, un es jums pateicos 
par uzticību un darba novērtējumu: turpināsim kopā 
arī nākošos četrus gadus. Mans galvenais projekts 
joprojām ir LĀZA Facebook grupas administrēšana. 
Tas ir interesants darbiņš: grupas izaugsme gan skait-
liski, gan kā komunikācijas veids man ir sagādājusi 
lielu prieku un gandarījumu, un caur grupu es pati 
esmu ieguvusi jaunus draugus.

Mēs iesākām 2015. gada oktobrī ar dažiem 
uzaicinātiem personīgi pazīstamiem kolēģiem un 
draugiem. Šodien LĀZA Facebook grupā ir vairāk 
nekā 1600 aktīvu dalībnieku. Katrs ar savu piere-
dzi, interesēm un dzīves gājumu. Mūsu grupa ir 
demokrātiska: tajā var tikt uzņemts ikkatrs, kam 
svarīga LĀZA misija un ir interese par norisēm 
LĀZA organizācijā, veselības aprūpē un medicīnas 
izglītībā. Mūsu vidū ir gan studenti, gan mācībspēki, 
ieskaitot RSU rektoru profesoru Aigaru Pētersonu. 
Ir gan veselības aprūpes veterāni, gan rezidenti. Liels 
prieks, ka arī Latvijas Ārstu biedrības jaunā prezidente 
Dr. Ilze Aizsilniece un Latvijas Jauno ārstu asociācijas 
priekšsēdis Dr. Kārlis Rācenis ir kopā ar mums. Mēs 
uztveram un analizējam notikumus katrs atsevišķi 
un caur savu personīgo prizmu un tad kopā veido-
jam savas grupas kolektīvo seju. Vidēji mūsu lapā ik-
katru ziņu apskata 600-700 biedru, kas šo padara par 
ekstraordināru saziņas platformu.

Demogrāfija: joprojām visplašāk pārstāvētā ve-
cuma grupa ir 25-34 gadi, kas veido ap 50% biedru. 
Tūlīt seko 18-24 gadu vecuma grupa, un tas ir lielisks 
rādītājs, jo LĀZA misija ir atbalstīt jauno medicīnas 
profesionāļu izaugsmi un izglītību. Šie jaunie ārsti, 
rezidenti un studenti ir mūsu veselības aprūpes 
sistēmas nākotne un cerība. 

Lielum lielais vairums lāziešu ir norādījuši, ka dzīvo 
un mācās vai strādā Latvijā (1300); no tiem 1220 
Rīgā. Kopumā gan esam globāli, jo mūsu kolēģi dzīvo 
un strādā 28 pasaules valstīs. Visvairāk Vācijā (77), 
Zviedrijā (40) un ASV (37). 

Vēl drusku statistikas. Pēdējo 12 mēnešu laikā vien 
mūsu lapā bijuši 800 vēstījumu, 1619 komentāri un 
13576 reakcijas uz publicēto. 

No visām publikācijām biežākās ziņo par jaunu-
miem medicīnā, kā arī žurnālu rakstu pārpublikācijas 
un medicīnas literatūras ieteikumi, pēc tam seko 
medicīnas ētikai veltīti raksti un pārdomas. Daudz 
rakstām par Latvijas medicīnas sasniegumiem un 
problēmām, un daudz arī par medicīnas izglītību. Uz 
kopējā fona es gribu īpaši izcelt “tīklošanos” mūsu 

grupas ietvaros. Lai vai kāda būtu vajadzība – vai nu 
atrast kolēģi, vai īslaicīgu mājvietu ārzemēs – FB lapā 
vienmēr var saņemt padomu vai atsauci, vai kontak-
tus. Pavisam nesen Latvijas kolēģe lūdza padomu 
sakarā ar smagi slimu puisi, kam vajadzīgs specifisks 
izmeklējums. Dažu stundu laikā viņa saņēma 14 at-
bildes no visām pasaules malām ar ieteikumiem! 
Gribas cerēt, ka noderēja. 

Man visvairāk patīk lasīt par kolēģu pašu sasniegu-
miem Latvijas medicīnā un izglītībā. Paldies Latvijas 
lāziešiem par šo iespēju priecāties kopā, jo vienmēr 
Latvijas presei izsekot nav pa spēkam. Ļoti priecājos 
lasīt par Latvijas studentu un ārstu iespaidiem, vieso-
joties klīnikās vai skolās ārvalstīs. Kaut vairāk būtu 
šādu iespēju!

Runājot par reakcijām - “Like” ir bez vārdiem izteik-
ts atbalsts trokšņainā telpā. Tas ir vieglākais no “jā”, 
“es piekrītu” un līdzīgajiem apstiprinājuma vārdiņiem. 
Facebook nav pretējas nozīmes ikoniņu. Vai nu “Like” 
vai ignorē. Tā nu spiežam “Like” pat par skum-
jiem ziņojumiem. Kā varētu “patikt” raksts par ārstu 
izdegšanu vai masalu epidēmiju? Bieži uzspiežam 
“Like”, lai parādītu solidaritāti vai vienotību ar drau-
giem, kolēģiem vai paziņām un viņu domāšanas veidu 
un idejām. Mūsdienu pasaulē sociālie mediji ir arī 
veids, kā izpaust “virtuālu empātiju” un arī virtuālai 
empātijai ir ietekme uz reālo pasauli. Caur mūsu FB 
grupu arī mēs, kas nebijām Rīgā, paudām atbalstu un 
solidāri dzīvojām līdzi ārstu un māsu protesta akcijām 
Latvijā. 

Facebook grupas dzīvē patiesā metrika, kurai 
jāpievērš uzmanība, nav “Like” daudzums, bet gan 
to cilvēku skaits, kas komentē par konkrēto ziņu. 
Iesaistīšanās caur komentēšanu ir daudz vērtīgāka 
nekā tikai iespaidi. Komentāru jomā, izņemot mūsu 
līderi Uģi Gruntmani, kas joprojām paliek nepārspēti 
produktīvs, pēdējo divu mēnešu laikā aktīvākie ir bijuši 
Baiba Lāce, profesore Dace Gardovska, Karīna Bei-
nerte, Ieva Ruža, Toms Baumanis, Kristīne Pitkēviča 

LAZA Facebook grupas demogrāfija
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un Kamena Kaidaka, kas pārstāv LĀZA Latvijā un 
regulāri ziņo par aktualitātēm un pasākumiem. Arī 
pārējiem lūdzu nekautrēties rakstīt, jautāt un diskutēt. 
Tikai tā viens no otra mācāmies. 

Mūsu sarunu tonis ir profesionāls. Debates kļuvušas 
argumentētākas un fokusētas uz problēmu, nevis uz 
personu. Apzināmies, ka pat par daudz diskutēto 
medicīnas apmācības procesu individuāla pieredze 
nevar tikt vispārināta, un vairāk ieklausāmies kolēģos, 
kam ir cits skatupunkts un idejas. 

Gada beigās izsludinājām akciju “Dzīvot skaisti”, un 
saņēmām darbus, ko publicējam LĀZA Apkārtrakstā 
un mājas lapā. Noteikti zinu, ka mūsu vidū ir daudz 
vairāk kolēģu ar māksliniecisku dvēseli, tāpēc turpināsim 
gaidīt darbus arī pēc konkursa noslēgšanas: esejas, dze-
ju, fotogrāfijas un mūziku, lai visi varam tos izbaudīt. 
Jaunajā gadā visiem LĀZA biedriem un draugiem to 
arī novēlu - dzīvosim skaisti! 

Laimīgu jauno 2020. gadu un lai viss izdodas!

2019. gads ieies vēsturē kā Latvijas medicīnas dar-
binieku vienotības gads. Vienojošā šajā nozarē bija ne-
vis laba, bet slikta ziņa – Latvijas valdība atteicās pildīt 
pati savu lēmumu – palielināt nozarē strādājošo algas 
par 20%. Arguments ierasts – visām vajadzībām naudas 
nepietiek. Snaudošais protesta gars pamodās – vienoti 
pārliecībā, ka solījumu nepildīšana nav pieļaujama, ka tā 
ir klaja necieņa pret nozarē strādājošajiem, kuru darba 
apmaksa jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir 
neadekvāti zema darba nozīmībai un profesijas apgu-
vei patērētajam laikam, iestājās gan Latvijas jaunie ārsti, 
gan Latvijas Ārstu biedrība, gan medicīnas māsas un 
medicīnas darbinieku arodbiedrība. Arī LĀZA valde 
nekavējoties pauda atbalstu saviem kolēģiem Latvijā. 
Novembrī notika divi medicīnas darbinieku piketi.
Avīzes , televīzija un radio jautājumu par mediķu algām 
cilāja un pārcilāja. Arī sociālie mediji virmoja. Tomēr 
Saeimas un valdības inertā nostāja lika domāt, ka 
Latvijā notiek kāda paralēlā dzīve – vienā ir vētra, bet 
otrā – rāms rudens novakars. 

Protestu laiks pagājis, pienācis 2020. gads. „Ir 
skaidrs, ka ar 2020. gadu nekas nebeidzas un valdībai 
ir nekavējoties jāsāk darbs, lai nodrošinātu 2021. gadā 
nepieciešamo 314 miljonu eiro finansējumu visu 

medicīnas darbinieku algu palielināšanai par 20%. Tas 
pats attiecas arī uz 2022. gadu! Pat izpildot veselības 
aprūpes finansēšanas likumā noteikto, Latvija joprojām 
būs Eiropas līderos ar vismazāko veselības aprūpes 
budžetu un vissliktāk apmaksātajiem medicīnas 
speciālistiem. Tas nozīmē, ka jau šobrīd ir nepieciešams 
skaidrs un pārdomāts veselības aprūpes finansējuma 
palielināšanas plāns turpmākajiem desmit gadiem”, 
tā situāciju Latvijā raksturo Latvijas Ārstu biedrības 
prezidente Ilze Aizsilniece un Māsu asociācijas vi-
ceprezidente Ilze Ortveina. Un LĀZA nostāja arī ir 
skaidra – visiem spēkiem veicināt pozitīvas pārmaiņas 
ārstu un māsu profesionālajā darbībā, atbalstīt kolēģu 
centienus panākt cieņpilnu sava darba novērtējumu un 
arī cieņpilnu attieksmi no valdības un sabiedrības puses 
pret šo arodu.

Kā ir būt ārstam Latvijā, to savā ierakstā LĀZA Fa-
cebook grupā ļauj sajust Diāna Ērgle (LĀZA biedre). 
Viņas vēstules teksts aizkustinājis 1,7 tūkstošus, bet ar 
to dalījušies 2,4 tūkstoši. Ļoti ceru, ka varbūt pēc laika, 
kad šo žurnālu lasīs kā vēstures liecību kāds jauns ārsts 
no Latvijas, viņš ļoti brīnīsies, ka tā kādreiz bijis, bet 
pagaidām tā ir Latvijas realitāte.

2019 – VIENOTĪBAS UN 
PROTESTU GADS
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja

7. novembra pikets “Vienoti par veselību” pie Saeimas 7. novembra pikets pie Saeimas
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Diāna Ērgle, ieraksts LĀZA pasaulē 27.11.2019 
„Ņemot vērā pēdējā laika notikumus, man nācies 

diezgan daudz atbildēt uz draugu un radu jautājumiem. 
Bieži redzams, ka informācijas trūkst, jo ārsti runā 
mazāk nekā citi, kam nav izpratnes, par veselības 
nozarē notiekošo. Tāpēc uzskatu par savu pienākumu 
uzraksīt.

Šoreiz aicinām arī ne-mediķus pievienoties protes-
ta akcijai un 28.11.19. plkst. 11.00. būt pie Saeimas. 
Kāpēc? Tāpēc, ka šeit nav runa tikai par ārstu algām. 
Savas algas ārsti var saorganizēt paši, aizbraucot prak-
tiski uz JEBKURU valsti, jo JEBKUR (diemžēl!) 
algas ir lielākas un apstākļi, sistēma labāka. Bet šādi 
risinājumi nenāks par labu pacientiem, jo vienkārši 
nebūs, kas viņus ārstē. Tāpēc, palielinot medicīnas 
personāla algas, viennozīmīgi ieguvēji būs arī pa-
cienti. Mēs cīnāmies par adekvātu veselības aprūpes 
finansējumu, solījumu pildīšanu un elementāru 
vajadzību nodrošināšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Tiem, kas domā, ka ārstu algas ir lielas, jo padzirdējuši, 
ka kādam ārstam tās ir mērāmas desmitos tūkstošu, 
varu teikt, ka tas ir tāpat, kā publicēt piecu lielāko 
pensiju saņēmēju sarakstu Latvijā un šausmināties, „kā 
tiem pensionāriem nav kauna prasīt vēl!?”

Tiem, kas domā, ka arī zemākās ārstu algas ir tīri „ok”, 
jo „man un citiem ir mazāk”, jāuzdod jautājums, cik 
tad, jūsuprāt, ārstam būtu jāsaņem pēc 10-12 mācību 
gadiem un darot augsta riska un atbildības darbu? Vai 
tikpat, cik benzīntankā pie kases, ir pieņemami? 

Tiem, kas domā, ka viņiem ir nauda un vajadzības 
gadījumā vērsīsies privātklīnikās, gribu teikt, ka 
lielākās “ziepes” vienalga tiks risinātas valsts slimnīcās 
un privātklīnikas nenodrošina palīdzību naktīs, 
brīvdienās, kā arī smagākajos gadījumos. Tiem, kas 
domā, ka sevi un savējos brauks ārstēt ārzemēs - 
good luck! Vienīgi, ja tā nav aneirismas plīšana galvā, 
kad nevar nekur paspēt aizbraukt, kad vari tikai lūgt 
Dievu, ka “ātrie” atbrauks ātri (un nebūs „saīsināti” 
līdz brigādēm, kas sastāv no māsu palīga un šofera) 
un slimnīcā būs neiroķirurgs, kas grib un prot kaut 
ko darīt lietas labā, un nedežūrē jau 38. stundu pēc 
kārtas. Un ka pēc tam nenāksies dzirdēt “Jā, diemžēl, 
agrāk bija mums te tāds Dr. Bērziņš, kas ļoti labi 
šādas lietas operēja, bet viņš jau pirms gada aizbrauca 
uz Vāciju”. Diemžēl jūsu tuviniekam ir palikuši ti-
kai refleksi. Nē, viņš vairs nerunās, nestaigās un, jā, 
viņam būs vajadzīga kopšana, barošana caur zondi, 
funkcionālā gulta… Ko valsts no tā visa nodrošina? 
Neko. Cik tas maksā? Vairākus tūkstošus mēnesī. Un 
lai nav tad jādomā, ko pats esi darījis lietas labā, lai 
Latvijas medicīnā nebūtu tā, kā ir, par ko esi balsojis 
vēlēšanās un kādus lēmumus viņi ir pieņēmuši. Un ja 
nu izrādās, ka Tu pats esi Saeimas deputāts, kam nākas 
kasīt pakausi un domāt “hmm, kā es balsoju toreiz, kad 
lēmām atkal apdalīt medicīnu…? Toreiz man likās, ka 
uzzvanīšu pareizajiem cilvēkiem un viss tiks sakārtots, 
kad manējiem vajadzēs…”. Diemžēl sakārtot lietas 

pēdējā brīdī nevarēs, jo visa pasaules nauda nelīdzēs, 
kad ārsta vairs nebūs. 

Ziniet, cik reižu man ir nācies skaidrot “Nē, mums 
nav labāku maksas palātu”, “nē, nevienam nevar 
samaksāt, lai būtu “ātrāk”, “labāk”, “komfortablāk”. 
“Nē, Koļa ir mūsu vienīgais māsu palīgs, kas var Jūs 
aizvest uz izmeklējumu. Jā, Koļa mēdz iedzert un 
lamāties, bet cita mums nav. Ja atlaidīsim Koļu, būs 
jāiet pašiem savām kājām – varat vai nē”. (Lieki pie-
bilst, ka dažkārt pacientus uz izmeklējumiem ar krēslu 
stumju pati. Manuprāt, gandrīz katrs ārsts tā ir darījis.) 
“Visi ārsti - cūkas, ņem aploksnes”? Nē, diemžēl vai 
par laimi, lielākā daļa - nē. Un tad Tu vēlies, kaut viņi 
ņemtu un kaut varētu kaut kā ietekmēt lietu virzību, 
kad pašam gadās saslimt.

Tiem, kas domā, ka algu pacelšana nepienākas, jo 
medicīnas personāla attieksme ir briesmīga visos 
līmeņos – jā, tā bieži ir. To nevar noliegt. Man ļoti 
daudzas reizes ir bijis kauns, redzot un dzirdot, kas no-
tiek slimnīcās. Tam ir tikai vienas “zāles” – paaugstināt 
algas, lai ir no kā izvēlēties. Lai necienīga attieksme 
pret pacientu maksā darba zaudēšanu, jo rindā stāv 
citi, kas vēlas šajā darbā strādāt. Lai var atlaist Koļu 
un pieņemt kādu, kam rūp, kas saka “Labdien!”, ir 

Diāna Ērgle, LĀZA biedre
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“skaidrā” un saprot, ko dara. Bet, ja jūs kliedzat, ka 
nevajag mediķiem pacelt algas, jo jums, redz, trāpījās 
Koļa, kas necienīgi izturējās, tā jūs nolemjat sevi 
mūžīgām ciešanām veselības aprūpes iestādēs, kur jūs 
turpmāk sagaidīs tikai Koļa un viņam līdzīgie.

Tiem, kas ir teikuši “Ahh, samaksāju par ārsta 
vizīti 30 eiro. TIKAI paskatījās, parunāja un re-
cepti iedeva…”, iesaku mainīt attieksmi un padomāt 
vēlreiz, kāpēc par manikīru 30 eur ir „ok”, par kino 
apmeklējumu ar popkornu un kolu 30 eiro ir „ok”, 
par pāris vīna pudelēm 30 eiro ir „ok”, tikai par ārsta 
apmeklējumu savai veselībai 30 eiro ir par daudz. Ja 
šāda ir iedzīvotāju attieksme pret savu veselību un tās 
vērtību, valsts to var ērti izmantot.

Un nākamreiz, kad kādam pazīstamam ārstam teik-
siet “Hei, nokonsultē mani par brīvu un es tev arī 
kādreiz iedošu atlaidīti!” (nesen izlasīju šo citātu FB 
postā, bet, diemžēl neatceros kur un nevaru pielikt at-
sauci) padomājiet vēlreiz, kādu attieksmi šis teikums 
ietver, un vai arī jums nebūtu jāstrādā pie attieksmes 
maiņas pret mediķiem. Kolēģiem, kas šādus tekstus 
dzird, iesaku izdzēst šo cilvēku no saviem kontak-
tiem. Un pēc šādiem tekstiem nezvaniet pēc 10 gadu 
pārtraukuma 22.00 vakarā ar savu “Hei, tu taču esi 
ārsts, vai ne? Paklau, manu omi ielika tur un tur… 
varbūt vari painteresēties?” Tagad ir iespēja aiziet un 
pacīnīties par savu omi un savu nākotni, lai nevienam 
nav jāzvana un jāmēģina saorganizēt kaut ko “labāk”. 

Tiem, kas domā “BET, BET kā tad Hipokrata 
zvērests?”, iesaku to izlasīt, jo jūs pakļausiet sevi riskam 
izskatīties muļķīgi. Piesaukdami Hipokrata zvērestu, 
lielākā daļa to lieto nevietā/nav izlasījuši/neizprot 
kontekstu. Tas man liek atcerēties kādu asociālu būtni, 
kas gulēja slimnīcā un ārstei cienījamā vecumā pateica 
“Клятвy Пифагора дала, ну тогда лечи!”. Neriskējiet 
izskatīties kā šis bomzis, kas nu ir iekļuvis slimnīcas 
folklorā uz mūžu. Zvēresta nodošanas brīdis bija 
viens no svarīgākajiem, skaistākajiem manā dzīvē. 
Uztveru to ļoti nopietni un nekad negribu to pārkāpt. 
Un tur ir punkts, ka jādarbojas sabiedrības veselības 
interesēs. Tātad tas neietver strādāšanu ar nodurtu 
galvu, bez maksas cik un kur vien Tev liek, bet cīnīties 

par sabiedrības veselību. To arī darām. Zvērestā ir 
arī punkts, ka mums ir pienākums rūpēties par savu 
veselību un izaugsmi, lai varētu sniegt augstākā līmeņa 
palīdzību. 

Vai viss ir tik slikti? Jā un nē. Te joprojām strādā 
daudz brīnišķīgu ārstu, māsu un māsu palīgu, kas 
dara pāri savu spēju robežām uz entuziasma un misi-
jas apziņas rēķina. Zinu daudzus kolēģus, pie kuriem 
labprāt ārstētos un sūtītu savējos. Zinu daudzus lie-
liskus kolēģus, kas dzīvo ārpus Latvijas un vēlas at-
griezties, ja te spētu izdzīvot. Es negribu, lai kolēģi 
nomirst, izdeg vai aizbrauc. Bet es gribu, lai viņi ir 
drosmīgi un prasa to, kas viņiem pienākas. Lai viņi 
neļauj valstsvīriem un žurnālistiem par sevi ņirgāties, 
un gribu, lai viņi notic, ka arī pacienti mūs atbalsta, jo 
nav muļķi. Katru dienu no pacientiem dzirdam atbal-
sta vārdus. Bija liels prieks redzēt tik daudz pacientu 
organizācijas, atbalstot mūs iepriekšējā piketā. Vēl 
nesen kāds pacients vizītē teica “Turieties un cīnieties 
līdz galam! Mēs gan jau izturēsim un sagaidīsim, bet 
tagad apstāties jūs nedrīkstat!” 

P.S. Esmu ārste, Latvijas pilsone, un ar šo es 
pārstāvu savu personīgo viedokli, nepārstāvu nevienu 
organizāciju. Koļa šajā gadījumā ir ilustratīvs piemērs 
– Koļa var būt gan ārsts, gan māsa, gan māsu palīgs. 
Neiroķirurģija arī ir tikai piemērs. Jebkurā medicīnas 
jomā var rasties akūtas, dzīvību apdraudošas situācijas.

Veselības aprūpes darbinieku pikets pie Saeimas, 7. novembris

Saeimas deputāti un piketētāji. Foto: Jānis Škapars / TVNET Starp piketētājiem arī LĀZA stipendiāti
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LĀZA kopīgi ar Latvijas Ārlietu ministriju, ELA 
un citām nevalstiskajām organizācijām ārpus Latvijas 
un Latvijā aktīvi līdzdarbojas visā, kas saistīts ar di-
asporas, īpaši veselības jomā strādājošo un studentu, 
interešu aizstāvību. Tomēr, risinot diasporai aktuālos 
jautājumus, vienlaikus ir labāk redzamas arī tās 
problēmas, kas skar Latvijā dzīvojošos. Pēc divu gadu 
darba var teikt, ka nav jautājumu, kas svarīgi „viņiem”, 
un nav jautājumu, kas svarīgi „mums”. 21. gadsimtā 
skaidrāk nekā jebkad ir redzams, ka pasaule un procesi 
tajā ir vienot. Tāpēc LĀZA valde nolēma nestāvēt malā 
un negaidīt, kamēr kāds cits risina ārstu sabiedrībai 
svarīgus jautājumus, bet pati iesaistījās aktīvā darbā 
un pieteicās līdzdarboties Diasporas padomē, kuras 
darbību koordinē Latvijas Ārlietu ministrija.

2019. gada 12. jūlijā Ārlietu ministrijā notika pirmā 
Diasporas konsultatīvās padomes sēde. Tajā piedalījās 
valsts un pašvaldību iestāžu, diasporas organizāciju, 
kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Pirmajā 
padomes sēdē no nevalstiskā sektora vidus tika ievēlēti 
arī divi rotējošie pārstāvji. Ar lielu balsu vairākumu no 
vairāk nekā 10 pretendentiem par pārstāvjiem tika 
ievēlēta LĀZA un biedrība Laiks – BL. Padomes 
darbu vadīs padomes priekšsēdētājs, Ārlietu ministri-
jas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos 
Aivars Groza.

Sēdes laikā tika izskatīta Diasporas likuma ieviešana, 
un atbildīgo institūciju pārstāvji sniedza ziņojumus 
par Diasporas likuma pārejas noteikumos paredzēto 
likumprojektu virzību. Tie ietver papildu dzīvesvietas 
adreses ieviešanu diasporai, sociālā nodrošinājuma 
mehānismus remigrantiem, sabiedrisko mediju 
pieejamību diasporai un citus atbalsta pasākumus. 

Gana plaši tika runāts par mediķus interesējošu lie-
tu – reglamentēto profesiju pārstāvju kvalifikācijas 
atzīšanu. Ir skaidrs, ka ledus ir sakustināts un būs 
kopēja izpratne un rīcība no atbildīgajām institūcijām.

Gada laikā ir sagatavots rīcības plāns, lai soli pa 
solim varētu strādāt atbilstoši četriem Diasporas 
likumā noteiktajiem rīcības virzieniem:

1. latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvi-
jai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras izpēte un 
saglabāšana ārpus Latvijas,

2. diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības 
veicināšana,

3. diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un 
zinātnes attīstībā, valsts pārvaldē,

4. atbalsts remigrācijai.
Kā īpaši izceļama joma ir noteikta komunikācija un 

sabiedriskie mediju, tāpat visos virzienos strādājot, 
jādomā par bērnu un jauniešu auditoriju.

Katram no rīcības virzieniem ir izveidota darba 
grupa. Darba grupās pieteicās DP esošo organizāciju 
(gan valsts, gan nevalstiskā sektora) pārstāvji. LĀZA 
izvirzīja savus pārstāvjus visām darba grupām. LĀZA 
viedokli sarunās uzticēts paust Uģim Gruntmanim, 
Robertam Federam, Karīna Beinertei un Kamenai 
Kaidakai. 

Ar DP lēmumiem var iepazīties Latvijas Ārlietu min-
istrijas mājaslapā.

DARBS DIASPORAS 
KONSULTATĪVAJĀ PADOMĒ
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja

LĀZA vizīte Latvijas Ārlietu ministrijā. ĀM parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica, LĀZA biroja vadītāja 

Kamena Kaidaka, ĀM speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Aivars Groza, LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis, 

2019. gada 24. maijā 

Diasporas konsultatīvā padome, 2019. gada 12. jūlijā
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LĀZA KONFERENCE TORONTO
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja 

XV Latviešu dziesmu un deju svētki 2019. gada jūlijā 
Toronto izskanēja plaši un skanīgi. Dziesmusvētku or-
ganizatori bija parūpējušies, lai katrs no dalībniekiem 
un ikviens no viesiem sajustu šīs vietas burvību un 
gūtu svētku sajūtu. Bet svētku viducī jau tradicionāli 
bija arī LĀZA darba konference ar plašu un nopiet-
nu programmu, uz konferenci bija aicināti arī viesi 
no Latvijas. Ar LĀZA biedriem kopā bija arī Lat-
vijas Saeimas deputāts god. Andris Skride un Lat-
vijas vēstnieks Kanādā god. Kārlis Eihenbaums. Bet 
mūsu dziesmu garu stiprināja Ogres koris kopā ar 
savu lie-lisko diriģentu Jāni Zirni. Dienas program-
ma bija ļoti piesātināta, un darbs sākās jau deviņos no 
rīta Hilton Toronto Hotel, Osgoode meeting room. Ēriks 
Niedrītis bija sagādājis mazu pārsteigumu – uz katra 
no galdiņiem smaržoja jāņuzāles.

Konferenci atklāja Uģis Gruntmanis, bet pirmo 
uzrunu teica – Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks Kanādā god. Eihenbauma kungs

Tālāk dienas programmā:
Latvijas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 

vadītājs Andris Skride sniedza pārskatu par Saeimas 
darbu, lai uzlabotu veselības aprūpi un pacientu ar 
retām slimībām stāvokli Latvijā.

Baiba Lāce nolasīja lekciju Izlasīt gēnu kā grāmatu.
Līva Andrejeva – Mamogrāfija un kontraversijas pie 

šīs skrīninga metodes.
Uģis Gruntmanis – Vīriešu “menopauze”, kas tas ir un 

ko ar to darīt?
Kamena Kaidaka – LĀZA aktivitāšu pārskats 

2018/2019.

Kaspars Tūters – Latviešu tautas sašķelšana pēc Otrā 
Pasaules kara: kādas bija psiholoģiskās reakcijas tiem, kam 
bija jādzīvo trimdā, un tiem, kas palika zem komunisma.

Nelielai atpūtai sekoja sadziedāšanās kopā ar kori 
„Ogre“ un diriģentu Jāni Zirni, kopēja fotografēšanās 
un tad izcilas pusdienas. 

Darbu turpinājumā priekšlasījumus sniedza:
Juris Lazovskis – Ultrasonogrāfijas loma 

reimatoloģiskā aprūpē.
Kristaps Zariņš – Jaunumi HeartFlow attīstībā.
Bertrams Zariņš – Svinot 30 gadu jubileju Pirmajam 

Vispasaules latviešu ārstu kongresam Latvijā. Bertrams 
Zariņš bija sarūpējis īpašu dāvanu LĀZA biedriem un 
viesiem – grāmatu par Pirmo vispasaules latviešu ārstu 
kongresu, ko sarakstījis kopā ar Pēteri Apini, un kuras 
atvēršanas svētki notika Rīgā 6. jūnijā.

Bertrams Zariņš rosināja diskusiju par to, kā turpmāk 
darboties LĀZA valdei, vai nav nepieciešamas 
izmaiņas statūtos. Kaspars Tūters uzsākto polemiku 
noslēdza ar racionālu ieteikumu – pie šī jautājuma 
skatīšanas ķerties jaunajai valdei, jo 2019. gads ir 
LĀZA valdes vēlēšanu gads.

LĀZA sekretārs Juris Lazovskis nolasīja pieteikto 
kandidātu sarakstu valdes vēlēšanām un informēja, ka 
septembrī LĀZA izsūtīs visiem LĀZA biedriem, kas 
pildījuši savus biedra pienākumus un maksājuši biedru 
naudu, vēlēšanu biļetenus. Gada beigās jau būs zināms 
jaunais valdes sastāvs.

Atskatoties uz Toronto konferencē runāto un tiem 
darbiem, ko LĀZA valde bija nosaukusi, kā tuvākos 
uzdevumus, var teikt, ka tie ir izpildīti. 

LĀZA biedri, draugi un viesi LĀZA konferencē Torontu, 5.07.2019
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LĀZA un ELA kopprojekts ārstu tikšanās Berlīnē 
2019. gada 7. decembrī notika.

LĀZA un Latvijas bērnu psihiatru kopprojekts – 
konference par bērnu garīgo veselību e vidē notika 8. 
janvārī un nākamie semināri jau būs 25. martā un tad 
20. maijā, bet interese no Latvijas kolēģu puses ir liela 
un semināru grafiks būs gana blīvs.

LĀZA, ELA un LĀB kopdarbs, lai panāktu di-
asporas profesionāļu sertifikācijas atvieglojumus, ir 
vainagojies ar labiem rezultātiem. Par to plašāk LĀB 
juristes Ilzes Vilkas sagatavotajā materiālā.

6. jūlija rītā LU prof. Mārča Auziņa lekcija par augstāko 
izglītību

Konkursa „Smiekli dziedē” lauri nosaukumam „Drauga plecs”Dr. Līva Andrejeva pēc savas lekcijas un Uģis Gruntmanis

B. Zariņa grāmatu un Apkārtrakstu Eihenbauma kungam 
pasniedz K. Kaidaka un U. Gruntmanis

Dr. Baiba Lāce un Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums Ogres koris kopā ar savu lielisko diriģentu Jāni Zirni

Dziesmu un deju svētki ir skaista latviešu tautas 
tradīcija, un 2020. gada vasarā no 6. līdz 12. jūlijam 
Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki. LĀZA aicina savus biedrus šai 
laikā būt Latvijā, lai svētku noskaņā tiktos un 
iepriecinātu arī topošos ārstus, pasniedzot Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendijas labākajiem 
no labākajiem vecāko kursu studentiem.
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AR DOMĀM PAR SADARBĪBU 
TIEKAMIES BERLĪNĒ
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja 
Elīna Pinto, ELA prezidente

7. decembrī Berlīnē aizvadīts Medicīnas profesionāļu 
sadarbības forums, kura gaitā notika diskusijas par 
Latvijas veselības aprūpes nozares attīstību, sistēmas 
izaicinājumiem, starptautisko pieredzes apmaiņu un 
sadarbības iespējām.

„Būsim vienoti ar Eiropas latviešu apvienību 
(ELA) un Latvijas Ārstu biedrību (LĀB), sanāksim 
kopā Berlīnē ar kolēģiem no Eiropas, lai domātu, 
kā varam labāk sadarboties, kā visi kopā varam būt 
noderīgi Latvijai!” – šādam aicinājumam atsaucās 
vairāk nekā piecdesmit pieredzējuši un jauni latviešu 
ārsti, slimnīcu vadības pārstāvji un nozares pētnieki 
no Vācijas, Austrijas, Īrijas, Šveices, Lielbritānijas, kā 
arī kolēģi, politikas veidotāji un eksportējoši uzņēmēji 
no Latvijas, lai pavadītu vienu dienu spraigās sarunās 
un draudzīgā noskaņā Berlīnē, Latvijas Vēstniecības 
viesmīlīgajās telpās. 

Visi, kas piedalījās, bija aicināti izteikt savus 
novērojumus un, galvenais, ieteikumus, kā visi kopā 
varam veidot Latvijas medicīnu stiprāku.

Forumu atklāja V.E. Inga Skujiņa, Latvijas vēstniece 
Vācijas Federatīvajā Republikā, izsakot patiesu 
prieku, ka vēstniecības telpas pulcējušas tik kuplu 
skaitu medicīnas jomas profesionāļu, jo ārstus ne tik 
bieži izdodas sapulcēt vienkopus. Vēstnieces kundze 
apliecināja, ka viesmīlīgā nama durvis būs atvērtas 
arī turpmāk gan Vācijas latviešu ārstiem, gan LĀZA 
un ELA rīkotiem pasākumiem. Uzrunu teica arī Dr. 
Ilmārs Dūrītis, Veselības ministrijas parlamentārais 
sekretārs, Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes 
un inovāciju apakškomisijas vadītājs, uzsverot, cik 
šāda nepastarpināta saruna ar nozares speciālistiem 
ir svarīga valsts politikas veidotājiem un lēmumu 

pieņēmējiem. LĀZA prezidents Uģis Gruntmanis 
LĀZA un visu klātesošo vārdā pateicās Andai Šildei, 
Latvijas Sarkanā Krusta Minsterē vadītājai no 1989. 
līdz 1997.gadam, par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
ieguldījumu Latvijas medicīnas attīstībā, pasnied-
zot Pateicības rakstu. Tāpat LĀZA Pateicības rakstu 
pasniedza arī Latvijas Vēstniecības kolektīvam, sakot 
paldies par viesmīlību un atbalstu. 

Darba dienu veidoja četras paneļdiskusijas. Pirmā 
no tām par Latvijas veselības aprūpes sistēmas 
izaicinājumiem un attīstības perspektīvām, mediķu 
emigrāciju un remigrāciju, starptautiskās pieredzes 
apmaiņu. Sarunā, ko vadīja ELA prezidente Elīna 
Pinto, savu viedokli pauda Dr. Uģis Gruntmanis, 
Latviešu Ārstu un zobārstu apvienības priekšsēdētājs, 
Dr. Kārlis Rācenis, Latvijas Jauno ārstu apvienības 
valdes priekšsēdētājs, Dr. Ilze Aizsilniece, Latvijas 
Ārstu biedrības (LĀB) prezidente, Ilze Vilka, LĀB 
juriste un Dr. Ilmārs Dūrītis, Veselības ministrijas 
parlamentārais sekretārs, Saeimas deputāts. Pilnos 
sarunu tekstus vēl arvien var klausīties ELA Face-
book profilā, un jāsaka, ka diskusijas bija spraigas, bet 
labvēlīgas. LĀB prezidente izteica aicinājumu visiem 
ārstiem iesaistīties biedrības darbā, lai tā aktīvāk 
risinātu arī diasporas ārstu problēmas Latvijā. Pēc 
kopēja foto un gardām pusdienām otrā sesija bija jau 
no teorijas pietuvināta praksei, jo tajā kolēģi dalījās ar 
savu pieredzi, kas mudinājis doties prom no Latvijas 
un kas mudinājis sadarboties ar Latviju. Te savu vārdu 
teica Dr. Uldis Kopeika, torakālais ķirurgs Vācijā, Dr. 
Stanislavs Ovroutskis, bērnu kardiologs, kardioķirurgs, 
Vācijā, kuram ir ļoti cieša un ilggadīga sadarbība ar 
bērnu slimnīcu Rīgā, Dr. Aksels Rībens, neiroķirurgs 
Vācijā, Dr. Jēkabs Leitītis, pensionēts pediatrs no LĀZA pateicās Andai Šildei
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Vācijas, kam šī bija pirmā reize viņa ilgajā ārsta praksē 
Vācijā, kad viņš tikās ar latviešu kolēģiem. Aicinājumu 
apmeklēt zobārstniecības praksi un apliecinājumu 
sadarbībai ar Latvijas kolēģiem izteica Iveta Kuhls kā 
privātas klīnikas menedžere. 

Pārrobežu sadarbība izglītībā un zinātnē ar Latvijas 
universitātēm, pētniecības institūcijām – inovācijas, 
pieredze un iespējas – tik plaša bija nākamā sesija, ko 
vadīja Elīna Pinto, bet galvenie runātāji Uldis Berķis, 
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Viedās 
specializācijas eksperts biomedicīnā, medicīnas 
tehnoloģijās, biofarmācijā un biotehnoloģijās, Dr. 
Uga Dumpis, Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātes profesors, Infekciju slimību un hospitālās 
epidemioloģijas dienesta vadītājs Paula Stradiņa 
Klīniskajā universitātes slimnīcā, Uldis Zariņš, 
līdzdibinātājs un produktu menedžeris uzņēmumā 
Anatomy Next, tēlnieks un Lana Saksone, medicīnas 
studente Vācijā.

Diskusijā par sadarbības iespējām tautsaimniecības 
veicināšanai, Latvijas prioritātēm veselības aprūpes 
tūrisma attīstībai, inovatīvu ražojumu eksporta 
veicināšanu un tehnoloģiju komercializācijas jomās – 
galvenie runātāji bija Helmuts Salnājs, LIAA Ārējās 
ekonomiskās pārstāvniecības Vācijā vadītājs, Gunta 
Ušpele, Latvijas veselības tūrisma klāstera vadītāja, 
Latvijas kūrortpilsētu asociācijas valdes priekšsēdētāja, 
Dr. Ilona Bundze-Zdanovska, nodibinājuma “Doctors 
Safe Train” valdes priekšsēdētāja, Didzis Dejus, Bal-
tic3d.EU vadītājs.

Foruma noslēgumā ar skatu uz 2020. gadā Latvijā 
plānoto Eiropas Mākslas terapijas federācijas 
gadskārtējo konferenci un Latvijas Mākslas akadēmijas 

iesaisti Eiropas mēroga mākslas izglītības programmā 
notika saruna ar Latvijas Mākslas akadēmijas un 
Latvijas Mākslas terapijas asociācijas pārstāvjiem 
par mākslas un medicīnas krustpunktiem (Andris 
Vītoliņš, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors 
administratīvajā un radošajā darbā, gleznotājs un Elīna 
Akmane, Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes 
priekšsēdētāja), bet Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas brīvprātīgās iniciatīvas “Radošās darbnīcas” 
veidotāja Sintija Bernava aicināja diasporas mediķus 
un ikvienu atbalstītāju palīdzēt ar mākslas aktivitātēm 
izgaismot ilgstoši slimo bērnu un viņu vecāku ikdienu.

Dalībnieki turpināja sarunas neformālā gaisotnē 
pie Trattoria Toscana. Labvēlība, savstarpēja cieņa un 
kopējas misijas sajūta bija tā, kas vienoja ideju pilnās 
dienas dalībniekus.

Berlīnes foruma domas un idejas atgriezās Latvijā, 
jo lielākā daļa no tām problēmām, kas sarunās tika 
izceltas – par veselības aprūpes vides nesakārtotību, 

Nopietnas tēmas un nopietnas sejas, Berlīne 7.12.2019

Medicīnas profesionāļu sadarbības foruma Berlīnē dalībnieki, 7.12.2019
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medicīnas personāla atalgojumu, rezidentūras 
satura kvalitāti, kvalifikācijas atzīšanu diasporas 
profesionāļiem, akadēmiskās izglītības standartiem 
un augstskolu darba organizācijas principiem, starp-
tautisko sadarbību medicīnas jomā un šķēršļiem, kas 
nepārvarami – ir risināmas Latvijā, un diaspora var 
nākt vien ar saviem ieteikumiem un savu pieredzi 
kā padomdevējs. Drīz vien pēc atgriešanās Latvijā 
Berlīnes foruma runātāji bija Latvijas Radio raidījuma 
„Globālais latvietis. 21. gadsimts” viesi.

Uģis Gruntmanis raidījumā akcentēja, kāpēc 
Berlīne bija pulcēšanās vieta. Pirmkārt, jau vēsturiski 
LĀZA 1947. gadā tika dibināta Vācijā bēgļu 
nometnēs. Pēc emigrējušo ārstu izbraukšanas no 
Vācijas plašajā pasaulē, vislielākā aktivitāte bija ASV, 
tomēr, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, pēc 2004. 
gada kolēģu migrācija nav notikusi Ziemeļamerikas, 
bet gan Rietumeiropas virzienā. „Rīkojot šo forumu, 
bija svarīgi, lai tur piedalītos ne tikai LĀZA, Eiropas 
Latviešu apvienības (ELA) pārstāvji un tie cilvēki, kas 
izbraukuši, bet arī kolēģi no Latvijas Ārstu biedrības, 
Jauno ārstu asociācijas, pārstāvji no augstskolām, Saei-
mas, Veselības un Izglītības un zinātnes ministrijas, 
praktizējoši ārsti ar savu redzējumu.”

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs, 
Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 
apakškomisijas vadītājs Ilmārs Dūrītis raidījumā teica, 
ka viens no iemesliem, lai satiktos forumā, bijusi dias-
poras pārstāvju minētā veselības aprūpes un sociālās 
sistēmas nesakārtotība Latvijā. „Turklāt, raugoties 
no veselības politikas veidotāju puses, bija ļoti svarīgi 
tikties ar šiem cilvēkiem un dzirdēt viņu viedokli 
nepastarpināti un, uzklausot viedokļus, saprast, kur 
jāmeklē risinājumi veselības sistēmai Latvijā. Un tādi 
diezgan spilgti arī iezīmējās. Piemēram, kā uzlabot 
un sakārtot Latvijā rezidentūras lietas, jo rezidentūra 
ir kritiski svarīgs mirklis, kurā ieiet cilvēks, kurš tik-
ko beidzis augstskolu. Pēc medicīnas augstskolas 
beigšanas diezgan daudzi izvēlas pamest valsti un dodas 
rezidentūrā vai darbā citur. Otra problēma, kas jārisina, 
ir veselības aprūpes sistēma un tās sakārtotība, jo jau-
nais ārsts, ieejot sistēmā, vēlas, lai šī sistēma ir sap-
rotama, skaidra un caurspīdīga, lai morālās vērtības, 

kas piemīt viņam kā cilvēkam, vairāk vai mazāk 
sakrīt vai vismaz nekonfliktē ar konkrētās iestādes 
morālajām vērtībām. Treškārt, protams, atalgojums. 
Tāpat, piemēram, birokrātiski šķēršļi – kā ārstam, kurš 
jau strādājis ārzemēs, atgriezties Latvijā un strādāt 
savā profesijā. Skaidrs, ka šie šķēršļi ir maksimāli 
jāsamazina, tostarp arī ar trešajām valstīm, kuru 
izglītības un veselības aprūpes līmenis ir salīdzināms 
ar Eiropas valstīm.”

Latvijas Jauno ārstu asociācijas vadītājs, ārsts Kārlis 
Rācenis skaidroja izmaiņas nākamajā gadā ārstu un 
rezidentu atalgojumā, norādot, ka plānotās izmaiņas 
nerisina tās problēmas, kuras jau ilgstoši vajā medicīnas 
darbiniekus – viņu darba zemais novērtējums. Ilmārs 
Dūrītis papildināja, ka Veselības ministrija uzskata 
un arī Berlīnē izskanēja, ka Latvijas ārstu atalgošanas 
sistēma ir pārāk sarežģīta. Veselības ministrijas 
uzstādījums ir veidot jaunu ārsta algas modeli – skaid-
ru un prognozējamu, kuru prezentēs jau 2020. gadā.

Raidījuma viesis un foruma dalībnieks Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) biomedicīnas un 
veselības tehnoloģiju eksperts Uldis Berķis stāstīja, 
ka būtiskākais jautājums, kas saistīts ar IZM 
kompetencēm, Berlīnes forumā bija par pētniecību. 
Pētniecība Latvijā visbiežāk notiek projektu veidā, 
tāpēc atalgojuma jautājums bieži vien te ir sarežģīts 
– kādā veidā to var uzskatīt par atlīdzības sastāvdaļu.

Uģis Gruntmanis norādīja, ka būtiski, lai 
konkurss ir godīgi izsludināts ar pietiekoši garu 
pieteikšanās termiņu un godīgu pretendentu pietei-
kumu izskatīšanu un saprotamām atlases prasībām. 
Ja tā nav, tad neviens Latvijas konkursos nav gatavs 
piedalīties. Ilmārs Dūrītis, vērtējot Berlīnē dzirdēto 
par rezidentūru, izteica domu, ka Latvijā šī sistēma 
ir pārāk iegrožota un to vajag padarīt elastīgāku. Di-
asporas ārsti pauž izbrīnu, kāpēc Latvijā rezidentūras 
laikā vēl ir nepieciešamas tik plašas teorētiskās studi-
jas. Tāpēc tagad tiek pārskatīts arī rezidentūras sa-
turs. Uldis Berķis papildināja, ka par to ir diskutēts arī 
saistībā ar jauno sabiedrības veselības pamatnostādņu 
izstrādi, kas atrodas Veselības ministrijas pārziņā.

Medicīnas zinātņu doktors, neiroķirurgs Vācijā   

Raidījuma „Globālais latvietis. 21. gadsimts” viesis Uldis Berķis Raidījuma vadītāja Agnese Drunka sarunā ar Dr.Akselu Rībenu
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Aksels Rībens, kas arī bija raidījuma neklātienes vie-
sis, uzskata, ka ārstu trūkums Latvijā ir relatīvs. Presē 
izskan, ka viņu trūkst, bet reālu piedāvājumu darbam 
no Latvijas puses viņš nav jutis, kaut pats to intensīvi 
nav arī meklējis. Runājot par rezidentūru, A. Rībens 
teic, ka Latvijā tā savā ziņā ir hipertrofēta. Vācijā tādas 
īstas rezidentūras Latvijas izpratnē nemaz nav. Ja pa-
beidz medicīnas studijas, tad strādā kā ārsts un tālāk 
izglītojies savā specialitātē. Specialitāti apgūst caur 
darbu. Protams, ir priekšraksti, kādām manipulācijām 
ir jābūt izdarītām, kādām zināšanām ir jābūt, un tad, pēc 
tām vadoties, katrs jaunais speciālists klīnikas vadītāja 
uzraudzībā virzās tālāk uz priekšu savā rezidentūrā. 
Tomēr lielā mērā tas ir paša noteikts process, tas nav 
tik akadēmisks kā Latvijā. Lai viņš atgrieztos Latvijā, 
tad ir jābūt kādiem konkrētiem darba piedāvājumiem. 
Dr. Rībens uzskata, lai kaut ko paveiktu, vajag koman-
du. Ja tādi cilvēki ir, tad, iespējams, var arī atgriezties. 
Latvijā, un tas nav tikai medicīnas sistēmā vien, ļoti 
bieži ir tā, ka runas nesaskan ar darbiem. Un to var 
redzēt dažādos līmeņos, uzsvēra neiroķirurgs.

Runājot par to, vai profesionāļi Latvijā vispār gaida 
atpakaļ savus emigrējušos kolēģus, Uģis Gruntma-
nis uzsvēra, ka tas ir atšķirīgi dažādās specialitātēs. 
Viņam pašam, ilgus gadus dzīvojot ASV, ar Latvijas 
kolēģiem ir bijusi ļoti laba sadarbības pieredze. Tomēr 
viņš zina, ka citās specialitātēs ir daudz savādāk, taču 
tas tā noteikti nedrīkstētu būt. Tam ir jābūt sistēmiski 
skaidram. Īpaši universitāšu slimnīcās jābūt skaidriem, 
caurspīdīgiem noteikumiem, godīgiem konkursiem. 
Problēma ir arī tajā, ka nenotiek paaudžu un kadru 
nomaiņa. Jābūt zināmam laikam, kurā persona var būt 
vadošā amatā, nevis kā Latvijā, kur par klīniku un ka-
tedru vadītājiem var būt neierobežotu laiku. Tas ne-
veicina progresu un paaudžu nomaiņu. „Taču tautieši ir 
gatavi sadarboties. Tas ir fenomenāli, tāpēc arī LĀZA 
pastāv, lai stimulētu šo sasaisti starp visiem latviešu 
izcelsmes kolēģiem – Latvijā un ārzemēs, palīdzētu 
jaunajiem kolēģiem ar kontaktiem, atrast mājvietu utt. 
Jauniem cilvēkiem ir maksimāli jāredz, kā lietas no-
tiek pasaulē. Ne jau tas, ka viņus ar varu turēs aiz kaut 
kādas sienas, viņus noturēs Latvijā. Latvijā ir jārada 
situācija, lai cilvēki aizbrauc, apskatās un tad brauc 
mājās un lieto savas zināšanas un spējas.”

Ilmārs Dūrītis papildināja, ka klīniku, slimnīcu un 
nozaru vadībā ir jāredz, vai es kā vadītājs apzinos, ka 
man šajā jomā ir vajadzīgs jauns speciālists, un kur un 
kā es viņu meklēju un vai vispār es viņu meklēju. Tas 
ir kritiski svarīgi slimnīcu vadībā un pārvaldībā, jo tās 
ir šīs mazās operatīvās darbības, kur ministrijas rokas 
vairs nesniedzas.

Raidījuma neklātienes dalībniece Karīna Beinerte ir 
bērnu psihiatrijas rezidente Anglijā un LĀZA valdes 
locekle. Viņas novērojums – kaut arī rezidentūrā ir liela 
noslodze, rezidentūras kvalitāte Anglijā ir ļoti augsta, 
tā ir ļoti pilnvērtīga izglītība. Ir arī milzīgs atbalsts 
no vecākiem speciālistiem, bet finansiālo aizstāvību 
nodrošina spēcīga arodbiedrība. Runājot par tematu 
“mēs-šeit un jūs-tur”, K. Beinerte teic, ka, atšķirīgā ir 
daudz, taču ir arī daudz kopīga. Un LĀZA arī cenšas 
dalīties ar kopīgo, piemēram, veidojot kopīgus projek-
tus. Ir arī cilvēki, kas individuāli sadarbojas ar Latvijas 
kolēģiem.

K. Beinerte uzsvēra, ka, pirmkārt, nevajag skatīties 
uz latviešiem, kas aizbrauc projām, kā uz zaudētiem 
prātiem, koncentrēties tikai uz to, kā dabūt viņus 
atpakaļ. Cilvēki, kas strādā ārzemēs, arī var veikt 
aktīvu ieguldījumu Latvijai, piemēram, sadarbojo-
ties zinātnē. Kā labo piemēru K. Beinerte minēja 
interneta semināru ciklu par bērnu un pusaudžu 
psihisko veselību, ko LĀZA no 2020. gada janvāra 
kopā ar domubiedriem rīkos starp Kanādas un Lat-
vijas speciālistiem. Viņa uzsvēra vēlmi, lai šis seminārs 
izvērstos regulārākā sadarbībā un būtu atvērts arī 
plašākai publikai.

Uģis Gruntmanis kopsavilkumā teic, ka forumā ir 
bijušas ļoti produktīvas diskusijas. Viņš citēja profe-
soru Ugu Dumpi, kurš forumā ir teicis – „jādomā par 
to, lai Latvijā un diasporā visur būtu medicīnas un 
zinātnes porziņģīši, un mums vajadzētu mācēt viņus 
atrast un visiem kopā sadarboties Latvijas attīstības 
labā.”

Berlīnē notikušais Medicīnas profesionāļu 
sadarbības forums liks pamatus plašākai noza-
res kolēģu apzināšanai visā Eiropā un turpmākiem 
pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumiem 
Lielbritānijā, Zviedrijā un citviet. Tā ir daļa no ELA 
paspārnē aizsāktās pagaidām neformālās kustības 
#esiLV-Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvi-
jai, kas rosina dažādu nozaru profesionāļus, pētniekus, 
uzņēmējus un speciālistus no diasporas stiprināt 
sadarbību savā starpā un ar Latvijas partneriem, ar 
skatu uz papildu jaudas pienešanu Latvijas nozaru, 
reģionu un tautsaimniecības attīstībai.

Berlīnes foruma iespaidus tā dalībnieki var izteikt 
ELA izveidotajā aptaujas anketā 

https://forms.gle/m6qi2wQMGNC1rXQw9
Rakstā izmantoti:
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/124427/arvalstis-stradajoso-

mediku-sadarbibas-iespejas-ar-latviju-un-velme-tikloties
https://www.Facebook.com/EiropasLatviesuapvieniba/videos/Raidījuma viesi - Uģis Gruntmanis un Ilmārs Dūrītis
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Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana 
ir valsts deleģēta funkcija, ko LĀB veic jau ilgāk kā 
17 gadus. Eiropas Savienības direktīvas un uz to 
pamata izdotie normatīvie akti Latvijā paredz diez-
gan stingras robežas un noteikumus LĀB attiecībā 
uz iesniedzamajiem dokumentiem, pamatojumu un 
izvērtējumu. Atsevišķos jautājumos vēl joprojām 
pastāv tiesiskā neskaidrība, kas ir nozīmīgs šķērslis 
atzīšanas procesa atvieglošanai un vienkāršošanai.

Tomēr LĀB izprot nepieciešamību nodrošināt 
ārstu un zobārstu mobilitāti, kas ir tieši pacien-
tu interesēs, lai pacientiem būtu iespēja saņemt 
konsultācijas un medicīnisko palīdzību no kolēģiem, 
kuri ir izglītojušies un pieredzi ieguvuši ārpus Latvi-
jas un vēlas savas zināšanas un prasmes likt lietā Lat-
vijas iedzīvotāju labā. No otras puses pastāv risks, ka 
negodprātīgi ārsti vai pat personas, kuras tikai uzdo-
das par ārstiem, mēģina izmantot Latvijas atzīšanas 
sistēmu, lai nokļūtu Eiropas Savienības veselības 
aprūpes darba tirgū – arī ar šādiem gadījumiem nākas 
saskarties. LĀB Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs 
prof. Gustavs Latkovskis, diskutējot par plānotām 
izmaiņām sertifikācijas noteikumos, tika minējis 
tādu kā vadlīniju – “mums ir jāatvieglo formalitātes 
godprātīgiem ārstiem, vienlaikus nepieļaujot, ka 
sistēmu varētu izmantot ļaunprātīgi”. Līdzīga pieeja ir 
nepieciešama arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
procesā.

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu LĀB ietvaros veic Izglītības komisija, ko 
vada prof. Angelika Krūmiņa. Lēmumu projektu 
un izvērtējumu sagatavošanu veic LĀB eksperte 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos Dr. 
Gunita Žukovska.

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas process iedalās 
divos lielos pamatvirzienos – speciālā atzīšanas 
sistēma (pretendentiem no Eiropas Ekonomiskās zo-
nas (EEZ)1 un Šveices Konfederācijas) un vispārīgā 
atzīšanas sistēma (pārējiem pretendentiem vai ja ir 
būtiskas neatbilstības EEZ valstīs vai Šveicē izsnieg-
tajos dokumentos). 

Speciālā atzīšanas sistēma pamatojas uz EEZ ietva-
ros un Šveicē jau iepriekš saskaņotiem minimālajiem 
apmācību noteikumiem un faktiski paredz 
automātisku atzīšanu konkrētā ārsta specialitātē vai 
arī tikai profesijā. 

Vispārīgā atzīšanas sistēma prasa detalizētu iegūtās 
kvalifikācijas pārbaudi, ņemot vērā to, ka šajā kategorijā 

ietilpst jebkuras pasaules valsts ārsti un zobārsti. Un 
valstis ārpus EEZ un Šveices konfederācijas ir gan 
ASV un Kanāda, gan arī Venecuēla, Pakistāna, Mjan-
ma. Tā kā ārējos normatīvajos aktos nav definēti tik-
pat kā nekādi kritēriji, kas ļautu LĀB izvērtēt un lemt 
par profesionālo sagatavotību, tad jebkuram ārstam no 
valstīm ārpus EEZ un Šveices konfederācijas, lai atzītu 
profesionālo kvalifikāciju, bija jākārto profesionālās 
kvalifikācijas atbilstības pārbaude. Šāda pieeja kritēriju 
trūkuma dēļ un nepietiekama regulējuma dēļ radīja 
pārmērīgu administratīvo slogu arī ārstiem no valstīm, 
par kurās praktizējošu ārstu profesionālo sagatavotību 
un prasmēm nevajadzētu būt šaubām.

2020. gada 14. janvāra LĀB biedru sapulcē tika 
pieņemti grozījumi Izglītības komisijas nolikumā, 
ar kuriem ir noteiktas atsevišķas iekšējās procedūras 
izmaiņas un kritēriju sistēma profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai pēc vispārējās atzīšanas 
sistēmas:

1) Nolikums ir papildināts ar jaunu preambulas 
punktu: “F. Ņemot vērā to, ka kā viens no Diaspo-
ras likuma mērķiem ir noteikts “izstrādāt un īstenot 
sistēmisku un pastāvīgu diasporas atbalsta politiku un 
pasākumus, kuri veicina diasporas [..] saikni ar Lat-
vijas kultūru, ekonomiku, tautsaimniecību un zinātni 
[..] un nodrošina labvēlīgus apstākļus remigrācijai”, un 
tā kā par valstiski nozīmīgu aspektu ir atzīstama gan 
remigrācija, gan izglītotu un Latvijai lojālu personu 
imigrācija Latvijā, it sevišķi medicīnas profesijās”. 
Preambula nav tikai jauki vārdi. Tā pēc būtības ir 
vadlīnija tiesību normu piemērošanai, it sevišķi, ja 
kāds noteikums nav pilnīgi gramatiski precīzs, ja ir 

KAS MAINĪJIES?
ĀRVALSTĪS IEGŪTAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA LATVIJAS ĀRSTU 
BIEDRĪBĀ (LĀB)

Ilze Vilka, zvērināta advokāte, LĀB juridiskā konsultante

Ilze Vilka, zvērināta advokāte, LĀB juridiskā konsultante
Foto: Patrīcija Vugule
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atstāts vērtēšanas aspekts, tad lēmuma pieņemšanā 
ir iespēja atsaukties uz preambulu – tātad tai ir arī 
būtiska nozīme tiesību piemērošanā.

2) Ar grozījumiem Izglītības komisijas nolikumā 
palielināta specialitāšu sertifikācijas komisiju iesaiste 
lēmumu pieņemšanā. Ja iepriekš LĀB eksperts un 
Izglītības komisija kvalifikācijas atzīšanas sakarā 
konsultējās ar profesionālajām asociācijām tikai 
sarežģītākajos gadījumos, tad tagad LĀB par kat-
ru pretendentu informēs atbilstošās specialitātes 
sertifikācijas komisiju, lūdzot sniegt viedokli par 
pretendenta kvalifikācijas atzīšanu. Ja sertifikācijas 
komisijai būs iebildumi pret kvalifikācijas atzīšanu, 
pretendentam tiks lūgts sagatavot paskaidrojumus par 
iebildumiem un lēmuma pieņemšana notiks Izglītības 
komisijas sēdē klātienē, kur gan pretendents, gan 
sertifikācijas komisija varēs paust savus argumentus.

3) Attiecībā uz vispārīgo atzīšanas sistēmu ar noli-
kuma grozījumiem ir noteikta virkne kritēriju, saskaņā 
ar kuriem turpmāk paredzēta lēmumu pieņemšana par 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Nolikums definē īpašu valstu sarakstu (turpmāk – 
Valstu saraksts), kurās veselības aprūpes pakalpojumu 
organizācija un sniegšana ir tik augstā kvalitātē, lai 
ārstiem vai zobārstiem, kuri profesionālo kvalifikāciju 
ieguvuši kādā no sarakstā iekļautajām valstīm, 
varētu piemērot atvieglotas prasības profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanā: ASV, Kanāda, Meksika, 
Brazīlija, Austrālija, Jaunzēlande, Japāna, Dienvid-
koreja, Singapūra, Izraēla, (Lielbritānija). Saraksts 
noteikts, pamatojoties uz LĀB kā profesionālas 
biedrības ilgstošu pieredzi starptautiskā sadarbībā.

Otrs būtisks kritērijs, kas iedibināts nolikumā, ir 
saistīts ar ārvalstīs iegūtu ārsta kvalifikāciju, proti, vai 
pretendenta ārsta vai zobārsta kvalifikācija ir iegūta 
augstskolā, kura ietverta Pasaules medicīnas skolu 
direktorijā – World Directory of Medical Schools 
(turpmāk – Direktorija).

Papildu Izglītības komisijai ir pienākums un 
tiesības ņemt vērā tādus apstākļus kā, cik sen iegūta 
kvalifikācija, vai pretendents ir strādājis ārsta profesijā 
un specialitātē un cik ilgi, vai iegūtā specialitāte pilnībā 

atbilst specialitātei Latvijā, iegūts zinātņu doktora 
grāds, profesora amats Direktorijā ietvertā augstskolā, 
u.c.

Tātad, piemēram, ja pretendents gastroenterologa 
specialitāti ir ieguvis Kanādā pirms 15 gadiem un 
pēdējos piecos gados vismaz trīs gadus faktiski un 
likumīgi ir strādājis gastroenterologa specialitātē, 
tad visticamāk kvalifikācija varēs tikt atzīta, nenosa-
kot pienākumu kārtot sertifikācijas eksāmenu. Un, 
piemēram, ja pretendents kardiologs ārsta kvalifikāciju 
un kardiologa specialitāti ir ieguvis Uzbekistānā pi-
rms 20 gadiem Direktorijā ietvertā augstskolā un visu 
šo laiku pastāvīgi praktizējis kardiologa specialitātē, 
tad visticamāk ārsta kvalifikāciju varēs atzīt, neno-
sakot pienākumu kārtot kvalifikācijas atbilstības 
pārbaudi, bet kardiologa sertifikāta saņemšanai var 
būt nepieciešams nokārtot sertifikācijas eksāmenu 
kardioloģijā. Vai, piemēram, pretendentam no 
Šrilankas, kurš ārsta kvalifikāciju ieguvis augstskolā, 
kura nav ietverta Direktorijā, visticamāk tiks noteik-
ts pienākums iesniegt detalizētus kursu aprakstus, 
kas studiju laikā apgūti, tie tiks izvērtēti augstskolas 
komisijā, un, iespējams, tiks noteikts pienākums papil-
dus apgūt konkrētus studiju kursus un ciklus, un tikai 
pēc tam pretendentam būs tiesības kārtot kvalifikācijas 
atbilstības pārbaudi ārsta profesijā.

Neviens normatīvais akts nekad nevar paredzēt 
visus iespējamos gadījumus. Kopīgi vērtēsim, kā 
Izglītības komisijas nolikums, kā iekšējais normatīvais 
akts, darbojas un vai tiek sasniegts mērķis – neradīt 
nevajadzīgus šķēršļus godprātīgiem ārstiem, bet 
nepieļaut nekvalificētu personu iesaistīšanos veselības 
aprūpē Latvijā. 

LĀB kā profesionālā biedrība veido savu iekšējo 
sistēmu un aktīvi piedalās arī ārējo normatīvo aktu 
izstrādē – likumu un MK noteikumu pilnveidošanā. 
Ir ļoti būtiski, lai aizvien vairāk zinošu un sabiedriski 
aktīvu ārstu iesaistītos LĀB gan kā biedri, gan arī aktīvi 
līdzdarbojoties darba grupās un kandidējot un tiekot 
ievēlētiem profesionālajās institūcijās – Sertifikācijas 
padomē, Izglītības komisijā, Ētikas komisijā un Aroda 
tiesā.

1.  Eiropas Ekonomiskajā zonā ietilpst visas Eiropas Savienības dalībvalstis (Francija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Beļģija, Luksem-
burga, Īrija, Dānija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Austrija, Somija, Zviedrija, Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, 
Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Horvātija), Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

SVEICAM!
Latvijas Ārstu biedrība novērtējusi žurnāla „Latvijas Ārsts” literārās 

redaktores Ievas Miķelsones veikumu. 17 gadus Ieva ir sekojusi līdz 
visam, kas notiek žurnālā un Ārstu biedrībā. Arī Apkārtraksta dzīvē 
Ievas padoms un zināšanas ir ļoti noderējušas. Sveicam Ievu Miķelsoni 
ar skaisto apbalvojumu - LĀB Goda zīmi Tempus Homini!
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LĀZA SEMINĀRS PAR BĒRNU UN 
PUSAUDŽU PSIHOTERAPIJU

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 
no 2020. gada uzsāka tālākizglītības projektu, lai 
rosinātu pieredzes un domu apmaiņu starp noza-
res speciālistiem un interesentiem par bērnu un 
pusaudžu psihisko veselību. Gatavošanās gan sākās 
drīz pēc LĀZA organizētajām Apaļā galda diskusijām 
2018. gadā. Toreiz viena no vērtīgajām atziņām 
bija, ka nepieciešams turpināt dialogu starp noza-
res speciālistiem, lai rastu vislabvēlīgāko risinājumu 
samilzušajām problēmām bērnu un pusaudžu 
psihiskās veselības laukā. 2019. gada nogalē mazā, bet 
darbīgā domubiedru grupā (Dagnija Tenne, Karīna 
Beinerte, Inta Zīle, Kamena Kaidaka, Kaspars 
Tūters), kuras galvenais runasvīrs bija Kaspars Tūters, 
tika lemts, ka semināri jāsāk, jo ilgstošā gatavošanās 
pie laba neved. Pirmais interneta vidē ievadseminārs 
notika 8.janvāri. ZOOM vidē tikās vairāk nekā 50 
psihiatri, psihoterapeiti, mākslu terapeiti, klīniskie 
psihologi, bērnu psihiatri, rezidenti, studenti un citi 
speciālisti ar pieredzi darbā ar bērniem un pusaudžiem, 
kā arī pagaidām ar lielāku interesi un mazāku pieredzi. 
Mērķis ir pasniegt seminārus plašākai grupai - visiem 
tiem, kam ir interese par bērnu psihoterapiju, zīdaiņu 
un bērnu garīgo veselību un attīstību un veidiem, kā 
un kam pielietot terapiju. Ļoti svarīgi arī runāt par to, 
kādas profesionālās personas sadarbosies, sastrādāsies 
šinī nozarē, un to, cik svarīgi ir iesaistīt bērna vecākus 
terapijas procesā.

Latvijas Ārstu biedrība atvēlēja šim tālākizglītības 
semināram savas telpas, bet daļa dalībnieku tikās vien 
interneta vietnē. Dalība seminārā bija bezmaksas, jo 
šis ir koleģiāls atbalsts nozares speciālistiem kopējas 
idejas vārdā – lai bērnu un pusaudžu psihiskā veselība 
būtu labāka.

LĀZA interneta seminārā par bērnu un pusaudžu 
psihoterapiju paneļa diskusiju vadīja Kaspars Tūters 
(Kanāda), Dagnija Tenne (Kanāda) un Karīna Bein-
erte (Anglija). Diskusiju daļu vadīja Inta Zīle (Latvija) 
un Kamena Kaidaka (Latvija). Gan pirms, gan pēc 
8.01. kolēģi varēja aizpildīt anketas interneta vietnē un 
pastāstīt, ko sagaida no semināriem. Arī pēc semināra 
bija aptauja ar to, ko un kā ir vērts darīt tālāk. 

Kaspars Tūters par semināru mērķi un saturu:
Psihoterapijas lauks ir ļoti plašs, ir dažādas noza-

res, dažādas pieejas, tomēr svarīgākais ir katram, kas 
strādā garīgās veselības aprūpes laukā, izprast dziļākā 
veidā cilvēka dzīves sākuma gadus – zīdaiņa un bērna 
psihisko attīstību un vajadzības. 

Seminārā būs iespēja dalīties ar visu mūsu kopējo 
pieredzi un profesionālām grūtībām un salīdzināt 
bērnu psihoterapiju (un tās potenciālu) Latvijā un 

ārzemēs. Mūsu vēlme ir atbalstīt bērnu psihoterapijas 
attīstību Latvijā. 

Mēs katrs jau loģiski zinām – jo ātrāk sniedz 
psiholoģisko & psihoterapeitisko palīdzību bērnam, 
kam ir ievērojamas emocionālās, psiholoģiskās vai 
uzvedības problēmas, jo efektīvāk mēs varēsim šim 
indivīdam novērst nākotnes attiecību traucējumus – ar 
pārējiem, kā arī ar sevi (pašapziņa, pašcieņa, paštēls, 
pašlepnums). Tas arī ilgākā periodā ietaupīs valsts 
veselības aprūpei daudz nevajadzīgus izdevumus. 
Jo ilgāk tie traucējumi „sēž” bērna psihē vai “iekšējā 
pasaulē” (internal world), jo tie paliek par rigidu 
bojājošu sistēmu. Te jāsaka, ka „ir efektīvāk mēģināt 
nogriezt ūdens krānu, nekā sakopt plūdus” 

Mūsdienu atzinums psihiatrijas un psiholoģijas laukā 
ir, ka nevar efektīvi ārstēt psiholoģiskās problēmas, ja 
neatzīst un neizprot to, ka dzimšanas un bērnības fak-
tori (attiecības zīdainim/bērnam ar māti un ģimeni, 
droša vide, apkārtējie sociālie apstākļi) tiešā veidā ie-
spaido mūsu garīgo un sabiedrisko funkcionēšanu kā 
pusaudžiem un pieaugušiem. Ja bērnam uzaugšanas 
apstākļi nav optimāli, tad var rasties psihiskās attīstības 
šķēršļi vai aizķeršanās, kas tālāk var radīt personības 
traucējumus. Tāpēc katram psihiatram, psihologam 
un psihoterapeitam – pat ja viņa/viņš tikai strādā ar 
pieaugušiem pacientiem – ir svarīgi izprast šī cilvēka 
bērnības fāzi un attiecību procesus. 

Toronto ir ļoti labi attīstīta bērnu psihodinamiskā 
un psihoanalītiskā psihoterapija, kā arī zīdaiņu-
mātes-vecāku psihoterapija. No jautājumiem, ko esam 
saņēmuši pirms semināriem, var redzēt, ka Latvijā ir 
aktīva interese bērnu un ģimenes psihoterapijas laukā. 

Ļoti sen studējot medicīnu Toronto, man 

LĀZA valdes loceklis, psihoterapeits Kaspars Tūters
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neinteresēja medicīnas mehāniskā puse – ķirurģija, 
nefroloģija, radioloģija, bet es vēlējos iesaistīties tādā 
veselības aprūpes nozarē, kur mans profesionālais 
kontakts ar cilvēku ved dziļāk nekā muskulo-skeletālā 
vai orgānu sistēma. Tāpēc, kad beidzu medicīnas 
studijas, tad pavadīju pāris gadus, strādājot kā ģimenes 
ārsts (arī tur es sastapos ar daudz psiholoģiskām 
problēmām, kas slēpās zem fiziskiem simptomiem), un 
tad specializējos psihiatrijā un pēc tam psihoterapijā 
un tad psihoanalīzē. Studējot psihiatriju, es redzēju, 
ka var daudz ko palīdzēt tai lielai sabiedrības gru-
pai, kuriem ir nozīmīga vai augsta līmeņa depresija 
vai trauksmes līmenis, vai arī personības traucējumi. 
Psihotropās zāles var samērā ātri atvieglot simptomus, 
bet lielāko tiesu tos cēloņus, kas izraisa šos simpto-
mus mūsu psihē, tās nemaina. Tāpat ar kognitīvi-
beheiviorālo terapiju var samazināt ciešanas uz kādu 
laiku, bet simptomi atkal atgriežas. 

Par bērnu garīgo attīstību, uzvešanās veidiem 
un ko vecāki un sabiedrība sagaida no viņiem – 
kaut arī bērnu psihe un emociju plūsma visiem 
bērniem pamatos līdzīga, tomēr katrā laikmetā un 
katrā nācijā vai kultūrā, vai politiskā sistēmā ir sava 
īpatnējā pieeja, kā vislabāk audzināt bērnus. Es daudz 
ceļoju un man interesē novērot bērnus un viņu au-
tonomo funkcionēšanu savā starpā, ar ģimeni un ar 
pieaugušiem. Manā pieredzē, piemēram, Francijas 
bērnu uzvedība ir daudz kontrolētāka un pieklājīgāka 
salīdzinājumā ar Ziemeļamerikas bērniem, kuriem 
ir zemāks disciplīnas līmenis un lielāka visatļautības 
sajūta. 

Kad pirmo reizi atgriezos Latvijā 1989. gadā, satikos 
ar maniem tuviem brālēniem un māsīcām, kuri uzauga 
komunistiskās ideoloģijas kontekstā – kur nekad nebi-
ja pilna drošības sajūta, atklātība bija bīstama un trūka 
brīvas izvēles iespējas. Tanī paaudzē tas iespaidoja 

pamat uzticības attīstību, izraisīja depresiju un aiz-
domas, apspieda atklātību. Padomju sistēmā augušos 
dēvēja par „homo sovietikus”. Paldies Dievam, tie laiki 
ir pagātnē. Bet vēl viens novērojums sakarā ar tau-
tas raksturu, kas nav mainījies caur gadu desmitiem, 
latviešiem ir grūti sadarboties vienam ar otru. Grupu 
šķelšanās un sabiedrības sadrupšana ir novērojama 
politiskā arēnā, tāpat arī profesionālās un akadēmiskās 
aprindās. 

Te arī rodams skaidrojums mūsu semināru idejai 
– palīdzēt Latvijas galīgi jaunai paaudzei attīstīties 
un uzaugt veselīgākā veidā. Te bērnu psihoterapija 
spēlē lielu un svarīgu lomu, lai nepārnestu no vienas 
paaudzes uz otru mūsu psihopatoloģiju un traumu. 
Kā jau teicu, ir vieglāk aizgriezt ūdens krānu, nekā 
saslaucīt ūdeni, kas turpina plūst.

Esmu bezgala priecīga, ka mēs LĀZA esam 
saorganizējušies šim semināram, jo šāda veida 
pasākumi piešķir papildus dzīvību un rosību mūsu jo-
mai Latvijā. Ar prieku dalos savā pieredzē un vēlos 
uzzināt Latvijas kolēģu pieredzi, jo domapmaiņa var 
bagātināt mūs visus. 

Karīna Beinerte, LĀZA valdes locekle 
Liels prieks un gandarījums par LĀZA iniciatīvu, 

rosināt zināšanu apmaiņu bērnu psihiskās veselības 
jomā. Šobrīd, kad Latvijā tiek meklēti uzlaboju-
mi starpnozaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā 
bērniem un pusaudžiem ar psihiskiem, attīstības un 
uzvedības traucējumiem, projekts ir lieliska iespēja 
iesaistīties un pieredzes apmaiņā gūt labāko iespējamo 
risinājumu ikdienas darbā, katram savā profesionālajā 
kopetencē. 

Lai izdodas! Semināra klausītāja Gunta Jakovela 
psihiatre, sistēmiskā un ģimenes psihoterapeite, su-
pervizore

LĀZA ZOOM seminārs par bērnu un pusaudžu psihoterapiju klātienē LĀB telpās 8. janvārī, 2020
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KOMENTĀRS UN VIEDOKLIS PAR 8.01. SEMINĀRU PĒC 
INTERNETA APTAUJAS DATIEM

1) Paldies! Vērtīgi un prieks bija iepazīties ar kolē-
ģiem.

2) Paldies par semināru un iespēju tajā piedalīties! 
No profesionālā viedokļa ļoti vērtīga bija Karīnas Bei-
nertes lekcija, kas sniedza ieskatu nozarē Lielbritānijā. 
Tā kā šī bija mana pirmā saskarsme ar LĀZA, lielā-
ko iespaidu uz mani atstāja kopības sajūta ar profe-
sionāļiem ārzemēs, kuru es jutu, pat piedaloties caur 
ZOOM. Tiešām liels un sirsnīgs paldies!

3) Ļoti labs sākums! Paldies par semināru.
4) Paldies par ievada semināru! kā ievads un iepa-

zīšanās tiešām ļoti jauki. Ceru, ka nākamie semināri 
būs strukturēti par tēmām un vairāk par lietas būtību- 
bērnu un pusaudžu psihisko veselību!

5) Man patika, ka ārsti dalās ar savu redzējumu un 
praksi, apvienojot dažādas modalitātes vienotās sin-
tēzes pieejā - patient oriented, par ko vairāk runāja 
Dagnija Tenne.

6) Kopumā patika, taču, iespējams, varētu ciešāk 
monitorēt katra speciālista runāšanas laiku, lai atliktu 
vairāk laika jautājumiem.

7) Labs sākums un iepazīšanās. Liels darba lauks. Jā-
turpina ar konkrētiem mērķiem, plāniem un pa daļām.

8) Bija interesanti dzirdēt dažādo valstu pieredzi un 
skatījumu. Pietrūka laiks, jo netika īpaši ierobežots 
katra uzstāšanās . Svarīgi būtu to turpmāk ievērot!

9) Bija jauki piedalīties un apzināties, ka mani inte-
resējošās tēmas ir arī citu speciālistu interesēs.

10) Man ļoti patika, tas bija tas kas man vajadzīgs, 
lai saprastu situāciju ne tikai LV, bet arī citās valstīs.

11) 8.janvāra seminārs bija iedvesmojošs! Esmu 
pārsteigta par zoom vietnes labo kvalitāti – pieslēg-
ties bija ļoti vienkārši, redzamība un dzirdamība bija 
ideāla. Šāds variants man bija ļoti ērts, ņemot vērā, ka 
tas ir darba dienas vakars un šis laiks ir ļoti labs semi-
nāram, ja to var klausīties attālināti.

12) Man ļoti patika iepazīšanās ar kolēģiem, uzzi-
nāt, kā klājās ārzemēs un tas, ka es varēju būt mājās un 
piedalīties konferencē ar Zoom sistēmu.

13) Informatīvi. Biju patīkami pārsteigta, ka beidzot 
tika pacelt jautājums par psihoanalīzes piesaisti psihi-
atrijā, ne tikai KBT. Tomēr, Karīna bija mans favorīts, 
ļoti strukturēti sniedza informāciju un atbildēja uz 
jautājumiem, arī privātiem jautājumiem par tēmu.
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14) Esmu ļoti apmierināta un vēlos turpināt. Paldies.
15) Biju gandarīta par iespēju izmantot ZOOM 

vidi, jo tas deva iespēju dzirdēt/redzēt nedodoties uz 
Rīgu. Patika speciālistu pašpieredzes stāsti un ieskats 
garīgās aprūpes sistēmās.

16) Labs sākums.
17) Ļoti labi organizēts,interesants seminārs.
18) Paldies, priekš iepazīšanās semināra bija labi. 

Tehniskais nodrošinājums bija labs.
19) Dzirdēju pozitīvas atsauksmes no kolēģiem. 

Jauki būtu, ja ideja tiktu attīstīta par apmācībām!
20) Kopumā vērtīgs iesākums. Noteikti noderētu 

lielāks fokuss un tēmas skaidrība. 
21) Bija jauki iepazīties ar Dagniju Tenni un Karīnu 

Beinerti. Ar Kasparu Tūteru esam labi pazīstami, pal-
dies viņam par iniciatīvu. Nākotnē gribētos seminārus, 
uz kuriem dalībnieki būtu gatavojušies. Tas nozīmē - 
atlasītu literatūru, kas tiktu iepriekš studēta, ja iespē-
jams, klīniskos piemērus, diskusiju.

22) Paldies, bija labi, ka tika skarti būtiski jautājumi 
un arī tas, ka piedalījās Latvijas eksperti, kas var kaut 
ko risināt šeit. Kopumā - cerīgi. Varbūt izdodas izkus-
tināt ledu dažās vietās, kur tas uzkrājies.

23) Labi organizēts iepazīšanās, sadarbības virziena, 
iespēju apzināšanas seminārs. Paldies LĀZA un orga-
nizētājiem par iespēju piedalīties.

DALĪBNIEKU IETEIKTĀS TĒMAS
1) Bērnu attīstība, pusaudža vecuma krīzes etapi.
2) Vecāku iesaiste bērnu/pusaudžu psihoterapijas 

(t.sk. mākslas terapijas, psihologa konsultāciju u.tml.) 
procesā. Respektīvi - kā panākt, lai terapiju apmeklē 
arī vecaki/viens no vecākiem, jo ir skaidrs, ka, ja tera-
pijā ies tikai bērns, kurš turpinās dzīvot apstākļos, kuri 
nemainīsies, šai terapijai nebūs liela ieguvuma. Un kā 
rīkoties, ja vecāki tomēr terapiju neapmeklē, kas ir rea-
litāte?

3) Pēctraumas stresa sindroms.
4) Kādā veidā, ar kādām metodēm strādāt ar ģi-

menēm. Kā pareizāk veikt fokusētu skrīningu tiem 
bērniem, kuru vecākiem ir psihiskas saslimšanas. Un 
tālākās darbības taktika.

5) Neizceļu nevienu tēmu. Manuprāt, svarīgi izglī-
toties par visu pastāvīgi.

6) Interneta vidē esmu redzējusi daudzas diskusijas 
par psihoanalīzes (ne)zinātniskumu; labprāt vairāk 

uzzinātu tieši par psihoanalīzi. 
7) gut-brain axis
8) Psihoaktīvās vielas un pusaudžu psihiskā veselība.
 9) Šķiet, visvērtīgākā varētu būt pieredzes apmaiņa. 

Visinteresantākais seminārā bija speciālistu pieredze, 
strādājot citās valstīs.

10) Attīstības psiholoģija ar iezīmētām krīzēm katrā 
vecumposmā un iznākumu, ja krīze pārvarēta pozitīvi, 
un, kas notiek, ja krīze nav pārvarēta.

11) Pusaudžu trauksme.
12) Klīniskā psihologa sadarbība ar ārstiem.
13) Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas elementi 

bērnu psihiatra praksē.
14)Smilšu terapijas vieta bērnu praksē. 19) Uzvedī-

bas traucējumi.
15) Bērnu un/vai jauniešu agresīva uzvedība; Bērnu 

un/vai jauniešu pieredzētās traumas pārstrāde; Bērnu 
un /vai bērnu somatizācijas problemātika; Diagnozes 
pieņemšana un sadzīvošana ar to vecākiem un bēr-
nam/jaunietim pašam.

25. martā no 18-20.00 “Dažādi psihoterapi-
jas veidi bērnu un pusaudžu psihiskās veselības 
ambulatorajā aprūpē. Piemērs no Anglijas.” 
Karīnas Beinertes (Anglija) prezentācija 18.00-
19.00, domapmaiņa, jautājumi – 19.00-20.00

20. maijā no 18.00-20.00 „Zīdaiņa un bērna 
garīgā attīstība; kāda veida psihodinamiskās un 
psihoanalītiskās psihoterapijas metodes tiek pieli-
etotas Kanādā - kādiem pacietiem, cik intensīvi, 
cik ilgi. Klīniskie piemēri. Lektore Dagnija Tenne 
(Kanāda) 

Klātienes ZOOM seminārs notiek Latvijas 
Ārstu biedrības namā Skolas ielā 3, Rīgā. 

Reģistrācija interneta vietnē www.lazariga.lv 
Jaunumi

Paldies psihoterapeitei Intai Zīlei (Latvija) par 
aktīvu līdzdalību idejas realizēšanā!

Paldies Latvijas Ārstu biedrībai par viesmīlību 
un Denisam Čalovskim par semināra izcilu 
tehnisko nodrošinājumu!

TUVĀKIE ZOOM 
SEMINĀRI PAR BĒRNU 
UN PUSAUDŽU PSIHISKO 
VESELĪBU: 
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Varfarīns (4-hidroksikumarīns) ir efektīvs antiko-
agulants trombemboliskās slimības ārstēšanai vai pro-
filaksei, tas aizkavē K vitamīna atkarīgo asinsreces fak-
toru. Varfarīnam ir šaurs terapeitiskās darbības spek-
trs, un devas katram pacientam ir jātitrē individuāli 
vairāku mēnešu laikā. Liela deva var izraisīt masīvu 
asiņošanu, savukārt nepietiekamai varfarīna devai nav 
terapeitiska efekta un turpinās pastiprināta trombu 
veidošanās; devas kontroli veic ar INR palīdzību 
(Wadelius M, Pirmohamed M. Pharmacogenetics of war-
farin: current status and future challenges. Pharmacog-
enomics J 2007;7:99-111). 

Izdzerot varfarīna tableti, kuņģis to gandrīz 100% 
absorbē, no kurienes tas tālāk nonāk asinīs un 
piesaistās albumīnam. Galvenais varfarīna mērķa 
orgāns ir aknas, kur caur ABCB1 receptora vārtiem 
tas iekļūst aknu šūnās. Aknu šūnās sākas varfarīna 
biotransformācija bez viņa atļaujas. Biotransformāciju 
realizē lielākajā cilvēka metabolisma rūpnīcā – cit-
ohroma P450 sistēmā, kur par varfarīnu personīgi 
atbildīgs ir CYP2C9 proteīns. Dažādas mutācijās 
CYP2C9 kodējošā gēnā arī izraisa cilvēka dažādu 
jutīgumu pret varfarīna devām. Proteīns var strādāt 
lieliski un ātri metabolizēt visu, ko mēs tam dodam, 
līdz ar to cilvēkam, kuram ir šis hiperaktīvais proteīns, 
ir nepieciešamas ļoti lielas devas, lai sasniegtu kaut 
minimālu efektu. Un, pilnīgi pretēji, proteīnā var būt 
mutācija, kas tam neļauj strādāt nemaz, un varfarīns 
tiek ilgstoši turēts un uzkrāts “rūpnīcā”, veicinot smagu 
blakusefektu veidošanos jau pie mazām devām. 

Transformēta varfarīna mērķis ir vitamīna K 
epoksīda reduktāzes komplekss aknu šūnās, kur tas 
izjauc vitamīna K atpakaļuzsūkšanos audos. Vitamīna 
K epoksīda reduktāzes kompleksa galvenais spēlētājs 
ir VKORC1 proteīns. Mutācijas tajā, līdzīgi kā 
CYP2C9, ietekmē cilvēka spēju efektīvi izmantot 
varfarīnu. Varfarīna transporta un K vitamīna metab-
olisma procesā ir iesaistīti vairāk nekā 30 gēni, kuros 
katrā ir iespējamas dažādas mutācijas, veidojot katram 
cilvēkam individuālu kopējo ģenētisko jutīgumu pret 
varfarīnu (Wadelius M, Pirmohamed M. Pharmacoge-

netics of warfarin: current status and future challenges. 
Pharmacogenomics J 2007;7:99-111). 

Food and Drug Administration (FDA) 2007. 
gadā pirmo reizi farmācijas vēsture apstiprināja un 
rekomendēja visiem pacientiem, kuriem plānots uzsākt 
terapiju ar varfarīnu, noteikt ģenētiskos marķierus di-
vos gēnos – citohroma P450 saimes gēnā CYP2C9 
un K vitamīna epoksīda reduktāzes kompleksa gēnā 
VKORC1 (Coumadin (package insert). Princeton, NJ: 
Bristol-Myers Squibb (http://www.accessdata.fda.gov/
drugsatfda_docs/label/2010/009218s108lbl.pdf.). Abi 
šie ģenētiskie marķieri kopā ar pacienta vecumu un 
ķermeņa laukuma izmēru nosaka vismaz 50 % no 
terapeitiski nepieciešamās varfarīna devas (Jorgensen 
AL, FitzGerald RJ, Oyee J, Pirmohamed M, Williamson 
PR. Influence of CYP2C9 and VKORC1 on patient re-
sponse to warfarin: a systematic review and meta-anal-
ysis. PLoS One 2012;7:e44064-e44064). Atkarībā no 
pacienta genotipa abos gēnos devas izvēle var variēt 
no lielas (5-7 mg/d) līdz salīdzinoši ļoti mazai (0,5-2 
mg/d). Personām, kurām VKORC1 gēnā ir mutācija 
c.1639G>A un gēna CYP2C9 variants c.1075A>C, 
var novērot varfarīna izraisītus smagus blakusefektus, 
kas saistīti ar pastiprinātu asiņošanu un lēnāku medi-
kamenta iedarbības laiku (Finkelman BS, Gage BF, 
Johnson JA, Brensinger CM, Kimmel SE. Genetic war-
farin dosing: tables versus algorithms. J Am Coll Cardiol 
2011;57:612-618). Skatīt tabulu 1.

ANTIKOAGULANTU 
FARMAKOĢENĒTIKA
Baiba Lāce, ārsts-ģenētiķis, CHUL-CHUQ, Kanāda

Tabula 1. Varfarīna sagaidāmās terapeitiskās devas pacientiem, ņemot vērā genotipus

Baiba Lāce, ārsts-ģenētiķis, CHUL-CHUQ, Kanāda
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Divpadsmit gadi ir pagājuši pēc pirmās FDA 
rekomendācijas. Tas liekas pietiekams laiks, lai varētu 
izdarīt secinājumus par farmakoģenētiskā testa 
nozīmi klīnikā. Šo gadu laikā ir uzsākti un pabeigti 
vairāki medikamenta un ģenētiskā testa izmēģinājumi 
ar informatīvi lielām pacientu grupām. EU-PACT ir 
viens no lielākajiem pētījumiem, kas veikts Eiropā, 
antikoagulantu farmakoģenētikas testa efektivitātes 
novērtēšanā. EU-PACT ir multicentrisks randomizēts 
un kontrolēts pētījums trīs centros Lielbritānijā un 
divos centros Zviedrijā. Visi pacienti (n=455), ku-
riem pirmreizēji nozīmēja varfarīnu, tika sadalīti 
divās grupās. Pirmajā grupā bija personas, kam veica 
farmakoģenētisko testu, un devu piemēroja, balsto-
ties uz testa rezultātiem (sauksim viņus par genotipa 
orientēto grupu). Otrā grupā bija cilvēki, kuri saņēma 
varfarīnu pēc standarta rekomendācijas. Genotipa 
orientētajā grupā varfarīna devas korekcija bija jāveic 
mazāk un terapeitiskais INR tika sasniegts vidēji 
astoņas dienas ātrāk (p=0.001). Stabila varfarīna deva 
genotipa orientētā grupā vidēji tika sasniegta 15 dienas 
ātrāk, salīdzinot ar standarta grupu (p=0.003) (A rand-
omized trial of genotype-guided dosing of warfarin. Pir-
mohamed M, Burnside G, Eriksson N, Jorgensen AL, Toh 
CH, Nicholson T, Kesteven P, Christersson C, Wahlström 
B, Stafberg C, Zhang JE, Leathart JB, Kohnke H, Mait-
land-van der Zee AH, Williamson PR, Daly AK, Avery P, 
Kamali F, Wadelius M; EU-PACT Group. N Engl J Med. 
2013 Dec 12;369(24):2294-303. doi: 10.1056/NEJ-
Moa1311386. Epub 2013 Nov 19.PMID:24251363). 
Turpmākajos pētījumos pievienojās Austrijas, Vācijas 
un Grieķijas klīniskie centri, nonākot pie identisk-
iem secinājumiem un vienojoties, ka tas ir ekono-
miski izdevīgāks variants. Protams ar noteikumu, ka 
genotipēšanas cenas ir zemas. Deviņdesmito gadu 
sākumā un vidū ģenētisko izmeklējumu cenas bija tik 
lielas, ka padarīja šo izmeklējumu veidu pieejamu tikai 
elitārai grupai bagāto valstu pacientu. Piemēram, viena 
gēna pilna secības nolasīšana jeb sekvenēšana maksāja 
apmēram 3000-7000 eiro. Šogad mums kaimiņvalstī 

esoša klīniskā laboratorija piedāvā nolasīt pilnu secību 
17000 gēniem tikai par 1200 eiro kopā. Līdzīgi ir 
samazinājusies pašizmaksa farmakoģenētiskiem testi-
em, kam nav nepieciešama visa gēna vai vairāku gēnu 
sekvences nolasīšana. Ģenētisko izmeklējumu ātrums 
ir vēl viens svarīgs rādītājs. Daudzu simtu gēnu analīze 
vienmēr būs laika ietilpīga, bet, lai noteiktu dažas 
mutācijas, kas nepieciešamas farmakoģenētiskajam 
testam, laboratorijām ir nepieciešama viena diena līdz 
viena nedēļa.

Joprojām klīniskajās rekomendācijās varfarīna 
farmakoģenētiskā testa nav, un vairāki citi pētījumi 
nav pierādījuši tā efektivitāti un ekonomisko 
izdevīgumu. 2009. gadā ASV veica lielu dubultaklu 
pētījumu (n=1015) un nonāca pie secinājuma, ka gen-
otipa orientētai grupai nav nozīmīgas priekšrocības, 
salīdzinot ar standarta grupu (Kimmel SE, French B, 
Kasner SE, Johnson JA, Anderson JL, Gage BF, Rosen-
bergYD, Eby CS, Madigan RA, McBane RB, Abdel-
Rahman SZ, Stevens SM, Yale S, Mohler ER 3rd, Fang 
MC, Shah V, Horenstein RB, Limdi NA, Muldowney 
JA 3rd, Gujral J,Delafontaine P, Desnick RJ, Ortel TL, 
Billett HH, Pendleton RC, Geller NL, Halperin JL, 
Goldhaber SZ, Caldwell MD, Califf RM, Ellenberg JH; 
COAG Investigators. A pharmacogenetic versus a clinical 
algorithm for warfarin dosing. N Engl J Med. 2013 Dec 
12;369(24):2283-93. doi: 10.1056/NEJMoa1310669. 
Epub 2013 Nov 19. PubMed PMID: 24251361; Pub-
Med Central PMCID: PMC3942158). Vienlaicīgi šis 
negatīvais pētījums izdarīja interesantu secinājumu, ka 
genotipa orientēta terapijas efektivitāte melnās rases 
pacientiem bija daudz zemāka kā baltās (p=0.01), at-
verot durvis jauniem zinātniskiem pētījumiem. 

Melnās rases cilvēkiem varfarīna metabolismā ir 
iesaistīts pilnīgi cits proteīns citohroma P450 sistēmas 
gēnu klasterī CYP2C starp-gēnu rajonā ir mutācija 
NC_000010.10:g.96405502G>A, kuras klātbūtne 
melnās rases cilvēkiem palielina jutīgumu pret 
varfarīnu par 10-25%, bet CYP2C9 gēna mutāciju 
klātbūtne nav nozīmīga (Perera MA, Cavallari LH, 
Limdi NA, et al. Genetic variants associated with war-
farin dose in African-American individuals: a genome-
wide association study.  Lancet. 2013;382(9894):790–
796. doi:10.1016/S0140-6736(13)60681-9). 

Balstoties uz šiem rezultātiem, ir mainīts algo-
ritms, ko varētu izmantot turpmākajos pētījumos 
zinātnieki vai ikdienas praksē ārsti, kas plāno veikt 
farmakoģenētisko testu pacientiem pirms varfarīna 
terapijas uzsākšanas. 

Paldies, MD Silvijai Hoag par mērķa ziedojumu 
LĀZA hematoloģijas tēmai veltīta medicīniska raksta 
publikācijai! Varfarīna metabolisms. Wadelius M, Pirmohamed M. 

Pharmacogenetics of warfarin: current status and future 
challenges. Pharmacogenomics J 2007;7:99-111
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Ar šo asoc. prof. Baibas Lāces rakstu LĀZA 
Apkārtraksts atgriežas pie seno dienu žurnāla tēmu 
izvēles – informēt kolēģus visā pasaulē par neparastiem 
klīniskiem gadījumiem, neordināriem risinājumiem 
vai ļoti būtiskām, bet varbūt piemirstām aksiomām 
medicīnā, par pētījumiem un novērojumiem, ku-
rus uzskatāt par nozīmīgiem, lai par tiem zinātu 
Apkārtraksta lasītāji, par to, kas Jūs pārsteidzis savā 
klīniskajā darbā. Jūsu līdzdalība būs tā, kas noteiks, cik 
pilnīgs un cik interesants būs LĀZA Apkārtraksts. 

KLĪNISKAIS GADĪJUMS 

Baiba Lāce, Medicīniskās ģenētikas nodaļa, 
Kvebekas Universitātes slimnīcu centrs, Kanāda

Katra pirmdiena medicīnas ģenētikas klīnikā sākas 
ar rindu uzgaidāmajā zālē, kurā stāv vai sēž dažāda 
vecuma, dzimuma un rases, retu slimību pacienti, 
bet dažas slimības tomēr ir retākas, nekā parasti. Šīs 
ģimenes stāsts bija šāds gadījums. 

Meitene A piedzima pēc grūtniecības, ko sarežģīja 
slikti kontrolēts grūtniecības diabēts mātei, tāpēc augļa 
tūsku un makrocefāliju uzskatīja par nekontrolēta 
grūtniecības diabēta sekām. Pēc dzimšanas bērnam 
atrada aukslēju šķeltni un nelielu starpkambaru de-
fektu, kas ir mazāk raksturīgas, bet iespējamas se-
kas grūtniecības diabētam. Meitenes turpmākā 
psihomotorā attīstība bija lēna. Viņai bija biežas 
elpceļu infekcijas kopā ar laringomalāciju un stridoru, 
un vidēji smagu miega apnoe. 

Tikai trīs gadus vēlāk diagnosticēja svītrveida 
osteopātiju – kraniālo sklerozi kā visu šo patoloģiju 
iemeslu. Šo reto slimību izdevās atklāt, izmanto-
jot klīnisko visa eksoma sekvenēšanu, pēc daudziem 

neveiksmīgiem mēģinājumiem nonākt pie diagnozes, 
veicot atsevišķus ģenētiskos testus slimībām, kam 
raksturīgas lūpu un/vai aukslēju šķeltnes, pārmantotas 
sirdskaites un psihomotorās attīstības traucējumi. 

Pasaulē zināmi nedaudz vairāk nekā simts cilvēki, 
kas slimo ar šo slimību. Mutācija, kas to izraisa, atro-
das AMER1 gēnā, kas savukārt atrodas X hromosomā. 
AMER1 gēnam ir nozīme WNT signālkaskādē, kas 
embrionālās attīstības laikā nodrošina augļa simetrisku 
attīstību. Īpaši svarīgs tas ir kaulu attīstībai. Gēna 
nozīme ir tik liela, ka mutācijas šajā gēnā ir letālas 
zēnam un spēj piedzimt tikai meitenes. Svītrveida 
osteopātijai ir raksturīgs slimības spektrs, tā var skart 
tikai skeletu, veidojot trauslus ne-elastīgus kaulus vai 
osteopetrozi. Smagākas mutācijas šajā gēnā savukārt 
var izraisīt jebkuras orgānu sistēmas iedzimtas multi-
plas malformācijas.

PĀRSTEIGUMI UN ATKLĀSMES 
KLĪNISKAJĀ PRAKSĒ
Jauna nodaļa LĀZA Apkārtrakstā

AICINĀM!
Lūdzu sūtiet uz LĀZA redakcijas e-pastu laza@lazariga.lv 
savus īsrakstus par neparastiem gadījumiem Jūsu praksē.

RTG redzama svītrveida osteopātija
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Latvijas Medicīnas fonds (LMF), kura valdē ir 
latviešu ārsti profesori Bertrams un Kristaps Zariņi 
(ASV), arī 2020. gadā atbalstīs veselības aprūpi 
Latvijā. 

Līdz 15. maijam ir iespēja pieteikties LMF 
stipendijām. 

• 5. vai 6. kursa medicīnas studentiem ir iespēja pi-
eteikties Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendi-
jai studentiem. Stipendijas mērķis ir palīdzēt Latvijas 
medicīnas studentiem papildināt zināšanas dažādās 
ārzemju augstskolās un zinātniskās laboratorijās ES 
vai Amerikā 1- 2 mēnešu garumā. Tiks atbalstīti 2-3 
pretendenti.

• Rezidentiem un jaunajiem ārstiem ir iespēja piet-
eikties Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijai. 
Stipendija ir plānota studiju ceļojumiem uz ES vai 
Ameriku 1- 6 mēnešu garumā tiem, kas vēlas apgūt 
jaunas, līdz šim Latvijā nepielietotas vai mazpielieto-
tas ārstēšanas metodes, Latvijai trūkstošas un pašreiz 
aktuālas specialitātes. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti.

Studiju ceļojuma stipendijas paredzētas līdz 6000 USD
Papildu informācija par prasībām pretendentiem 

www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas un sazinoties ar 
prof. Daini Krieviņu. Pieteikumus var iesūtīt elekt-
roniski laza@lazariga.lv, dainis.krievins@stradini.lv 
vai sūtot pa pastu: Prof. Dainim Krieviņam, Pilsoņu 
iela 13, Rīga, LV-1002

• Rietumu latviešu studentiem ir iespēja pieteikties 

LMF Studentu stipendijai 
Stipendija dod rietumu latviešu medicīnas studen-

tiem, kas mācās ārpus Latvijas universitātēs, koledžās 
vai medicīnas skolās, iespēju gūt praktisku pieredzi 
Latvijā P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vai 
kādā citā ārstniecības iestādē, lai papildinātu zināšanas 
un praktiskās iemaņas medicīnā. Tā būs iespēja 
piedalīsies klīniskajā darbā, palīdzēt pētniecības darbā 
un publikāciju sagatavošanā.

Pretendentam ir jāprot latviešu valodā gan sarunāties, 
gan rakstīt. Prakses laiks ir vismaz 8 nedēļas. Tiks 
atbalstīti 2-3 pretendenti.

Stipendija ir $ 2500. $1500 tiks izmaksāti prakses 
sākumā, bet $1000 - pēc prakses pabeigšanas, atskaites 
un apraksta iesniegšanas LMF.

Pretendentam jāiesniedz:
1 lpp garu aprakstu par savu kvalifikāciju un savu 

interesi iegūt pieredzi veselības aprūpes vai medicīnas 
zinātnes jomā, norādot ārstniecības iestādi, kura būs 
prakses vieta, 

CV un 2 rekomendācijas vēstules.
LMF Studentu stipendiju ir saņēmuši jau septiņi 

rietumu latviešu studenti.
Pieteikumus LMF Studentu stipendijai jāsūta 

alekskalnins@gmail.com 
Aleksandram Kalniņam, MD/MBA

Līdz 31.03. Latvijas medicīnas augstskolu vecāko 
kursu studenti var iesniegt pieteikumu Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai. 

Fonda mērķis ir atbalstīt medicīnas studentu centie-
nus apgūt ārsta arodu un vēlmi strādāt savā profesijā 
Latvijā. Stipendijas tiek piešķirtas vecāko (4.-6.) kur-
su studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, 
plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi 
ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā un kam 
ir līdzekļu trūkums mācībām. Skaidrs pamatojums, 
kāpēc stipendija vajadzīga, ir tas, ko komisija sagaida 
no pretendenta. Informācija par pieteikšanās kārtību 
www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.

Pieteikumu jāsūta laza@lazariga.lv, tēmā norādot 

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendi-
ja. Otrās kārtas klātienes intervija notiks 17. aprīlī, 
sākot no 9.00 P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. 
Pieteikumus izvērtēs un lēmumu pieņem Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija. 

Stipendijas svinīgi pasniegs  P. Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzejā vasarā, kad Rīgā būs arī LĀZA bie-
dri un fonda dibinātājs Ēriks Niedrītis (ASV). Par 
stipendijas pielietojumu stipendiāts sniedz atskaites 
rakstu LĀZA Apkārtrakstam.

2019. gadā Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendiju 1000 USD saņēma četri medicīnas 
augstskolu studenti un četri studenti - veicināšanas 
stipendiju (500 USD).

ATBALSTS MEDICĪNAS 
IZGLĪTĪBAI 2020
PROFESORA ILMĀRA LAZOVSKA 
MEDICĪNAS FONDA STIPENDIJA

LATVIJAS MEDICĪNAS 
FONDA STIPENDIJA
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Daina Dreimane ir LĀZA valdes locekle, mūsu Fa-
cebook grupas administratore, bērnu endokrinoloģe 
ASV, saimniece mājā, kurā viesojušies vairāki Latvi-
jas studenti. Mēs ar Dainu runājam caur mākoņiem 
(Skype) – viņa Amerikā – es Latvijā. Tagad viņas balss 
glabājas manā datorā mazā dzeltenā kvadrātiņā ar no-
saukumu „Daina”. Blakus balsij sametu arī fotogrāfijas 
no viņas dzīves skaistiem brīžiem. Kā balsi un dzīvi 
pārcelt uz papīra, kā ļaut jums sadzirdēt dzidros 
smieklus un dziļās domas, ko klausījos mūsu negarajā 
sarunā? Šis raksts vēl nebija tapis, kad Daina jau rakstīja 
datorā ziņu – „labāk neraksti, es nemaz negribu lasīt 
par sevi.” Apsolīju, ka žurnālu viņai nesūtīšu, sūtīšu 
tikai vīram un mammai. Un tā jau arī ir, ka šis raksts 
būs vairāk veltīts Dainas mammai un tētim, kuri dzīvo 
Latvijā un savu meitiņu nemaz tik bieži nesatiek, un 
kad satiek – nez vai pārrunā visu, kas noticis pēdējos 
gadu desmitos. Tāpēc šis raksts. Rakstīt kļuva pavisam 
viegli, kad atnāca doma par virsrakstu – Daina. Un 
tāda jau viņa arī ir – īsta latvju daina tik – vienkārša un 
reizē dziļa, tik mazrunīga un daudz izsakoša.

Pastāsti visu par sevi – kur, kad un kāpēc Tu pied-
zimi, prasu Dainai un viņa, mazliet gan negribīgi, bet 
stāsta.

Es piedzimu 1955. gadā ļoti romantiskā vietā, mani 
vecāki dzīvoja Raņķos, tagad tas ir Skrundas novads, 
un strādāja par skolotājiem Savenieku septiņgadīgajā 
skolā, kas bija Ventas malā. Viņi paši bija jauni, drau-
gi bija jauni, arī viņiem bija mazi bērni un visa dzīve 
saistījās ar skolu. Ja tu biji skolotājs, tad skolotājs visu 
diennakti. Kad piedzima mana māsa Dina, mēs jau 
bijām pārcēlušies uz Rudbāržiem, un tās ir manas 
skaistākās bērnības atmiņas. Rudbāržu vidusskola bija 
ierīkota ārkārtīgi skaistā vecā Rudbāržu pilī, ap pili 

bija liels parks. Mēs, tādi 4-6 gadīgi bērneļi, visu dienu 
pavadījām laukā, zinājām, kur aug zilās, kur dzeltenās 
pavasara puķītes, kur ir putnu ligzdiņas, cik vilinoša 
ir lielā krauja ar strautiņu, kur mums bija aizliegts iet. 
Bet, ja tu tiki tam pāri, tad otrā pusē bija aizauguši 
kungu kapi, kur bija ļoti interesanti, bet arī bailīgi, un 
bez lielākiem bērniem pavisam nebija droši turp iet. 
Vēlajos piecdesmitajos dzīvot Kurzemē bija interesan-
ti un bīstami, jo apkārt vēl bija daudz liecību no kara 
laikiem, braukāja atmīnētāji zaļās armijas mašīnās, 
runāja krieviski un dažkārt varēja dzirdēt vēl kara 
atstāto lādiņu sprādzienus. Ziemā gājām mežā cirst 
eglīti. Skolā bija arī internāts, un mēs spēlējāmies arī 
ar skolas bērniem. Vēl ilgus gadus, kad es jau pati lasīju 
dažādas grāmatas, es vienmēr iztēlojos savu grāmatu 
varoņus Rudbāržu pilī neatkarīgi no gadsimta un 
tautības, tik ļoti mani bija iespaidojusi šī romantiskā 
vide.

Kad man bija septiņi gadi, mēs no šīs paradīzes 
pārcēlāmies uz Liepāju, jo mani vecāki vairs nevarēja 
strādāt skolā. Padomju vara uzskatīja, ka mans tēvs, 
kurš bija kā bērns izsūtīts uz Sibīriju, nav uzticams pil-
sonis un nevar skolot jauno padomju paaudzi. Liepājā 
sākās otra jaukākā manas bērnības daļa.

Liepājas Raiņa 6. vidusskolā mācījos no pirmās līdz 
pēdējai vidusskolas klasei, un man joprojām labākās 
draudzenes ir manas klasesbiedrenes. 

Mani vecāki ir kurzemnieki un pazīst viens otru no 
bērnības. Mamma ir dzimusi Nīcas pagastā Kalnišķos, 
bet tēvs - Brušvitos, kas ir arī mūsu dzimtas uzvārds.

Manu tēvu, divas viņa māsas un manu vecotēvu 
1941. gada 14. jūnijā aizveda uz Sibīriju. Vectēvu jau, 
protams, Rīgā no bērniem atšķīra, un viņš mira no 
bada jau tā paša gada ziemā nometnē. Trīs pusaugu 
bērni, no kuriem mans tēvs bija jaunākais (viņam 
toreiz bija 12 gadi, māsām13 un 15 gadi), tika aizvesti 
uz vienu no kolhoziem pie Krasnojarskas, un Sibīrijā 

DAINA
Kamena Kaidaka

Kopā ar Kenetu Lubokā, 2016

Mammas 90 gadu jubilejā 2018. gadā. Emīlija un Imants 
Brušvīti, Daina Dreimane, Liene Dambiņa un Kenneth 

Shoquist
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viņi nodzīvoja līdz pat kara beigām. Tikai viena no 
māsām atgriezās Latvijā, otra māsiņa noslīka Jeņisejā 
neilgi pirms kara beigām. 1946. gadā neilgi pirms 
atgriešanās abiem bērniem izmaksāja vienīgo algu: 
govs galvu, ko viņi ar māsu izvārīja galertā. Manu 
vecmammu (tēva mammu) neizsūtīja tikai tāpēc, ka 
viņa tajā mirklī nebija mājās. Visus kara gadus viņa 
nodzīvoja, nezinot, kas ar vīru, kas ar bērniem. To pat 
grūti nojaust, kādas tās sajūtas var būt. Un par ko tad 
izsūtīja – tāpēc, ka vectēvs bija mežsargs, bija paris 
govis un neliela saimniecība – tātad varai bīstams. 
Man nekad nav bijušas ilūzijas par padomju varu, jo 
atšķirībā no ģimenēm, kurās ar bērniem par vēsturi 
nerunāja, gribot pasargāt, mums ar māsu stāstīja 
visu, kā bija, tikai pabrīdināja, ka par to citiem nav 
jāstāsta. Varbūt tāpēc man nebija grūti nepieslieties 
valdošajai ideoloģijai, jo, ja tu jaunībā jau dzirdi, cik 
netaisna ir tavas valsts vara, tad neviens un nekad tevi 
nepārliecinās par pretējo. Nekāda disidente gan ne-
biju, tāpat skolā rakstīju sacerējumus, apdziedot plašo 
dzimteni. Esmu ļoti pateicīga saviem vecākiem, ka 
viņi no mums neslēpa patiesību, jo zinu, ka bija cilvēki, 
kuri, uzzinot patiesību par savu ideālo padomju valsti, 
tiešām pārdzīvoja šoku. Tomēr ir arī ēnas puse – esmu 
iemācījusies nerunāt, labāk paklusēt, pārdomāt, vai ir 
vērts, ko teikt un kāpēc teikt. Šajā laikmetā to tulko 
kā neizlēmību, atturību. Mums kā ziemeļniekiem jau 
vispār runāšana ir tikai sudrabs, bet klusēšana zelts. 
Darba vidē ASV to man nācies ar piepūli lauzt, lai 
manu balsi un viedokli sadzirdētu. Kāda mana ķīniešu 
izcelsmes amerikāņu studente smējās, ka stipra cilvēka 
iespaidu atstāsi, ja runāsi ātri un pārliecinoši – vai 
gudri un pareizi – tas vairs nav svarīgi. Tā tāda maza 
atkāpe, kā klusēšanu tulko mūslaikos. 

Kad tēvs no Sibīrijas pārbrauca mājās, viņa mam-
ma strādāja par skolas direktori pie Rucavas, bet 
mana mamma (Emīlija) toreiz bija skolotāja palīdze. 
Var teikt, ka mana omamma laikam jau saveda kopā 
manus vecākus, jo viņa mudināja jauno kolēģi Emīliju 
arī kādu vārdu uzrakstīt viņas dēlam Imantam uz Ka-
zdangas tehnikumu, kur mans tētis tolaik mācījās. Bet 
Imantu Emīlija sākusi vairāk interesēt tikai tad, kad 
viens no viņa draugiem teicis, ka precēšot Emīliju, 
jo viņa māk šūt. Vēlāk abi vecāki jokoja, ka mammas 
šuvējas talants arī esot noteicis viņas likteni – kļūt 
par Imanta sievu. Bet tāda nopietnāka abu draudzība 
sākās Liepājas Pedagoģiskajā institūtā.

Pēc aiziešanas no Rudbāržiem vecāki nekad vairs 
skolā par pedagogiem neatgriezās. Liepājā tēvs strādāja 
Sarkanajā Metalurgā sākumā par strādnieku, tad 
meistaru un tad vēlāk arī arodbiedrībā, bet mammīte 
bija rēķinvede celtniecības organizācijā, vēlāk fabrikā 
„Laumā”, ko visi zināja kā labākās veļas fabriku visā 
PSRS. 

Mans tēvs prata darīt absolūti visu – viņš mums 
taisīja rotaļlietas bērnībā, laboja kurpes, pats mēbeles 
taisīja, mašīnu pats varēja saremontēt. Viņi ar mammu 
ir izremontējuši kādas trīs mājas, un savu pēdējo māju 

viņi būvēja, kad abiem jau bija tuvu pie astoņdesmit. 
Tā kā mamma bija celtniecības ekonomiste un tēvs 
visu saprata no būvdarbiem, tad viņi nebija viegli 
klienti 21. gadsimta celtniekiem.

Mēs ar māsu iemācījāmies gan šūt un adīt no mam-
mas, gan tapetes līmēt un grīdu krāsot no tēva. Tēva 
piemērs manī bija radījis pārliecību, ka visas dzīvei 
nepieciešamās prasmes un iemaņas vīrieši iegūst kopā 
ar Y hromosomu, ka tā ir tāda ģenētiska lieta. Un liela 
bija mana vilšanās, ka tā vienmēr nav. 

Mani vecāki vienmēr ir daudz strādājuši, daudz 
panākuši, viņiem patīk pārmaiņas. Vēl pavisam nes-
en mana mammīte lēma mainīt aizkarus, jo vecie ir 
apnikuši. Viņa seko jaunumiem internetā, lieto inter-
netbanku un aktīvi sarakstās arī caur Facebook. Tēvs 
joprojām ar prieku stāda un aprūpē dārzu. Abi ar 
māsu sacenšas, kuram izaugs labāki tomāti. Pagājušajā 
gadā tēvs, nevienam atbalstu un palīdzību neprasot, ir 
savācis arhīva materiālus un atklājis, ka visa dzimta, 
kas tagad izkaisīta pa pasauli, nāk no Dunikas pagasta 
Vecvagaru mājām, bet Brušvitu zars sakuplojis caur 
ieprecēšanos. No Vecvagariem nākuši ir arī daži attāli 
mūsu radi Amerikā, bet lielākā daļa tomēr Latvijā. 
Uzvārds ir kopš tiem laikiem, kad muižnieki zemniek-
iem vispār tos sāka dot – tātad jau otrais gadsimts. Par 
iespēju mācīties ASV es savukārt esmu parādā savas 
mammas brālim, kas mani tik ļoti atbalstīja un man 
ticēja.

Mans tuvākais cilvēks ir mana māsa Dina, ar ko 
bērnībā dalījām pasauli. Viņas man arī ļoti pietrūkst. 
Tagad sazināmies bieži, kā jau interneta laikmetā 
ierasts. Viņa ir vijolniece, strādāja Latvijas Nacionālajā 
operā, tagad ir mūzikas skolotāja. Ar gadiem arvien 
mazāk ir lietu, par ko būtu jāstrīdas, arvien vieglāk 
ir atrast kopējo, bērnības cīņas nu liekas tikai jautras 
atmiņas, bet toreiz tā gan nebija. Cilvēks ar gadiem 
paliek arvien vērtīgāks, kā labs vīns, arvien viedāks. 
Nav kā ar mūsdienu tehniku, kas vērtību zaudē, līdzko 
tiek uz veikala plaukta. 

Mans dzīves veiksmes gads ir 2001. Tikko biju 
ieradusies strādāt San Antonio privātslimnīcā par 

Ar kolēģiem bērnu diabēta nometnē Lubbock, Teksasā
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endokrinologu. Tas nebija viegls laiks – sveša pilsēta, 
bez draugiem, tikai paziņas darbā. Bet tai vietai biju 
neparasts putns – jauna, neprecēta, no Kalifornijas, un 
vēl austrumeiropiete, labi izskatās un labi pelna – liel-
iska partija kolēģu vientuļajiem brālēniem vai drau-
giem. Tā ir tāda cilvēku vēlme – par katru cenu kādus 
sapārot, sakārtot citiem dzīvi. Mans ārpusdarba laiks 
bija brīvs, un es pat dažas reizes devos uz šiem ak-
lajiem randiņiem, kas tiešām bija akli, jo sev tīkamu 
cilvēku neieraudzīju. Ar Kenetu mēs gan vispirms 
divas stundas runājām pa telefonu – tā viegluma un 
atraisītības sajūta, kas ir tad, ja nejūti atbildības smago 
nastu, ļāva mums sarunā satuvināties, dzima interese 
tikties un pēc tikšanās – arī vēlme palikt kopā. Mans 
vīrs nav mediķis, viņam ir maģistra grāds matemātikā 
un informātikā. Kenets ir zviedrs, viņa senči 20. gad-
simta sākumā devās uz Dienvidteksasu, jo tur bija 
daudz neapstrādātas zemes, ko deva par brīvu. Mēs 
savā ziņā esam līdzīgi – mierīgi, drusku pedantiski, 
nekad nekur nekavējam. Audzināšana ģimenē mums 
arī bijusi līdzīga. Mums nav eksotisku hobiju, bet 
mums kopā ir daudz interesantu piedzīvojumu un 
pārdzīvojumu. Lai gan mums ļoti līdzīga mentaliatāte, 
reizēm grūti zināt, vai Kenetā ir vairāk no zviedra 
vai teksasieša. Satraukuma pilns man bija mirklis, 
kad devos strādāt uz Losandželosu, kur man bija 
iespēja darboties akadēmiskā vidē Dienvidkalifornijas 
Universitātē. Te man paldies jāsaka manam mento-
ram, kurš man šādu iespēju piedāvāja, bet nebiju droša, 
vai Kenets tam piekritīs. Un bez lielas domāšanas, ja 
tas bija labi manai karjerai, viņš mani atbalstīja un pēc 
pusgada man tur pievienojās. Tā tas ir turpinājies: varu 
strādāt garas stundas, dežūrēt nedēļas nogalēs, celties 
naktī, telefonam zvanot, bet mājās man vienmēr stiprs 
plecs un drošs atbalsts, un zinu, ka viss būs kārtībā.

Viena no kopējām aizrautībām ir remontēt un 
pārbūvēt, dekorēt, kas agrāk bija tikai mana vājība, bet 
esmu inficējusi arī Kenetu, un tagad arī viņam patīk 
no veca veidot ko jaunu taisni sev. Kamēr dzīvojām 
Teksasā, pārbūvējām divas gadsimta vidus modernis-
ma stila mājas un izbaudījām visu to procesu, īpaši 

dekorēšanu. Arī mūsu tagadējā māja ir remontējama, 
no 60 gadiem, Kalifornijas rančo stilā. Lai kur arī 
mēs nedzīvotu, mūsu mājā vienmēr ir vieta viesiem. 
Dzīve Amerikā ir ļoti atšķirīga no Latvijas vides, jo te 
viss ir ļoti attālināts, draugi dzīvo tālu, un katrs noti-
kums prasa plānošanu gandrīz kā karagājienam. Tāpēc 
mums ļoti patīk, ja mūsu mājā ir viesi – tā ir jauna 
pieredze, jaukas sarunas, un tas arī nemaz nav tik bieži. 
Arī ūdens pilieni dušā nav viesiem jāskaita, jo finansiāli 
esam nodrošināti. Abi strādājam pilnu laiku, tāpēc 
viesiem piedāvājam gultu un brokastis, un informāciju 
par tūrisma objektiem, labām iepirkšanās vietām un 
restorāniem. Ledusskapis arī vienmēr pilns. Pie mums 
pāris mēnešus ir dzīvojušas arī medicīnas studentes 
no Latvijas – arī tas ir skaists laiks kopā ar gudriem 
jauniem cilvēkiem. Kenets ir sabiedriskāks nekā es, 
un viņam ļoti patīk viss latviskais. Šajā pavasarī Brāļu 
Zariņu stipendiāte, patoloģijas rezidente, dzīvos pie 
mums un brauks uz Losandželosu katru rītu, jo viņas 
apmācība notiks pie latviešu izcelsmes patologa prof. 
Harija Vintera. 

Uz jautājumu, kāpēc kļuvāt par pediatri? – esmu 
atbildējusi jau ļoti sen pati sev un simtiem reižu saviem 
studentiem, kas to prasa. Bērnībā manas dzīves ideāls 
bija manas mammas draudzene Liepājas pediatre 
Edīte Meldrāja. Jaunībā es gribēju būt tieši kā Edīte 
– gara, slaida, blonda. Kad viņa ienāca, man likās, ka 
istabā ieplūst gaisma. Viņa bija ne tikai skaista, bet arī 
ārkārtīgi gudra bērnu ārste, strādāja Liepājas slimnīcā. 
Kad man bija 14 gadi, viņa mani uzaicināja strādāt 
vasarā savā nodaļā par sanitāri, lai es redzu, ko nozīmē 
slimnīca un ārsta darbs un lai man nebūtu pārmērīgu 
ilūziju. Tā es visu vidusskolas laiku vasarās strādāju, 
un man sāka maksāt algu par sanitāra darbu. Mana 
pārliecība, ka gribu būt kā Edīte – tik laba ārste, ti-
kai nostiprinājās. Viņa bija iedvesmojoša personība un 
laba psiholoģe. Atceros, ka Dr. Meldrāja man skaid-
roja, ka nav liela māksla parakstīt medikamentu, bet 
daudz svarīgāk ir runāt ar vecākiem, izskaidrot viņiem 
slimības procesu un ko zāles dara, un kā tās pareizi 
lietot. Arī savu skolas draudzeni es aizvedu uz Edītes 
nodaļu, vēlāk kopā studējām, un nu arī viņa jau daud-

Ar māsu Dinu Vanagu un viņas vīru diriģentu Jāni Zirni

Kopā ar manu skolotāju un mentoru Mitchell Geffner, beidzot 
endokrinologijas fellowship UCLA 1999 g
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zus gadus ir neonatoloģe daktere Kalna Liepājā. 
Kad biju beigusi Rīgas Medicīnas institūtu, strādāju 

praktisku darbu Ogres poliklīnikā. Man bija liels entu-
ziasms, bet zināšanu un pieredzes trūka. Tāpēc vienmēr 
gribēju mācīties tālāk. Kad iestājos rezidentūrā ASV, 
man padevās darbs arī intensīvajā terapijā, bet tomēr 
valdzināja tas intelektuālais domāšanas process, kurš 
pavērās deviņdesmitajos gados, kad uzziedēja ģenētika, 
molekulārā bioloģija. Es negribētu uzreiz ne griezt, ne 
atdzīvināt, es gribu apdomāt un tad pateikt vislabāko 
risinājumu. Saprast slimību arvien dziļāk, izvēlēties 
pareizu ārstēšanu domājot, analizējot, nevis, nolasot 
no grāmatas – tas mani saista endokrinoloģijā. Arī 
manam temperamentam ir ļoti labi, ka varu pasēdēt 
un padomāt. Un tā arī pacientiem saku - ļaujiet man 
dažas dienas padomāt, pajautāt kolēģiem, pameklēt 
literatūrā jaunāko pieredzi. 

Gadu gaitā nekad neesmu šaubījusies par pro-
fesijas izvēli: man ļoti svarīgi, lai es apzinos, ka kat-
ru dienu esmu ko labu vismaz kādam izdarījusi, tas 
dod man gandarījumu. Otra lieta – mums daudz 
jāstrādā ar diabēta pacientiem, ar bērniem. Tas nav 
tik sarežģīti, cik darbietilpīgi, un psihosociālie aspekti 
ir tie, kas prasa šai darbā vislielāko atdevi. Tāpēc tās 
tehnoloģijas, kas ienāca pēdējos 15 gados – glikozes 
monitori, insulīna pumpīši – radīja sajūtu, ka ir labāki 
ieroči cīņā ar diabētu, tā ir iespēja atvieglot to na-
stu, kas ir ģimenei – cukura slodzes kontrole, asins 
analīzes, uztura plānošana pa stundām. Man ir bijis 
arī intelektuāli interesanti un stimulējoši, jo jaunākās 
insulīna ievades sistēmas pielieto mākslīgo inteliģenci, 
pielāgojot algoritmus individuāla pacienta vajadzībām.

Un te ir atbilde, kāpēc es turpināju rezidentūru un 
apakšspecializāciju Amerikā. Man patīk piedalīties 
jauno ārstu apmācībā. Te ir sakārtota akadēmiskā vide, 
stabilas tradīcijas un skaidri zināmi un tiek ievēroti 
secīguma principi – paskaties pats, apgūsti un tad 
iemāci savam jaunākajam kolēģim. Man nav grūti 
pajautāt padomu jebkuram no saviem skolotājiem vai 
kolēģiem, neviens savus kontaktus neslēpj un neslēpj 
arī savas zināšanas. Es varu no Teksasas aizsūtīt e 
pastā jautājumu par kādu pacientu uz Jēla Universitāti 
kolēģim, kuram ir kartotēka par šādiem klīniskajiem 
gadījumiem, un viņš man atbildēs, ir gatavs palīdzēt. 
Mani tas imponē, un arī es savu skolotāja darbu tādā 
veidā turpinu, lai maniem rezidentiem ir sajūta, ka viņi 
var droši jautāt. Neesot jau dumju jautājumu, bet tikai 
dumjas atbildes. Jau gadus pēc endokrinoloģijas stud-
iju beigšanas Kalifornijas Universitātē Los Andželosā 
profesors Mitchell Geffner, kas ir mans galvenais 
mentors endokrinoloģijā, mudināja mani publicēt 
interesanta klīniskā gadījuma aprakstu, piesolot savu 
atbalstu recenzēšanā. Kopā arī uzrakstījām pāris 
grāmatu nodaļu. Viņam tas tikai papildus darbs, 
nekāda personīga labuma, vienīgi vēlme, lai jaunais 
kolēģis attīsta savas spējas. Tas iedrošinājums ir tik 
svarīgs! 

Texas Tech universitātē es savus labākos medicīnas 
studentus mudināju iesniegt viņu darbus reģionālā 
endokrinologu konferencē, lai viņi jau studiju gados 
“inficētos” ar zinātnes vīrusu. Jāsaka, ka prieks par 
viņu darba novērtējumu bija daudz lielāks, nekā par 
manis pašas sasniegto. Vienu gadu mani studenti 
ieguva pirmo un trešo vietu, pa vidu atstājot lielas 
slimnīcas nodaļas vadītāju. Sajūsma bija milzīga par 
labi padarīto darbu. Man pašai ir ļoti laimējies ar 
mentoriem, un es cenšos tās prasmes nodot tālāk. 
Šobrīd rediģēju nacionālai endokrinologu konferencei 
iesniegtos pētījumus – tas ir tik interesanti – redzēt, kā 
un ko dara kolēģi. 

Es jau teicu sākumā, ka manā dzīvē un karjerā nekā 
ļoti izcila un ievērojama nav, esmu mieru un harmon-
iju mīlošs cilvēks, kas dara to, kas viņam patīk. Man ir 
ģimene un gadu desmitiem ilgas draudzības, kas ir tās 
lielākās vērtības. Piederu pie tiek, kas uzskata, ka miers 
baro, bet nemiers posta, un tā sarkano līniju vilkšana 
dzīvē nedarbojas. Ar laiku tās līnijas bālē, un beigu 
beigās jau tikai komunikācijā var redzēt, ka tas cilvēks, 
kas kādreiz bija nepieņemams, tagad ir apskatāms no 
cita skatupunkta, dažkārt pat ieraugāmas jaunas un 
patīkamas šķautnes. Paši jau arī ar gadiem maināmies, 
un cerams, ka uz labāku.

Kopā ar vīru Kenetu Lasvegasā. Cenšamies dzīvot skaisti
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STARMEŠU GAISMĀ 
PROFESORS PĒTERIS APSE
Rūta Rastiņa, Kamena Kaidaka

Pēteris Apse ir profesors Rīgas Stradiņa universitātē, 
Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās padomes 
loceklis, Royal College of Dentists (Canada), Inter-
national College of Dentists, International College 
of Prosthodontists, European Association for Osse-
ointegration, European Prosthetic Association, Bal-
tic Association for Prosthodontics, Latvijas Zobārstu 
asociācijas un Zobārstu-protēzistu asociācijas biedrs. 
Daudzu zinātnisko darbu autors un līdzautors. Lek-
tors dažādās starptautiskās un Latvijas zinātniskajās 
konferencēs. Profesors Apse pieder paaudzei, kuras 
dzīvesceļu šķērsoja Otrais pasaules karš, aizvezdams 
ģimeni svešumā. 

Pēteris Apse uz dzīvi dzimtajā Rīgā atgriezās 1992. 
gadā pēc 50 prombūtnes gadiem. 1944. gadā Pētera 
ģimene ar jahtu devās bēgļu gaitās no Rīgas uz Zviedr-
iju. Ceļā vētras laikā Pētera tēvs no klāja tika aizska-
lots jūrā. 1950. gadā Pēteris ar māti, māsu un brāli 
no Zviedrijas ar kuģi ieceļoja Kanādā. Akadēmisko 
izglītību Pēteris Apse ieguva Toronto Universitātē 
Zobārstniecības fakultātē, kur vēlāk ilgus gadus bija 
pasniedzējs un strādāja arī privātpraksē. Atjauno-
joties Latvijas neatkarībai, profesors arvien biežāk 
mēroja ceļu no Kanādas uz Latviju, dāsni dalīja savas 
zināšanas Latvijas kolēģiem, līdz 1992. gadā atgriezās 
dzimtenē uz palikšanu. P. Apse vadīja Ortopēdiskās 
stomatoloģijas katedru no 1994. līdz 1999. gadam. 
Par nopelniem valsts labā 2009. gadā Pēterim Apsem 
tika piešķirts  IV šķiras Atzinības krusts. Dr. habil.
med., profesors Pēteris Apse Rīgā izveidoja un ilgus 

gadus vadīja zobārstniecības klīniku SIA Adenta, līdz 
2019. gadā nolēma darbu tajā pārtraukt un rast citu 
piepildījumu savam nemierīgajam garam. Viena no 
tā skaistajām izpausmēm ir dabas fotogrāfijas, kas ne 
vienu reizi vien bijušas arī publiski apskatāmas. Un 
šoreiz arī redzamas Apkārtrakstā. 

Savam ilggadējam kolēģim siltus vārdus velta 
Dr.med. Rūta Rastiņa.

Zobārstniecības klīnika Adenta saka PALDIES! 
savam dibinātājam un vadītājam prof. Pēterim 
Apsem. Daudzu gadu garumā viņš bija ne tikai mūsu 
klīnikas īpašnieks un vadītājs, bet arī Rīgas Stradiņa 
universitātes profesors un jaunās zobārstniecības 
ieviesējs Latvijā.

Pētera Apses ieviestā zinātniskā un uz pierādījumiem 
balstītā pieeja zobārstniecībai, koleģialitāte un 
harizma ir nesusi augļus. Viņa sekotāji un klīnikas 
vadītāji sekmīgi veicina klīnikas izaugsmi. Viņa sāktās 
tradīcijas turpinās RSU Stomatoloģijas institūta 
zobārstniecības un Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātes zobārstniecības studiju programmā.

Prof. Pēteris Apse

Stomatoloģijas institūta darba telpas 20.gs. 90-ie gadi
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Daudziem no mums pirmā iepazīšanās ar prof. Apsi 
notika augstskolā 90-to gadu sākumā. Jau iepriekš bija 
zināms, ka kāds Kanādas zobārsts, patriotisks latvi-
etis, braukšot ciemos uz Latviju un uz Stomatoloģijas 
fakultāti. Tas mūs vienlīdz iepriecināja un arī satrau-
ca, jo mēs zinājām, cik nepievilcīgas ir mūsu telpas, 
cik liels trūkums valda fakultātes apgādē. Bet vēl īsti 
nesapratām to svarīgāko – cik tālu iepakaļ esam no 
pasaules zobārstu zināšanām! Un tas gan baidīja, gan 
iepriecināja – sak’, būs kauns, bet būs, kam pajautāt!

Pirmie Pētera Apses apciemojumi pagāja, 
diplomātiski izsakoties, abām pusēm neitrāli draudzīgā 
noskaņā. Pēteris runāja mazliet savādā latviešu 
valodā, šo to pajautāja, pierakstīja, šķiet, fotografēja. 
Neizrādīja ne izbrīnu, ne šausminājās. Vienu vienīgo 
reizi, redzot protezēšanā toreiz vēl lietojamo ģipsi, viņš 
pajautāja: “Vai tiešām to liek cilvēkiem mutēs? Un ļauj 
tam sacietēt?…”

Iekams pavisam palikt Latvijā, Pēteris lidoja uz 
Kanādu un atpakaļ vēl vairākas reizes. Parasti ar 
sava un savas māsas, Kanādas zobārstes Silvijas 
Janušonis (LĀZA biedres) izveidotā palīdzības fonda 
dāvanām, kas Zobārstniecības fakultāti balstīja vismaz 
turpmākos 5-7 gadus.

Šis varētu būt pilnīgi atsevišķs stāsts par Pēteri Apsi – 
gan par Kanādas valdības informēšanu un iesaistīšanu 
Latvijas augstskolas fakultātes atbalstīšanā, gan par 
viņa un māsas Silvijas Janušonis lielo, nesavtīgo ik-
dienas darbu, organizējot, vācot, pakojot un nosūtot 
pakas uz Latviju.

Dažreiz Silvija pievienojās brālim Latvijā. Viņu 
abu lekcijas un praktiskie demonstrējumi bija pirmās 
mūsu „jauno laiku” zobārstniecības vēsmas. Tikai tad 
mēs sākām saprast dramatisko plaisu zobārstniecības 
attīstībā starp bijušo Latvijas Padomju sociālistisko 
republiku un pārējo pasauli.

Atceros, cik noderīgi šķirstīšanai bija pirmie firmu 
katalogi! Vismaz 90% tur redzamā mums bija svešs. Tas 
prasīja 3 gadu intensīvu mācīšanos un praktizēšanu, 
lai iesēstos moderno laiku zobārsta krēslā un, īpaši, 
lai varētu kvalitatīvi mācīt studentus. Laime, ka 
Pēteris Apse bija jau fakultātē un sasniedzams! Mūsu 
jautājumiem jau nebija gala. Līdz smieklīgumam vieg-
las procedūras toreiz no mums prasīja tādu piepūli! 
Brīnumu lauks. Brīnumu laiks!

Augstskolā parādījās Zviedrijas Ūmeo Universitātes 
sagādātās lietotās, bet labās zobārstniecības iekārtas 
un pacientu krēsli, kuros pacients nesēž, bet jau atro-
das horizontāli. Atkal mācīšanās! Darbs četrrocīgi ar 
asistentu! Bet asistentu jau sākumā nebija. To skološanai 
Pēteris un Silvija organizēja higiēnistu apmācības, 
dodot impulsu skolas attīstībai! Jauni materiāli, in-
strumenti, metodes, darba organizācija! Viss, viss bija 
jauns! Pat attieksmes maiņa un cita veida domāšana, 
sākoties maksas zobārstniecībai. Tas bija grūts posms – 
pāreja no nabadzības, primitīvas „bezmaksas” padomju 
zobārstniecības uz maksas modernu nozari. 

No kreisās 1.rindā stāv prof. Pēteris Apse, doc. Rita Kundziņa 
un doc. Rūta Rastiņa (abas Terapeitiskās stomatoloģijas 

katedrā) un galvenais Republikas stomatologs Andis Paeglītis. 
20.gs. deviņdesmito gadu vidus

Terapeitiskās stomatoloģijas katedrā Kanādas zobārste Silvija 
Janušonis un viņas brālis Pēteris Apse atveduši vērtīgus 

instrumentus un pirmo polimerizācijas lampu. 
no krisās1.rindā: katedras vadītāja prof. Ruta Care, Dr. Silvija 

Janušonis, asist. Sandra Bērziņa, asist. Inguna Rence

Ūmeo universitātes profesors Goran Anneroth un viņa sieva, 
arī pasniedzēja, LĀZA biedre Dr. Ingrīda Ozoliņš-Anneroth
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Pacienta izmeklēšana, ārstēšanas plāna sastādīšana 
un cenu saskaņošana ar pacientu. Lekcijas un semināri. 
Katrā etapā Pēteris Apse mūs nenogurstoši mācīja un 
konsultēja. Kādreiz gadījās arī smieklīgi pārpratumi, 
kur mūsu un viņa domāšana nekādi nesaskanēja. La-
bam piemēram noder „humāno” labumu sadale starp 
katedrām.

Pēteris pēc savas labākās pieredzes un sirdsapziņas 
ieteica visus atsūtītos materiālus salikt un sakārtot 
kopīgā noliktavā. Un katrai katedrai pēc vajadzības 
nākt un paņemt vajadzīgo „kaut ko”. Mums, kas tikko 
bija “atkratījušies” no kolektīvās mantas un atbildības, 
šis ieteiktais “kopīgās noliktavas” princips negāja pie 
sirds.

Pieredze pierādīja, ka tas Latvijā vēl nevarēja dar-
boties. Katra katedra pūlējās iegūt visu iespējamo un 
noglabāt savā skapī un izsniegt tikai saviem studen-
tiem. Tā Pētera „sociālistiskās” vienlīdzības principi 
izgāzās. Līdz brīdim, kamēr katrai katedrai parādījās 
savs budžets un savas iespējas iegādāties un lietot, ko 
vien vēlas.

Tā ieklausoties, mācoties un papildinoties, esam kopā 
auguši un droši varam apgalvot, ka prof. Pēteris Apse 
ir tas, kas mūsu otrās brīvās Latvijas zobārstniecības 
šūpuli ir kāris, šūpojis un turpina to darīt līdz šim.

Pēteris ne tikai izglītoja un konsultēja Latvijas 
zobārstniecības fakultātes pasniedzējus, studentus un 
ārstus, bet vēl līdz šim ir pieprasīts lektors visās Balti-
jas valstīs un arī ārpus tām.

Rakstot šo, nevar nepieminēt vēl citus mūsu 
fakultātes labdarus – prof. Mirdzu Neiders (LĀZA 
biedre) no Bufalo Universitātes (ASV), Dr. Sil-
viju Janušonis no Kanādas, Dr. Sibillu Bjarnason no 
Zviedrijas, Dr. Ingrīdu Ozoliņš-Anneroth (LĀZA 
biedre) un citus latviešu izcelsmes ārstus, kuri grūtos 
laikos bija klāt ar reālu palīdzību.

Prof. Pēteris Apse bija un ir autoritāte Latvijas 
zobārstniecībā. Pacientu iecienīts un ārstu ieredzēts, 
viņš beidz savu praktisko profesionālo darbību pēc 26 
gadiem Latvijā.

Nu pietiks laika gan abiem bērniem Latvijā – 
studējošiem jauniešiem Renātei un Ingum, gan 
ģimenes apmeklēšanai Kanādā, gan ceļojumiem, da-
bai, fotografēšanai, mēbeļu izgatavošanai un, ceru, arī 
draugiem!

Profesor! 
Paldies Tev par neizsīkstošo enerģiju, profesionālo 

palīdzību un draudzību daudzu garu gadu garumā! 
Paldies par kopīgu darbu un ADENTAS klīniku, kuru 
Tu atstāj drošās rokās! Traucies tālāk un neaizmirsti 
mūs!

Tas bija laiks, kad visas barikādes jau aiz muguras, bet Tautas 
Frontes noskaņās un pacēlumā, sadarbojos ar Kuģniecības un 

vēstures muzeja ekspertiem, izdevās sameklēt veco 
Latvijas Universitātes karogu ar visu fakultāšu ģērboņiem 
un izveidojām jaunu karogu Rīgas Medicīnas institūtam. 

Arī nozīmīti. Attēlā ir brīdis, kad koklētājas Maijas Cālītes 
dziesmu skaņās mācītājs iesvēta Institūta karogu. Tomēr 

karogu gandrīz nepielietoja, jo 1990. gadā Rīgas Medicīnas 
institūts tika pārdēvēts par Latvijas Medicīnas akadēmiju, bet 

1998. gadā Satversmes sapulce pieņēma jauno nosaukumu – 
Rīgas Stradiņa universitāte.

Lupīna no Pētera Apses foto darbu kolekcijas
Arī Apkārtraksta vākam P. Apses foto
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TĀ MĒS ATGRIEŽAMIES – 
ILZE LAKSTĪGALA
Mārtiņš Vesperis, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Medicīnas vēstures izpētes un ekspozīciju 
darba nodaļas vadītājs

“Tā mēs atgriežamies” ar tādu nosaukumu 2017. 
gadā ar LĀZA finansiālu atbalstu tika izdota Ritas 
Grāveres grāmata, kas tika veltīta latviešu ārstam, 
anatomam un antropologam Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes profesoram un dekānam Jēkabam 
Prīmanim (1892-1971). Cilvēkam, personībai, kurš 
daudzus gadus Latvijas PSR laikā bija apzināti 
aizmirsts un aizliegts. Tikai pēdējos 30 gadus lēnām 
Latvijai un latviešiem tiek atgrieztas šīs personības, 
kuras ar savu ieguldījumu, darbu un atdevi visu darīja 
Latvijas valsts un tautas labā. Šādu nosaukumu “Tā 
mēs atgriežamies” gribas attiecināt uz visiem Latvijas 
trimdiniekiem, kurus II Pasaules kara nežēlīgās dzir-
nas mala, kā vējš mākoņus izdzenāja plašajā pasaulē no 
Jaungvinejas un Brazīlijas mūža mežiem līdz Kanādas 
un Skandināvijas arktiskajiem apgabaliem. No 
Amerikas mežonīgajiem rietumiem līdz Austrālijas 
tuksnešiem. 

2019. gada nogalē Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejs saņēma lielu un nenovērtējamu sūtījumu no 
Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvojošās latviešu 
zobārstes Ilzes Lakstīgalas. Kopumā tika saņemtas 52 
vienības – diplomi, sertifikāti, apliecības, fotogrāfija un 
citi dokumenti, kas atspoguļo I. Lakstīgalas studijas 
Vācijā un vēlāk Amerikas Savienotajās Valstīs. Starp 
dokumentiem ir arī I. Lakstīgalas mammas, zobārstes 
Emīlijas Lakstīgalas (dz. Celms, 1893-1961), Jurje-

vas (Tērbatas, tagad Tartu) universitātes medicīnas 
fakultātes zobārsta diploms, kas piešķirts 1915. gada 
21. maijā. Visi zobārstes Ilzes Lakstīgalas dokumenti 
ir nozīmīga laikmeta liecība Latvijas medicīnas un 
kultūras vēsturei, kas atspoguļo šo daudzšķautņaino 
20. gadsimta vēsturi, kad divu lielvaru politiskās 
ambīcijas maina ne tikai viena indivīda vai ģimenes 
likteni, bet ietekmē veselas tautas un nācijas likteni. 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs saka lielu 
paldies Ilzei Lakstīgalai par šo vērtīgo dāvinājumu, kas 
tagad tiks saglabāts nākamām paaudzēm kā liecība par 
Latvijas iedzīvotājiem un latviešiem, kuriem bija lemts 
nonākt plašajā pasaulē. 

Muzejs ir ļoti priecīgs par katru no Jums, kurš 
nolēmis uzdāvināt liecības par sevi, vecākiem, 
vecvecākiem vai citiem trimdas latviešu medicīnas 
darbiniekiem – ārstiem, zobārstiem, farmaceitiem, 
vecmātēm, žēlsirdīgām māsām un citiem. Katrs lat-
vietis ir kā mazs dzīpars Latvijas vēsture audumā, 
un, saglabājot liecības, mēs darām skaistāku šo lielo 
pārmaiņu laikmetu, kurā tik ātri viss nāk un zūd.

Saziņai un sūtījumiem: Mārtiņš Vesperis
Antonijas iela 1, Rīga, LV-1360

martins.vesperis@mvm.lv
+371 67222913; +371 26520092

Pirmā Vispasaules latviešu ārstu 
kongresa dalībnieka diploms 1989.g.

Jurjevas Ķeizariskās universitātes 
diploms Emīlijai Celms 1915. g.  21. 05.

Ilzes Lakstīgalas Diploms par zobārsta 
izglītību. Tībingenas U, 1949.g. 15. jūl.
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ZOBĀRSTE 
EMĪLIJA CELMS LAKSTĪGALA
Dr. Ilze Lakstīgala, LĀZA biedre, Randolph, NJ, USA

2017. gadā LĀZA aicināja trimdas mediķus sūtīt 
uz Latviju savus trimdā iegūtos diplomus, lai tos tālāk 
nodotu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam. 
Tā nu esmu atsūtījusi uz Latviju gan dokumentus, 
gan arī stāstu par savu māti, kura arī bija zobārste, jo 
dokuments bez cilvēka jau neko nevar pateikt. Par 
savu mammu es gribu teikt, ka viņa bija ļoti sirsnīga, 
ļoti mīlēja mūs, centās daudz laika pavadīt kopā ar 
bērniem. Mamma mani veda uz operām. Es neatceros, 
kāda bija viņas mīļākā mūzika, bet ģimenes saietos 
pie galda vienmēr dziedāja „tik pie Gaujas, tik pie 
Gaujas...”. Tā bija mammas mīļākā dziesma. Mūsu 
mājās daudz dziedāja. Mamma bieži dziedāja mums, 
bērniem. Viņai bija tuva Valmiera un tās apkārtne. 
Man saglabājušās ļoti sirsnīgas un mīļas atmiņas no 
bērnības. Mammai bija liels draugu pulks, viņa bija 
sirsnīga un ļoti iecienīta, mīlēja mūziku, teātrus, centās 
baudīt tā laika kultūras dzīvi. 

Emīlija Celms ir dzimusi 17. maijā 1893. gadā 
Eiķenu muižas pirtī, Burtniekos pusgraudnieka 
ģimenē. Tēvs – Tenis, māte – Anna, ģimene kupla, tajā 
aug četri bērni.

Emīlijas bērnība ne ar ko neatšķiras no daudzu citu 
lauku bērnu ikdienas, agri uzsāktas ganes gaitas un 
palīdzība ikdienas lauku darbos, tas rūda raksturu un 
vēlmi izglītoties. Pēc pagastskolas beigšanas Emīlija 
turpina mācības Valmieras ģimnāzijā. Mācību laikā 
dzīvo skolas internātā, tur sanāk vienkopus daudz 
ģimnāzistu no tuvākas un tālākas apkārtnes. Katru 
nedēļas nogali Emīlijas tēvs ar zirgu brauc no Burt-

niekiem uz Valmieru, lai meitai vestu maizi, biezpienu 
un sviestu nedēļas iztikšanai, internātā dod tēju un 
kaut kādu zupu, un ar to pietiek. Vasaras Emīlija pa-
vada, strādājot dažādus lauku darbus. Brālis Mārtiņš, 
kurš tolaik jau ir pagasta skolotājs Valmieras apriņķī, 
ir uzņēmies rūpes par savām māsām, un viņš Emīlijai 
iesaka kļūt par zobārsti vai šuvēju, lai izlauztos no 
smagās zemnieces ikdienas. Var tikai nobrīnīties, kur 
viņam, lauku zēnam, radās šī liktenīgā doma, kas vei-
doja visu māsas dzīvi.

Emīlija dodas uz Rīgu uzsākt zobārstniecības studi-
jas. Dzīvot apmetās pie brāļa Jāņa ģimenes, kurš ir 
strādnieks VEF rūpnīcā, savukārt naudu studijām dod 
vecākais brālis Mārtiņš.

Galvenās studijas notiek Dr. Kārļa Barona1 klīnikā 
Rīgā, bet eksāmenus kārto Krievijas impērijas ķeizara 
Nikolaja II universitātes Medicīnas fakultātē Tērbatā.

1915. gada 18. maijā Emīlijai piešķir zobu ķirurģes 
grādu ar vērtējumu “izcili”. Šie fakti, kā tos atstāstu, 
varētu būt nedaudz kļūdaini, tie ir simts gadus 
veci stāstījumi, tomēr diploms ir galvenā šo faktu 
neapšaubāmā liecība.

Mana māte zobārstes gaitas uzsāka strēlnieku 
lazaretē, kur strādāja arī Rīgas aizstāvēšanas laikā, par 
ko tiek atzinīgi novērtēta ar 1923. gadā piešķirto Triju 
Zvaigžņu ordeni.

1925. gadā Emīlija Celms apprecas ar Jēkabu 
Lakstīgalu, Latvijas valsts armijas virsnieku. Ģimenē 

Zobārste Emīlijas Celms Lakstīgala ap 50-iem 
gadiem Ņujorkā un meita Ilze Lakstīgala, absolvējot 

Pensilvānijas Universitātes Zobārstniecības fakultāti 
Filadelfijā, 1954

Teņa Celma ģimene ap 1906.gadu Burtniekos pie doktorāta. 
No kreisās sēž: Tenis Celms (1851-1932), Anna, dzim. 

Puriņa (1858-1942), Anna Marija (1899-1991); 
stāv: Emīlija (1893-1961), Jānis (1884-1958), 

Mārtiņš (1888-1972)
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aug 4 bērni. Ģimene dzīvo Rīgā plašā 6 istabu dzīvoklī 
Hospitāļu ielā, bērnus pieskata un ēst gatavo kalpone. 
Vasaras bērni pavada lauku mājās Sabilē.

Visus Latvijas brīvības gadus Emīlijai ir privātprakse 
Rīgā, Brīvības ielā 2. Prakses sākumā notika interesants 
gadījums. Emīlija kabinetā laistīja lielu ģerānijas podu, 
kas atradās uz palodzes, un pēkšņi kāda nomaldījusies 
lode, kura nāca no Vecrīgas puses, trāpīja podā, prota-
ms, izbīlis bija milzīgs, pods sašķīda smalkos gabalos, 
bet Emīlija tika cauri ar vieglu izbīli un plānotā dzīve 
turpinājās.

Ārpus darba Emīlija daudz laika velta saviem 
bērniem, apmeklē dažādus kultūras pasākumus un 
apgūst angļu valodu Angļu institūtā. Viņa sapņo par 
ceļošanu, bet ikdienas dzīve diktē savus noteikumus. 
Tomēr izdodas divreiz ar vilcienu doties uz Romu 
un Berlīni. Emīliju ļoti sajūsmina redzētais, tomēr 
tik kārotie ceļojumi vairs neseko, jo Eiropas politika 
maina ģeogrāfiju. 1939. gadā sākas II Pasaules karš.

1940. gadā māju Brīvības ielā 2 pārņem valdošā vara 
un visiem šīs telpas jāatstāj. Emīlijas kabinets tiek 
pārcelts uz Brīvības ielu netālu no Ģertrūdes ielas. 

Privātprakse turpinās, nevaru spriest par jebkādām 
pārmaiņām viņas ikdienas darbā, tomēr ievēroju, ka 
kabineta telpas bija mazākas un tumšākas.

Vīrs, Jēkabs, atstājis Latvijas armiju, sāk strādāt kādā 
uzņēmumā par kasieri. Ir sācies karš, un visapkārt 
dzird runājam par neskaitāmiem apcietinājumiem. 
Mūsu dzīvē sācies drūms un nospiedošs periods. Tēvs 
bieži nenakšņo mājās, pārguļ pie radiem, draugiem. 
1941. gada vasarā vācu armija iesoļo Rīgā, tos tauta 
sveic kā atbrīvotājus.

Tiek meklēti un identificēti padomju varas upuri. 
Emīliju aicina atpazīt noslepkavotā Latvijas Bruņoto 
spēku ģenerāļa Kārļa Goppera mirstīgās atliekas. 
Ģenerālis bija viņas paziņa un pacients. 20. gadsimtā 
zobi un žokļu kauls bija gandrīz vienīgā tiešā liecība 
personas identifikācijai. Šis notikums Emīlijai bija 
neizsakāmi traumatisks, viņa par to nekad vairs 
nerunāja.

1944. gada oktobrī, tuvojoties Austrumu frontei, 
Emīlija kopā ar vīru un trīs pusaugu bērniem ar koferi 
rokās, atstājot visu sarūpēto un sasniegto, dodas bēgļu 
gaitās uz Vāciju. Vecākais dēls Juris ir leģionārs un to-

Latviešu strēlnieku bataljonu apvienotās lazaretes personāls Lomonosovu ģimnāzijas pagalmā. Rīga, 1916. 
1. rindā no kreisās puses: 1) vecākais ārsts Dr. med. Jānis Jankovskis (1876-1925), 

4) dr. Kārlis Kasparsons (1865-1962); 2. rindā no labās puses: 1) zobārste Emīlija Celms (1893-1961), 
3) žēlsirdīgā māsa (vēlāk ārste) lza Grīvāne (1892-1935). Foto no MVM arhīva

1. Dr. Kārlis Barons ir latviešu Dainu tēva Krišjāņa Barona dēls. Kārlis Barons bija iniciators un zobārstniecības institūta izveidotājs 
pie Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes, kuru ap 1920. gadiem absolvēja pirmie neatkarīgās Latvijas zobārsti.
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2. ASV stipendiju piešķiršana Vācijas bēgļu nometnēs ģimnāziju beigušiem jauniešiem bija ļoti rets laimests, bet ne nedzirdēts. 
Maijas pilnā stipendija Grinnellas koledžā sedza studiju maksu, istabu, ēšanu un vajadzības gadījumā medicīnisko aprūpi, iekļauta bija 
pat vilciena biļete no Ņujorkas uz tālo koledžu vidus Amerikā, 24 stundu braucien un 1200 jūdžu attālumā. Ceļš bija garš ar trīsreizēju 
pārsēšanos. Katrā pārsēšanās stacijā bija noorganizēts kāds Grinnellas koledžas students vai absolvents, kurš palīdzēja vāji valodu saprotošai 
stipendiātei sameklēt nākošo savienojumu. Pārsteidzoši, ka tajā, bez interneta un mobilo telefonu, laikmetā sveši cilvēki veiksmīgi satikās 
svešās stacijās, arī  tad, ja vilcieni nepienāca sarakstā paredzētajā laikā.

Latvijas Sarkanā 
Krusta Rīgas lazaretes 

(slimnīcas) personāls. 
Rīga, 1919/1920. 1. 
rindā (sēž) no kreisās 

puses: 2) dr. Aleksandrs 
Neibergs (1883-1962), 
3) vecākā māsa Marta 

Celmiņa (1880-1937), 
4) žēlsirdīgā māsa 

Elza Nulle-Sieceniece 
(1895-1977); 2. rindā 
(stāv) no kreisās puses: 

3) zobārste Emīlija 
Celms (1893-1961), 4) 

žēlsirdīgā māsa Elza 
Grīvāne (1892-1935), 

6) dr. Voldemārs Ruģēns 
(1895-1983), 7) 

žēlsirdīgā māsa Aldona 
Dzinters (1894-1981).

laik ir jau 19 gadus vecs, piedalās frontes cīņās, tiek 
ievainots un brīnumainā kārtā ar lazaretes vilcienu iz-
vests uz Rietumvāciju (pēc atveseļošanās ar Sarkanā 
Krusta palīdzību ģimene Juri sameklē Ziemeļvācijā).

No 1945. gada novembra līdz 1951. gada martam 
Emīlija Lakstīgala strādā kā zobārste un zobu ķirurģe 
IRO (International Refugee Organization) bēgļu 
nometnēs Eslingenā un Ludvigsburgā, Vācijā.

Beidzoties II Pasaules karam, atgriešanās padomju 
Latvijā šķiet neiespējama, arī maz sološa ir nākotne 
izpostītajā Vācijā, un Emīlijas bērni individuāli izceļo 
– dēli, Juris un Andrejs, uz Kanādu, meitas uz Ameri-
ku. Jaunākai meitai Maijai jau Vācijā piešķir pilnu sti-
pendiju ķīmijas studijām Grinnellas koledžā, Aiovas 
štatā2.

Emīlija ar vīru paliek IRO nometnē Eslingenā, līdz 
1952. gadā abiem rodas izdevība izbraukt uz Ameri-
ku. Viņi apmetas Elvinā, Filadelfijas tuvumā un atrod 
darbu fiziski un mentāli traumētu bērnu institūtā. 
Jēkabs strādā par elektriķa palīgu, Emīlija ir skolotājas 
izpalīdze un bērnu uzraudze.

Maniem vecākiem, kā lielākai daļai vecākās paaudzes 
imigrantu, ir vāja angļu valoda, tāpēc var strādāt tikai 
visvienkāršākos darbus. Pateicoties valodas zināšanām, 
drīz vien Emīlija uzsāk darbu kā zobārsta asistente 
un higiēniste Elvinas bērnu institūtā. Viņa pārņem 

meitas Ilzes vietu, kura dodas studēt uz Pensilvānijas 
Universitāti Filadelfijā.

Ilgojoties pēc radiem, draugiem un latviešu 
sabiedrības aktivitātēm, Emīlija ar vīru 1955. gadā 
pārceļas uz dzīvi Ņujorkā – Manhetenā. Jēkabs sāk 
strādāt par dzīvokļu mājas pārvaldnieku-sētnieku labā 
rajonā, East 98. ielā pie Centrālparka.

Vecāki, liekas, sāk pierast pie jaunās, svešās, bet 
draudzīgās zemes ikdienas. Sešdesmitajos gados 
Ņujorkā dzīvo vēl daudz pēc kara ieceļojošie latvieši. 
Tos vieno latviešu baznīca un dažādi sabiedriskie no-
tikumi. Tiek rīkoti Dziesmu svētki, uz kuriem sabrauc 
no tuvākas un tālākas apkārtnes. Ironiski, pa Harlemas 
ielām soļo liels pulks latviešu, tērpušies tautas tērpos, 
plīvojot sarkanbaltsarkanam karogam. Skatītājiem ir 
ļoti liels izbrīns, un visapkārt skan aplausi.

1960. gada 14. oktobrī Emīlija ar brāli Mārtiņu 
Celmu piedalās organizētā izbraukumā uz latviešu 
baznīcas īpašumu Katskiļu kalnos. Ir skaista rudens 
diena, krāšņas lapu krāsas, skaista pastaiga ar mīļo 
brāli, pārrunājot tālās bērnības atmiņas Burtniekos 
un Valmierā. Naktī, 67. gadu vecumā Emīlija mirst 
pēkšņā nāvē Ņujorkā, diagnoze – smadzeņu insults.

Tā beidzās Emīlijas vēstures un ģimenes notiku-
miem bagātīgi izrakstītais mūžs, kurš aizsācies mazā 
pirtiņā Burtniekos, aizvedot līdz lielpilsētai Ņujorkai.
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DR. PĀVILU CAKULU PIEMINOT
In memoriam Pāvils Cakuls 10.05.1930 - 14.08.2019

Pāvils Cakuls ir dzimis 1930. gada 10. maijā 
Rēzeknē, Latvijā, kur viņš pavadīja savu bērnību. 1944. 
gadā Cakulu ģimene devās bēgļu gaitās. Tūlīt pēc kara 
Pāvils dzīvoja Līdsā, Anglijā, kur viņš pabeidza Līdsas 
Universitātes Medicīnas fakultāti.

1956. gadā kopā ar tēvu un māti viņš pārcēlās uz 
Toronto, Kanādu. Tur Dr. Cakuls atvēra ģimenes 
ārsta praksi. 1961. gadā Pāvils apprecējās ar Dr. Lailu 
Tūteri. 1962. gadā Dr. Cakuls uzsāka specializēšanos 
psihiatrijā. Drīz viņš pievienojās Hamiltonas Mc-
Master universitātei, kur viņš vadīja lielu psihiatrijas 

nodaļu - Hamilton Psychiatric Hospital.
Pāvils Cakuls ar savu rūpību un zināšanām ir 

palīdzējis daudzos sarežģītos slimību gadījumus un 
izārstējis psihiski slimus cilvēkus. Kā akadēmiskais 
mācību spēks asociētais profesors Dr. Cakuls bija 
iecienīts kolēģis un mentors jauniem psihiatriem.

Pāvils Cakuls visu savu mūžu Kanādā bija ļoti aktīvi 
iesaistījies latviešu sabiedrībā Hamiltonā un Toronto, 
bija arī Latviešu ārstu un zobārstu apvienības biedrs. 
Viņš mācīja bērnus Latviešu Sestdienas Skolā bija 
iesaistīts Jaunās Gaitas žurnāla izdošanā. Kopā ar 
sievu Pāvils sponsorēja vairākus Latvijas rakstniekus 
un mūziķus, kuriem palīdzēja apciemot Kanādu un 
iepriecināt vietējos latviešus.

1989. gadā Pāvils pirmo reizi atgriezās Latvijā un 
uzsāka tur kontaktus ar saviem radiem un kolēģiem. 
Pāvils un Laila bija lieli mākslas cienītāji un atbalstītāji, 
regulāri apmeklējot operu, teātri, baletu un mākslas 
izstādes. Pēc garākas slimības Pāvils aizgāja aizsaulē 
2019. gada 14. augustā 89 gadu vecumā, savas ģimenes 
vidū. Pēc viņa sēro sieva Laila, dēls Pēters ar bērniem 
Deklanu un Īrisi, meita Katrīna un dēls Toms, viņa 
draugi un kolēgi.

Dr. Kaspars Tūters, LĀZA valdes loceklis

Pāvils Cakuls

LATVIEŠU SABIEDRĪBAS 
DĀRGAKMENS MŪŽĪBĀ
In memoriam Helmi Fogels Rožankovska 13.03.1922 - 24.11.2019

Visiem, kam tuvojas simt gadu vecuma robeža, der 
atcerēties Raiņa teikto ”no tevis atšķirsies pēc drauga 
draugs”. Respektējams skaits bērinieku bija ieradies 
uz Helmi Rožankovskas bēŗu dievkalpojumu Trim-

das draudzes baznīcā. Dievkalpojumu vadīja mācītāji 
Jānis Keggi, Igors Safins. Ērģelniece un pavadītāja 
bija Lois Regestein, vijolnieki Andra Voldiņa Dix un 
Matthew Dix. Pie šķirsta bija korporācijas Daugavi-
etes sēru goda sardze. Svētos rakstus lasīja Helmijas 
māsas dēls Mark Zander un Mimi Zander. Dzīves 
stāstu lasīja viņas māsas meita Christine Zander. No 
Trimdas draudzes un Latviskā mantojuma fonda 
atvadvārdus teica Ināra Suuberga un Ivars Galiņš. 
Juris Raudseps no biedrības ALTS, no korp. Dzin-
tras Ieviņa Priede, pensionāriem Ilga Richtere. Dr. 
Rožankovskas dzīves stāsts jau vairākkārt apcerēts 
Laika slejās. Sākot no vācu bērnudārza Mežaparkā, 
Latvijas Universitātes Zobārstniecības fakultātes 
studijām, Heidelbergas universitātes Zobārstniecības 
fakultātes beigšanas. (Magna cum laude). Mūža darbs 
kā Tafta universitātes Zobārstniecības fakultātes pro-
fesorei. Viņa pensionējās, būdama Zobārstniecības 
skolas asoc. dekāne. Jaunībā Helmi bija vēlējusies 

Helmi Fogels Rožankovska
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studēt mākslas vēsturi, bet, klausot ģimenes ieteikum-
am, izvēlējās medicīnu. Mākslas pasaule viņai vienmēr 
palika tuva. Tā kā viņas dzīves biedrs arī bija zobārsts, 
tad viņiem pietika rocības iegādāties vērtīgas grāmatas 
un gleznas. Bija arī dāvinājumi un mantojumi. Viņas 
trīsstāvu mājā tikko pietika vietas grāmatu plauk-
tiem un gleznām. Pēc pensionēšanās viņa noraidīja 
akadēmiskā darba piedāvājumus, bet ar visu atdevi 
pievērsās Bostonas latviešu sabiedrībai. Kā Latviskā 
Mantojuma fonda priekšniece viņa rīkoja izstādes, 
koncertus, atceres sarīkojumus, referātus, seminārus 
un kā savas, tā viesu lekcijas; to visu šeit aprakstīt nav 
iespējams. Helmi prata piesaistīt cilvēkus, kas palīdzēja 
viņas ieceres īstenot. Tas bija milzu ieguvums latviešu 
sabiedrībai un gandarījums arī viņai pašai. Viņa pati 
atzinās, ka tā piepildījusies viņas jaunības vēlēšanās 
kalpot mākslai. 2009. gadā, nedēļas laikā, viņa zaudēja 
vīru Jaroslavu un dēlu Adrianu. Turpmāk, līdz dzīves 
pēdējai dienai, par viņu rūpējās māsas meita Kristīne. 
Pēdējos gados viņas dzīvi bagātināja palīdzes (auklītes) 

no Latvijas. Tas viņai deva iespēju palikt savās mājās, 
dzīvot ierastajā dzīves stilā, brokastīs baudīt tieši 7 
minūtes vārītu olu, pusdienās ēst latviskus ēdienus, 
sakņu sautējumus, biešu, frikadeļu zupu. Viņai pati-
ka uzņemt ciemiņus, un tie vienmēr tika pacienāti ar 
laša un zaļā sieriņa maizītēm, un ar citiem labumiem. 
Televīziju regulāri skatījās tikai reizi nedēļā – ceļojošo 
antīku raidījumu. Īpaši lepna viņa bija par savu puķu 
istabu, kur labprāt kavējās pati un neaizmirsa to 
parādīt ciemiņiem. Arī dārzs tika kopts, un vēl nesen 
tika iestādīti tulpju sīpoli nākamajam pavasarim...
Oficiāli viņai bija divi vārdi – tēva dotais Helmi un 
mātes izmeklētais Rūta. Ģimene un tuvākie draugi 
viņu sauca par Rūtu. No visiem mūžā saņemtajiem 
pagodinājumiem un atzinībām, viņai vistuvākais bija 
Latvijas valsts piešķirtais Triju Zvaigžņu ordenis. Kad 
lēnām aizvērās šķirsta vāks, ordenis palika ar Rūtu Fo-
geli, kopējam ceļam uz Mūžību.

Ivars Galiņš

Dažas dienas pirms 86. gadskārtas mūžībā devies 
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Dr. ha-
bil. chem., Dr. h. c. hist. profesors Jānis Stradiņš.

Jānis Stradiņš dzimis 1933. gada 10. decembrī 
medicīnas veicinātāja, vēsturnieka, ķirurga un onkolo-
ga Paula Stradiņa ģimenē. Pēc mācībām Rīgas 5. 
vidusskolā 1956. gadā viņš ar izcilību absolvē Latvi-
jas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti. Darba dzīve 
turpinās Organiskās sintēzes institūtā. 1961. gadā 
Stradiņš izveido institūta Fizikāli organiskās ķīmijas 
laboratoriju, kuru vada trīsdesmit piecus gadus līdz 
2006. gadam. Paralēli pamatdarbam tiek kopta un 
attīstīta Latvijas zinātņu vēstures joma.

20. gs. 80. gadu beigās Jānis Stradiņš aktīvi iesaistās 
Atmodas notikumos. Viņš piedalās staļinisma 
noziegumu apzināšanā, uzrunā un uzmundrina 
Latvijas tautu mītiņos un manifestācijās, sniedz 
būtiskāko ieguldījumu mūsu valsts pamatsimbolu - 

sarkanbaltsarkanā karoga un himnas - atjaunošanā.
No 1998. gada līdz 2004. gadam Jānis Stradiņš bija 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, kopš 2004. 
gada - LZA Senāta priekšsēdētājs. Jānis Stradiņš ir 
ļoti daudzu monogrāfisku izdevumu un rakstu, kā arī 
sabiedriski politisku publikāciju autors. 

Savā darbīgajā mūžā ļoti aizņemtais Jānis Stradiņš 
vienmēr atrada laiku tēva Paula Stradiņa lolojumam - 
Medicīnas vēstures muzejam. 

Faktiski Jāņa Stradiņa piedzimšana sakrīt ar tēva 
medicīnas vēstures kolekcijas sākumu. Jāņa bērnība 
pavadīta mājā, kurā senās medicīnas liecības veido-
ja tās interjeru. Jau pēc kara viņš kļūst par slimnīcā 
jaunizveidotā muzeja darbinieku. Kopā ar profesoru 
Paulu Stradiņu dēls Jānis veido gan muzeju, gan no 
1957. gada Padomju Savienībā vienīgo medicīnas 
vēstures zinātnisko rakstu krājumu “Из истории 
медицины”, kas 1992. gadā pārtop par “Acta Medi-
co-historica Rigensia”. Jānis Stradiņš bija atbildīgais 
redaktors arī šī izdevuma 31. sējumam, kas iznāca 
2019. gadā. Jānis Stradiņš bija izcils zinātnes un 
zinātņu vēstures popularizētājs, līdzās neskaitāmām 
publikācijām tapuši monogrāfiski izdevumi “Lielā 
zinātnes pasaule un mēs” (1980), “Etīdes par Lat-
vijas zinātņu pagātni” (1982), “Zinātnes un augst-
skolu sākotne Latvijā” (2009). Šis viņa interešu loks 
un saistība ar Medicīnas vēstures muzeju Rīgā vēl 
vairāk izpaudās, strādājot Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas vēstures institūtā.

Arī būdams ļoti aizņemts, Jānis Stradiņš piedalījās 
ne tikai muzeja reprezentācijas pasākumos. Viņš pilnā 
mērā dzīvoja “muzeja dzīvi” - dāsni apdāvināja to, 

Jānis Stradiņš

DIŽGARU PIEMINOT
In memoriam Jānis Stradiņš 10.12.1933.-29.11.2019
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nekad neliedza savu padomu muzeja kolēģiem, uzturēja 
ciešu sadarbību starp muzeju un citām zinātniskām 
institūcijām Latvijā un pasaulē, māksliniekiem un 
sabiedriskiem darbiniekiem. Pats bija aizraujošākais 
gids muzeja ekspozīcijā un krājumā saviem draugiem, 
kolēģiem, mazbērniem. Bet viņa nepārspējamās un 
enciklopēdiskās stāstnieka spējas vislabāk izpaudās 
daudzos kopējos Latvijas apceļojumos un ceļā uz 
zinātnes vēstures konferencēm kaimiņvalstīs. Viņš 
bija muzeja Draugs un Patrons, kurš arvien palīdzēja 
ar padomu, ar kritisku vārdu, ar uzmundrinājumu un 
nākotnes redzējumu. 

Muzejam bijusi vienreizīga iespēja augt un pilnvei-
doties viņa “aprūpē”, un mūsu pienākums ir turpināt 
un saglabāt Paula un Jāņa Stradiņu redzējumu 
nākamajām paaudzēm.

P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja kolektīva 
piemiņas vārdiem prof. Jānim Stradiņam pievieno-
jas LĀZA valde. Laikam jau nav daudz latviešu 
izglītotajā pasaulē, kam akadēmiķa Jāņa Stradiņa 
vārds būtu svešs, daudziem ir bijusi iespēja būt ilgāku 
vai īsāku laiku ar viņu kopā, vai vismaz blakus. Savām 
atmiņām, atvadoties no izcilā Latvijas dēla, dalās Juris 
Lazovskis.

„Laikam jau no LĀZA valdes man būtu lielākā 
varbūtība par Jāni Stradiņu vairāk zināt, jo mans 
tēvs Ilmārs Lazovskis viņu labi pazina, un cieņa pret 
Stradiņa enciklopēdiskajām zināšanām bija absolūta. 
Taču, iespējams, vienīgā reize, kad esmu personiski 
Stradiņu saticis, bija piecu vai sešu gadu vecumā, kad 
Jāņa Stradiņa māsa, angļu valodas profesore Maija 
Sosāre vairākiem ārstu bērniem deva privātstundas 
angļu valodā. Reizēm tās notika Stradiņu Ventspils 
ielas mājā. Lielajā gaišajā verandā pretim slimnīcai 
visi bērni bijām sasēdušies ap apaļu galdu. Aizmugurē 

cauri verandai staigāja Stradiņu ģimenes locekļi. Pie 
sienām – Jāņa Stradiņa otras māsas – Irēnas gleznas.

Vēlākajos gados, kad Jāņa Stradiņa vārds jau bija 
kļuvis par neapšaubāmu autoritātes nesēju, izdzirdot 
viņa izvērsto un loģisko faktus izklāstu un atziņas ra-
dio vai televīzijā, bija sajūta, ka Jānis Stradiņš varētu 
runāt par jebkuru tēmu – tik dziļas un pamatīgas šķita 
viņa zināšanas gan zinātnēs, gan vēsturē.

Atmodas laikā mans tēvs ar Jāni Stradiņu līdzdarbojās 
Tautas Frontē. Tas tad arī nebija pārsteidzoši, ka savas 
principiālās nostājas dēļ viņi abi (Stradiņš kā viens no 
trim vēsturniekiem un mans tēvs – kā viens no diviem 
mediķiem) 1988. gadā nokļuva Latvijas komparti-
jas centrālkomitejas savulaik slepenajā dokumentā, 
kas ticis paredzēts kā “X-stundā” izolējamo personu 
saraksts.

Domāju, ka Jānis Stradiņš bija viens no dziļi 
izglītotiem un universālas zināšanas uzkrājušiem 
cilvēkiem, kuru gara klātbūtnē mums bija privilēģija 
atrasties. Mūsdienu tīklotajā, ņirbošajā un tūkstots 
iespēju pasaulē ir noderīgi reizēm samēroties ar gara 
briedumu, zināšanu enciklopēdismu, kas iegūti par 
spīti ārēji nelabvēlīgiem politiskiem un sociāliem 
apstākļiem.

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Es domāju, ka tos Raiņa 
vārdus var nocitēt un ka būtībā latviešiem ir kaut kā 
jāmainās. Cerams, ka jaunās paaudzes būs labākas par 
vecajām, bet saglabās tomēr kaut kādu ieraugu. Ierau-
gu, kas ir palicies no seniem laikiem un kas latviešus 
virzīs uz priekšu. Tā kā to es gribētu novēlēt Latvijai”

Ar tik skaistu vēlējumu, ko Jānis Stradiņš izteicis 
mums visiem, šajā neparastajā ziemā atvadāmies no 
liela domātāja un sapņotāja.

 IN MEMORIAM

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast…

Raudiet par liepu, kam nolauzta pazare,
Mani vairs ievainot nespēj nekas.

/Ārija Elksne/

Zigfrīds Zadvinskis, MD 
5.01.1924. Rēzekne, Latvija- 15.06.2019 Grand 
Rapids, Mičigana ASV

Aina Jautrīte Pamovskis (dzim. Zvaigzne), MD 
29.05.1919, Līgatnē Latvijā- 19.07.2019 Beaverton, 
Oregon ASV

Pāvils Cakuls, MD
10.05.1930 Rēzekns, Latvija - 14.08.2019 Toronto, 
Kanāda

Lūcija Zirnis, MD
18.07.1917 Baltinava, Latvija -30.09.2019. Glendālē, 
Kalifornijā

Emilija Katrīna Riekstniece, MD 
15.12.1927 Talsi, Latvija- 11.10.2019 Rockville, ASV

Helmi Fogels Rožankovskis, DMD
13.03.1922 Rīga-24.11.2019 Bostonā, ASV
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ESAM PRET VDK AĢENTU/ZIŅOTĀJU 
ATRAŠANOS VALSTS PĀRVALDES UN 

VALSTS UNIVERSITĀŠU VADĪBĀ! 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) atklātā vēstule Latvijas sabiedrībai 
15.05.2019

Esam organizācija, kas izveidota 1947. gadā Vācijas bēgļu nometnēs. To izveidoja no komunisma 
terora bēgošie Latvijas ārsti un zobārsti, daudzi no viņiem Latvijas Universitātes mācībspēki. Tagad tās 
biedru un draugu pulkā ir ap 1600 mediķu gan Latvijā, gan citviet pasaulē. 

Kopš 1989. gada mūsu organizācija un tās biedri ir palīdzējuši simtiem Latvijas kolēģu iegūt jaunākās 
zināšanas medicīnā, arī paši veduši tās atpakaļ uz Latviju un tā palīdzējuši Latvijas pacientiem. Šis at-
balsts turpinās vēl šodien, jo mēs no sirds ticam Raiņa vārdiem “Gūt var dodot”. 

Atskatoties nesenā pagātnē – uz kādreizējā Rīgas Medicīnas institūta (tagad RSU) katedru vadītājiem, 
profesoriem – jāatceras, ka starp tiem bija tikai daži, kuri izturēja varas spiedienu un nekļuva par 
komunistiskās partijas biedriem. Tāds bija medicīnas profesors, valodnieks un viens no Latvijas atmo-
das vadītājiem Ilmārs Lazovskis, kura ideālisms un stingra paļaušanās uz savu sirdsapziņu ļāva saglabāt 
ne tikai politisku neitralitāti, bet  arī kļūt par morāli ētisku un profesionālu standartu, kas kalpo kā 
atskaites punkts ārstiem un medicīnas studentiem arī šodien.

Tieši tāpēc LĀZA katru gadu piešķir profesora Ilmāra Lazovska stipendiju centīgiem medicīnas 
studentiem, apliecinot, ka nepakļaušanās, godaprāts, izcilība un mērķu sasniegšana, lai gan daudz 
grūtāk, bija iespējama arī Padomju okupācijas laikā.

Šinī kontekstā uzskatām, ka “čekas maisu” atvēršana ir novēlots, taču svarīgs solis, lai pārdomātu, 
kas tika darīts un kā vārdā. Bez pagātnes izvērtēšanas nav iespējams izvairīties no līdzīgām situācijām 
nākotnē. Piekrītam Vitas Matīsas kundzes rakstītajam (teksts saīsināts): “Daudzi no tiem, kuru vārdi 
parādās aģentu kartītēs, izvēlējās sadarboties nevis gados, kad par atteikumu sūtīja uz Sibīriju, bet jau 
laikos, kad par to nedraudēja nekas vairāk, kā karjeras iespēju ierobežojumi. Proti, tika liegtas, atvaino-
jiet, pašlabuma iespējas. Taču tie, kuri no sadarbības atteicās kādu principu, morālu apsvērumu, vērtību 
dēļ, no tā reāli cieta. Tagad, ja liekam šos cilvēkus vienā maisā ar pirmajiem, ja nedodam viņiem pat 
šo mazo morālo uzvaru, kāds gan veidojas vēstījums mūsdienām? Atteikšanās no sadarbības augstāku 
mērķu, valsts labā, izrādās, nav nekā vērta. Ja pieņemam, ka nav nekādas atšķirības starp tiem, kuri 
sadarbojās, un tiem, kuri to nedarīja, – vēstījums ir ļoti bīstams Latvijas valstij šodien”.

Atšķirībā no Igaunijas un citām Austrumeiropas valstīm, kuras pēc neatkarības atgūšanas spēja savu 
politisko un izglītības eliti attīrīt no komunistiskajā sistēmā iesaistītiem darbiniekiem, Latvijā joprojām 
nav radīti vienlīdzīgi spēles noteikumi, lai godīgiem un izglītotiem nākamās paaudzes cilvēkiem 
nebūtu jāsacenšas par vietu ar komunistiskajā sistēmā iesaistītajiem. Tikai nedaudziem bija drosme 
un godaprāts, kā profesoram Georgam Andrejevam, iziet lustrāciju. Pašreiz “pieredzes trūkums” un 
“apstākļu nepārzināšana” nedrīkst būt arguments, jo negodīgā padomju sistēmā balstīta pieredze un 
metodes ir tieši pretējas tām, ko sagaidām no cilvēkiem, kas noteiks valsts politikas, izglītības, tai skaitā 
medicīnas izglītības, virzību nākotnē.

Pēdējos 30 gados ir sasniegts daudz gan medicīnā, gan sabiedrībā kopumā, taču ne tik daudz, kā visi 
kopā bijām cerējuši un varējām izdarīt.

Uzskatām, ka tos, kas ir „čekas maisos”, NEDRĪKST virzīt un atbalstīt valsts, tās uzņēmumu un 
valsts universitāšu vadībā, jo šajās pozīcijās esošajiem cilvēki ir jābūt ne vien profesionāli labākajiem, 
bet arī uzticamiem un krietniem!

LĀZA valde (2019), 
Dr. Uģis Gruntmanis (Latvija), Dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), Dr. Gundars Katlaps (ASV), Dr. Jānis 

J. Dimants (ASV), Dr. Daina Dreimane (ASV), Dr. Jānis Tupesis (ASV), Dr. Ēriks Niedrītis (ASV), Dr. 
Kamena Kaidaka (Latvija), Dr. Juris Lazovskis (Kanāda), Dr. Kaspars Tūters (Kanāda), Dr. Alda Urtāne 
(Norvēģija).
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BAUMANE, IRĒNA   $ 100.00
BĀRZDIŅŠ, ATIS   EUR 210.00
BERGER – PRIEDE, ANTRA  $ 50.00
BUNĶIS, JURIS    $ 10.00
CHRISTOPHER-PELĒĶIS, VAIRA $ 70.00 
CIGUSS, ALEKSANDRA  $ 70.00
DREIMANE, DAINA   $ 1000.00
EGLĪTIS, JĀNIS   EUR 35.00
GRŪBE, BAIBA    $ 500.00
GONZALES, LĪGA   $ 70.00
HOAG, SILVIJA   $ 90.00
JANNERS, SIGURDS   $ 300.00
LAKSTĪGALA, ILZE   $ 10.00
KATIS-UPELNIEKS, LAUMA  $ 11,000.00 
- sēklas nauda - bērnu un pusaudžu emocionālo problēmu 
novēršanai un dziedināšanai
KATLAPS, GUNDARS   $ 1000.00
ĶIVULIS, JURIS    $ 70.00
KRUSTIŅŠ, EDUARDS   EUR 65.00
KŪLĪTIS, ZINTA   $ 40.00
MAČS, JURIS    $ 500.00
NAGOBADS, VISVALDIS  $ 70.00

2018. GADA LĀZA KASES PĀRSKATS
IENĀKUMI:
BIEDRU NAUDA   $ 3410.00
     EU 2910.00
ZIEDOJUMI    $ 21,190.00
     EU 2675.00
IZDEVUMI:    $ 22,190.00 
IZDEVUMI SADALĪTI: LĀZA APKARTRAKSTS NR 166, izdošana, pasta izdevumi, biroja darbības 
nodrošināšana, tehniskās izmaksas, web lapas uzturēšana, „Apaļā galda” diskusijas rīkošana u.c. aktivitātes 
sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, Prof. I. Lazovska stipendijām $ 5400.00, advokāta, 
gadskārtējā LĀZA tax exempt status reģistrācija un tax accountant maksa.
BANK of AMERICA LĀZA KONTA ATLIKUMS DEC 31, 2018- $ 34, 596.00

ZIEDOJUMI LĀZA 2019
NEIDERS, MIRDZA   $ 700.00
NIEDRĪTIS, ĒRIKS   $ 500.00
OZOLS, ROBERTS   $ 100.00
In memory of Marina Ozols 
RŪTIŅŠ, INTA    $ 110.00
SCHWARTZ, ILZE   $ 20.00
SCHULTZ, BIRUTA   $ 20.00
SĒJA, RITA    $ 50.00
SKAPARS, ANTONIŅA   $ 20.00
STROBEL, FRED   $ 70.00
VINTERS, HARRY   $ 70.00
ZARIŅŠ, BERTRAMS   $ 100.00
ZARIŅŠ, KRISTAPS   $ 500.00
ZARIŅŠ, LAIMA   $ 100.00

ZIEDOJUMI PROF. I. LAZOVSKA FONDAM 
(nodots Prof.I. Lazovska fondam) :

PONE, JĀNIS    $ 20.00
RENIGERS, SIGRIDA   $ 500.00
ZARIŅŠ, KRISTAPS   $ 510.00
VĒVERBRANDS, EGĪLS  $ 100.00

2019. GADA LĀZA KASES PĀRSKATS
IENĀKUMI:
BIEDRU NAUDA   $ 6, 890.00
     EU 1,985.00
ZIEDOJUMI    $ 17,670.00
     EU 275.00
IZDEVIUMI    $ 5285.00
     EU 17, 569.00
IZDEVUMU SADALĪTI: LĀZA APKARTRAKSTS NR 167, izdošana, pasta izdevumi, biroja darbības 
nodrošināšana, tehniskās izmaksas, web lapas uzturēšana, LĀZAs konference Toronto, (t. sk. Dr. K. Kaida-
kas (biroja vadītājas)un Dr. A. Skrides piedalīšanās), sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, 
medicīnas forums Berlīnē, Prof I. Lazovska stipendijas, Bērnu un pusaudžu psih. vesel. semināru 
organizēšana, advokāta, PayPal, gadskārtēja LĀZA tax exempt status reģistrācija un tax accountant maksa.
BANK OF AMERICA LAZA KONTA ATLIKUMS DEC 31, 2019 - $ 38, 210.68

Ja kādam ir jautājumi par šo sniegto LĀZA kases pārskatu, lūdzu sazināties ar Dr. Zaiga Alksne-Phillips  
zap@uw.edu
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2018. gada 20. novembrī biedrība Latvijas Sarkanais 
Krusts (LSK) atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu 
un atskatījās uz savu darbību gadsimta garumā. Pēc 
pirmajiem 20 darbības gadiem 1938. gadā LSK bija 
bagātākā organizācija Latvijā, kas nodarbojas ar me-
dicīnisko un sociālo pakalpojumu sniegšanu. Tolaik 
tā uzturēja 10 slimnīcas, 4 tuberkulozes apkarošanas 
sanatorijas, vairāk nekā 100 bērnu veselības kopšanas 
punktus un daudz citu iestāžu. Pēc 100 gadiem, 2018. 
gadā, Latvijas Sarkanais Krusts tika atzīts kā otra ba-
gātākā biedrība Latvijā, bet faktiski uzskatāma par 
turīgāko organizāciju, kas nodarbojas ar sociālās ap-
rūpes pakalpojumu sniegšanu. Tā uztur vairāk nekā 10 
sociālās aprūpes iestādes, veselība kabinetus un citas 
iestādes. 

Tomēr šīs biedrības dzīve sākās pavisam citos aps-
tākļos un ar citiem darbības uzdevumiem. 1918. gada 
11. novembrī oficiāli beidzās 1. Pasaules karš un līdz ar 
to jau novembra beigās Latvijā sāka atgriezties pirmie 

karagūstekņi no Vācijas un Austrijas, kuru stāvoklis 
bija gaužām bēdīgs. Vissmagākais bija tieši pirmais 
darbības mēnesis – 1918. gada novembra beigas un 
decembris, kad bez jebkādiem līdzekļiem, telpām un 
personāla LSK bija gatavs sniegt palīdzīgu roku at-
brīvotajiem karagūstekņiem, invalīdiem, bērniem bā-
reņiem un bēgļiem, kas jau sāka atgriezties Latvijā. Par 
Latvijas Sarkanā Krusta “tēvu” jeb dibinātāju jāmin 
Dr. med. Jānis Jankovskis (1876-1925), kurš jau 1918. 
gada vasarā Cēsīs izveidoja sanatoriju priekš Krievijas 
armijas karavīriem, kuriem bija veselības problēmas. 
Jankovskis tika ievēlēts par pirmo LSK priekšnieku. 

Jau 26. novembrī “Baltijas Vēstnesī” bija ielikts rīko-
jums par to, ka Latvijas Tautas Apsardzības ministrija 
ir rīkojusi, lai tiktu dibinātas LSK biedrības visā val-
stī. To tuvākais mērķis bija palīdzības sniegšana mājās 
braucošiem kara gūstekņiem un invalīdiem, kuri at-
griežas no gūsta novārguši, izsalkuši, sabojātu veselību 
un puskaili un pat bez apaviem. Tai laikā novembra 

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS: 
PIRMAIS DARBĪBAS MĒNESIS
Mārtiņš Vesperis, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Medicīnas vēstures izpētes un ekspozīciju 
darba nodaļas vadītājs

Brīvības cīņās ievainotie Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas slimnīcā. Rīga, 1919. Foto no MVM arhīva
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beigās Rīgā jau bija mīnuss 10 grādu un lielas snie-
ga kupenas. LSK birojs tika ierīkots Pauluči ielā 13 
(tagad Merķeļa iela) Rīgas Latviešu biedrības nama 
telpās. Uz turieni aicināja ziedotājus sūtīt paciņas ar 
silto veļu, apaviem, pārtiku, naudas līdzekļus, medika-
mentus un citas nepieciešamības lietas. No gūsta pār-
braukušiem kareivjiem, kuriem nebija savas pajumtes 
un uztura līdzekļu, bija ierīkota patversme Citadelē, 
bet priekš slimiem – lazarete bijušā krievu garīgā se-
mināra telpās Puškina bulvārī (tagad Anatomikums, 
Kronvalda bulvāris). LSK aicināja kā brīvprātīgos pie-
teikties ārstus, kuri varēja sniegt invalīdiem un kara 
gūstekņiem medicīnisku palīdzību. Tāpat personas, 
kuras varēja par velti vai arī par noteiktu simbolisku 
samaksu kara gūstekņiem piedāvāt istabas vai gultas 
vietas, kā arī tika lūgts ņemt šos bijušos karavīrus dar-
bā kā strādniekus. 

Decembra vidū LSK jau bija attīstījis rosīgu darbī-
bu. Katru dienu Rīgā ienāca apmēram 200-300 kara 
gūstekņu, bet pa visu savu darbošanās laiku līdz 15. 
decembrim LSK apkalpoja vairāk nekā 2000 karavīru. 
LSK darbojās trīs patversmes Citadelē, Krasta ielā 3 
un Suvorova ielā 98 (tagad Kr. Barona iela), kur ag-
rāk bija bēgļu karantīnas telpas. Lielākā daļa gūstekņu 
palika patversmē vienu vai divas naktis un tad tālāk 
devās uz savām mājām pa visu Latviju. Pienākot vil-
cienam, kara gūstekņus sagaidīja LSK brīvprātīgās 
dāmas, kuras sniedza paskaidrojumus un norādījumus. 
Gūstekņiem rīdziniekiem tika izsniegtas pārtikas kar-
tiņas vienai nedēļai priekš vietējiem ēdienu namiem 
Jāņa sētā Nr.3. Vēl LSK par brīvu sniedza neatliekamo 
palīdzību Avotu ielā nr. 29, kur atradās LSK ambulan-
ce. Tāpat Bēgļu Apgādāšanas komiteja bēgļu aptiekā 
Tērbatas ielā nr. 1/3 izdeva zāles uz LSK rēķina.

Savu aktīvo darbību Rīgā Latvijas Sarkanais Krusts 
bija spiests pārtraukt 1919. gada janvārī, kad Latvijā 
ienāca lielinieku armija. Tā kā LSK tika uztverta kā 
naidīgi noskaņota organizācija, tad tās darbība ne-
tika atļauta, bet savāktie līdzekļi, materiāli un telpas 
tika konfiscētas un izmantotas lielinieku armijas va-
jadzībām. Tikai ar 1919. gada otro pusi Latvijas Sar-
kanajam Krustam izdevās pilnībā atjaunot un izvērst 
savu darbību, sniedzot palīdzību visiem, kam tā bija 
nepieciešama. LSK darbības pirmais mēnesis ir ļoti 
nozīmīgs šīs organizācijas izveidē un darbībā, kad bez 
jebkādiem līdzekļiem tikai ar gribu tika panākta visu 
iedzīvotāju slāņu iesaiste Latvijas valsts izveidē un pa-
stāvēšanā. Latvijas Sarkanais Krusts ir vecākā darbo-
jošās organizācija Latvijā, kas dibināta pirmās Latvijas 
Republikas laikā.

Latvijas Sarkanā Krusta biedri un brīvprātīgie krastmalā. 
Rīga, 1919

Liepājas pilsētas ķēķis, kurā atradās viens no Amerikas 
Sarkanā Krusta ēdināšanas punktiem. Liepāja, 1919.

Latvijas bēgļu bērni un bāreņi pēc atgriešanās Latvijā. 
Liepāja, 1920

Amerikas Sarkanā Krusta Latvijas Sarkanam Krustam 
uzdāvinātie smagie automobiļi pēc pārbūvēšanas. Rīga, 1920.
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Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas nodaļa kopā ar Zviedrijas Sarkano Krustu organizētā Latvijas izvārgušo bērnu nosūtīšana 
uz vasaras atpūtu Zviedrijā. Liepāja, 1919.

Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas slimnīcā galvenais ārsts Jānis Jankovskis (1876-1925) operācijas laikā. Viņam asistē ārsts 
Pāvils Mucenieks (1891-1940) un ārsts Aleksandrs Mežciems (1891-1960), līdzās pie galda stāv vecākā māsa Marta Celmiņa 

(1880-1937). Rīga, 1920
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Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai
Informācijai:

Latvijas Republikas Valsts prezidentam Egilam Levitam 
Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam 

Latvijas Republikas 13. Saeimas deputātam Arvilam Ašeradenam 
2020. gada 31. janvārī 

Par konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”
Mēs, apakšā parakstījušās organizācijas diasporā un Latvijā, izsakām atbalstu Ziņojumā definētajam 

reformas mērķim: veidot pārredzamu, atbildīgu, uz augstākās izglītības un pētniecības izcilību vērstu 
un starptautiskai praksei atbilstošu augstskolu iekšējās pārvaldības struktūru, tā paaugstinot augstākās 
izglītības kvalitāti un radot jaunu augstākās izglītības kvalitātes modeli, kura centrā ir četri elementi: 
studenti, akadēmiskais personāls, resursi un regulējums.

Mēs piekrītam, ka Latvijas augstākās izglītības sistēmai ir jāmainās un augstskolu pārvaldības mod-
elim ir jānodrošina organizāciju darbības efektivitāte, caurspīdīgums, jāievēro taisnīgums un atbildība. 
Tas ir svarīgi mūsu tautas attīstībai, izaugsmei, tās stiprumam un krietnumam.

Vienlaikus augstākās izglītības iestādēm ir jākļūst arī atvērtākām pasaulei, tām jārāda piemērs 
sabiedrībai. Latvijas augstskolām ir jābūt sadarbības partnerim vadošajām pasaules augstskolām, lai 
veicinātu mūsu valsts tālāku izaugsmi! 

Mēs kā organizācijas, kurus mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību, aicinām aktīvāk Augstskolu 
likumā inkorporēt Diasporas likumā pausto mērķu ietvaru. Lai to panāktu, mēs iesakām: 

ņemt piemēru no pasaules vadošajām augstskolām, kas visas cīnās par spēcīgāko pasniedzēju un 
zinātnieku piesaisti tām. Lai akadēmiskā procesā ienāktu zinoši cilvēki no konkrētām nozarēm un 
atrautība starp akadēmisko un uzņēmējdarbības, juridisko un veselības aprūpes vidi samazinātos, būtu 
svarīgi nojaukt barjeras, kas tam traucē. Piemēram, medicīnā par (non-tenured) docentu, asociēto pro-
fesoru, profesoru (profesors apmācītājs, bet ne zinātnieks) var kļūt ārsti, kam ir noteikts skaits un 
atbilstošas kvalitātes publikācijas vai arī starptautiska izcilība savā nozarē, bet nav zinātņu doktora 
grāda. Tieši tāpat juridiskajā un uzņēmējdarbības jomā. Latvijā mākslā un mūzikā likumdošana jau ir 
noteikusi šīs izcilības slieksni, un akadēmiskos spēkus ievēl bez zinātņu doktora grāda – tātad prec-
edents jau ir; 

diasporas pārstāvjiem no valstīm, ar kurām Latvija pieļauj dubultpilsonību, diplomu, zinātnisko 
grādu un akadēmisko ievēlēto pozīciju atzīšanas procesu pielīdzināt procesam, kas pastāv starp ES 
dalībvalstīm; 

izmantot diasporas organizāciju biedru starptautisko pieredzi un zināšanas, piesaistot tos tālākā darbā 
pie Augstākās izglītības likuma izstrādes, izmantot Eiropas valstu labo praksi un kvalitātes standartus, 
lai Latvijas sabiedrībai būtu pieejama kvalitatīvāka augstākā izglītība.

Latvijas pirmais prezidents Jānis Čakste teica “Kā bijis, tā nevar vairs palikt”. Mums ir gan drosme, 
gan vajadzība mainīties.

Kristīne Saulīte, valdes priekšsēde, Pasaules Brīvo latviešu apvienība
Ieva Siliņa, valdes priekšsēde, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Uģis Gruntmanis, valdes priekšsēdis, Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība
Sandra Martinsone, apvienības vadītāja, Latvijas izcelsmes Studentu un pētnieku apvienība 

Lielbritānijā

Mums jāsper drosmīgi soļi Latvijas augstākās izglītības kvalitātes celšanā, – tas ir jādara mūsu valsts nākotnes labā. 
Mēs esam gudra un spējīga tauta, mūsu jaunieši ir pelnījuši saņemt labāko izglītību, ko spējam tiem dot. Tas mums 
visiem daudzkārt atmaksāsies ne tikai individuāli, bet visas valsts līmenī, tikai mainot augstākās izglītības pārvaldes 
modeli, padarot to caurspīdīgāku un piesaistot jaunus cilvēkus ar pasaules pieredzi, iespējams izglītības līmeni pacelt 
jaunā kvalitātē, kas atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un padarītu Latviju par konkurētspējīgu valsti pasaulē.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte
https://www.pbla.lv/pbla-atbalsta-augstakas-izglitibas-parvaldes-mainas/
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AI, VALODA, VALODIŅA…

„Arī medicīnā ir svarīgi saglabāt tādu latviešu valodu, kas ir gudra un skanīga, bet nav tiešais aizgu-
vums no angļu valodas,” saka Kamena Kaidaka, LĀZA APKĀRTRAKSTA redaktore.

Te mūsu latviešu valodniekiem un speciālistiem ir jānāk palīgā ar regulāriem norādījumiem, ietei-
kumiem un labojumiem gan rakstu veidā mūsu laikrakstos, presē, gan arī runā, uzrunā un sarunā. Tas 
attiektos uz Latvijas un ārzemju latviešu presi daudzos aspektos. Labo ieteikumu un aizrādījumu sleja 
varētu būt vai nu katru nedēļu, vai pāris reižu mēnesī. Galvenais, ka tas notiktu regulāri ar praktiska vei-
da ieteikumiem, norādījumiem un īsiem paskaidrojumiem, kā pareizi lietot vārdus un izteicienus, kas 
aizgūti no svešām valodām, norādot kļūdas rakstos un runā. Tas darītu mūs visus vērīgākus pret valodu. 
Tas celtu mūsu apziņu, radītu lielāku interesi par mūsu valodas bagātību un skaistumu. Norādījumiem 
un paskaidrojumiem nevajadzētu būt gariem. Tie varētu būt viena vai divu paragrāfu garumā, bet 
koncentrētā veidā.

Mums ir tik daudz zinīgu un daudzpusīgu cilvēku, eksperti tieši latviešu valodas laukā, no kuriem 
mēs visi varam daudz mācīties un visāda veida valodas nezāles ravēt, un nepiesavināties jaunas. Prak-
tiski valodas labojumi ar piemēriem ir ļoti efektīvs veids, kā uzlabot savu valodu kā rakstos, tā arī runā. 
Tas ir viens veids, kā sākt pievērst lielāku uzmanību un vērību valodai. 

Tāpēc ļoti priecājamies par rakstiem, kas saistīti ar un par latviešu valodu, jo tie sāk parādīties presē 
arvien biežāk. Iesakām “LAIKS” redakcijai (Ligita Kovtuna – redaktore, ligita@laiks.us, Ģertrūdes ielā 
27, Rīga, LV-1011, Latvija ) to visu virzīt uz priekšu.

Labākā dāvana mums katram ir laikraksta LAIKS abonements 2020. gadam! Redakcija ar lielu 
pārliecību un darba mīlestību kopusi latviešu valodu, bet mums visiem ir jāparāda, ka šis darbs ir 
pamanīts, sevišķi tagad, kad informācijas avotu ir tik daudz un to saturs tik raibs kā dzeņa vēders. 

Valoda esam mēs paši!!!

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
4. janvārī 2020. gadā

Mineapolē, Minesota ASV

SVEICAM LAIKRAKSTU „LAIKS” SKAISTAJĀ 
70 GADU JUBILEJĀ

„Laiks” un LĀZA ir vienaudži. 2019. gadā „Laikam” – 70, LĀZA – 72. LĀZA „Apkārtraksts” 
mazliet jaunāks, bet arī turas līdz. Tā, viens otru pieskatīdami, rakstītā vārda nesēji cauri laikiem 
un režīmiem ir gājuši. Kad ikdiena nespiež, tad vērts palūkoties pār plecu – vērts atcerēties, ko da-
rījām, ko domājām, lai tālāk uz priekšu var stingrākā solī doties. „Laika” arhīvs un „Apkārtraksta” 
arhīvs ir drošākā saikne ar mūsu priekštečiem. Bet nenoliedzami svarīga loma ir arī tam tiltam, 
ko „Laiks” ar savu vārdu šobrīd būvē starp valstīm un cilvēkiem. 

Paldies par pasauli „Laikā”, par iespēju būt klātesošiem!
LĀZA Apkārtraksta

redaktore Kamena Kaidaka
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Edgara Ķirša foto konkursam

KONKURSS “DZĪVOT SKAISTI”
„Dzīvot skaisti”, šis Sokrāta aicinājums ir moto radošo darbu konkursam. 
2019. gadā LĀZA savā Facebook grupā aicināja iesniegt īsstāstus, esejas, dzejoļus, fotogrāfijas, zīmējumus, 
gleznu attēlus. Turpināsim darīt skaistu savu un savu kolēģu dzīvi arī 2020. gadā gaidīsim jūsu radošos 
darbus konkursam. Iesniedzot savu darbu, jāpievieno autora foto un neliels apraksts par sevi (5-6 teikumi) 
Darbus lūdzu sūtīt elektroniski Dainai Dreimanei. / konkursam laza@lazariga.lv

Eseja Dzīvot skaisti 
Pirms pāris stundām beigusi dežūru, esmu ceļā uz 

dzimto Cesvaines pusi. Gar auto logiem mainās aina-
vas – no pļavām uz mežiem, no mežiem – uz apsētiem 
laukiem, no apsētiem laukiem – uz ganāmpulkiem... 
Labības laukos vīd magones, un šur tur uzziedējušas 
rudzupuķes.

Caur puspavērto logu vējš draiski spēlējas ar izspū-
rušu matu cirtu, kutinot man kaklu. Gaisā smaržo va-
sara, un man šķiet, ka tai ir pasaulīga smarža.

Tik ļoti sirdij tuvo māju pagalmā nonāku brīdī, kad 
tikko nolijis un dzestrs. Gaisā virmo zemes smarža, 
kas mijas ar reibinošu naktsvijoļu aromātu puķudobes 
tuvumā, un no pļavas lēni veļas miglas vāli. Ieklausos, 
kādu kņadu pažobelē sarīkojuši bezdelīdzēni, un kā 
tālumā vienotā orķestrī skan sienāžu dziesmas. Kris-
tāldzidrajās debesīs paveras miljoni zvaigžņu. Pa labi 
virs manis spoži mirdz Lielie Greizie Rati, bet tieši 
virs galvas plešas Piena Ceļa galaktika. Sajūtu līmenī 
viss ir gluži kā bērnībā, kad bailēs no tumsas un, nakts 
drēgnumā trīcēdama, klusi lavījos ārā no mājas, lai 
brīdi stāvētu pagalma vidū un raudzītos nebeidzamajā 
skaistumā virs galvas, gaidot krītošu zvaigzni, kas nesīs 
vēlēšanās piepildījumu.

* Tvert sajūtas sāku mācīties jau sen. Kad es vēl biju 
lauku bērns, kas cauri vasaras peļķēm bezrūpīgi skrē-
ja plikām pēdām, nobrāztiem ceļgaliem, nošmulētu 
muti un ogām notraipītu krekliņu. Tolaik es iemācī-

jos ieklausīties dabas skaņās, sagaršot, sajust smaržas, 
kas mani skauj, un mirkli apstāties. Bieži mēdzu sēdēt 
uz improvizēta soliņa kupla ievu krūma lapotnē, kad 
tā bija pilnziedā, un lasīt “Mazo princi”. Jau tolaik es 
pratu daudz prātot un prātojot izlēmu, ka reiz tapšu 
par ārstu.

Foto Dzirkstele kā cilvēka mūžs
Esmu ārsts ar pieredzi savā darbā, strādāju Pa-

liatīvās aprūpes nodaļā. Izzinot cilvēku dzīves 
ceļus, dzirkstele kā cilvēka mūžs: vienam garāks, 
citam īsāks, bet noteikti katram savs un neatkār-
tojams.

Edgars Ķiršs

Rita Turkina, rezidente traumatoloģijā un ortopēdijā, 
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Žurnāls LĀZA Apkārtraksts ir Latviešu ārstu un zobārstu apvienības izdevums.

Tas iznāk kopš 1947. gada. Žurnāls iznāk reizi gadā, to bezmaksas saņem LĀZA biedri un atbalstītāji.
Par rakstos pausto informāciju ir atbildīgs raksta autors. Žurnālā izmantoti materiāli no LĀZA arhīva, 

P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, Jāņa Brenča, Ērika Niedrīša, Sandra Kaidaka fotogrāfijas, publicitātes 
foto, kā arī foto no autoru personiskā arhīva.

Uz pirmā vāka prof. P. Apses foto
Redaktore Kamena Kaidaka, M.D.; datorgrafika Kārlis Kaidaks 
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