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2020. gads ir bijis kā neviens cits, un tas mūsu 
atmiņā ieies kā COVID gads. Kad rakstu šo ievadu, 
inficējušies ir gandrīz 38 miljoni cilvēku, miruši virs 
viena miljona. Tai skaitā 1800 mediķi no 63 valstīm. 
Ir skaidrs, ka pasaulē mediķi ir iznesuši uz saviem 
pleciem ļ oti smagu nastu, sākuma periodā par maz 
masku, halātu, slimnīcas un ambulatorās iestādes, 
kuras ir diemžēl nepiemērotas pandēmijas apstākļiem. 
Latvijā uz 11. oktobri inficējušies 2765 cilvēki, miruši 
40 cilvēku, jeb uz vienu miljonu iedzīvotājiem 21 
mirušais, kas ES ir labs rādītājs, taču būtiski atpaliek 
no Jaunzēlandes un Singapūras – 5, Dienvidkorejas 
– 8, Slovākijas – 9, Honkongā –14 mirušie uz vienu 
miljonu, taču Norvēģijā –50, Somijā – 62, Vācijā – 
114 un ASV – 637, un inficēto skaits Latvijā pieaug 
visātrāk ES, un sākas ziema, kas saistās ar citām vīrusu 
infekcijām un arī gripas pieaugumu. 

Ir skaidrs, ka valstīs, kur politiķi ieklausās 
zinātniskos pētījumos, epidemiologos, rezultāti ir 
būtiski labāki, un tas nevienam no mums, šķ iet, nav 
pārsteigums. Visi gaidām vakcīnas apstiprināšanu 
un tās nonākšanu pie tiem, kas ikdienā saskaras ar 
vislielāko risku, kā arī tiem, kuru imunitāte ir būtiski 
novājināta. 

Man nepatīk šis teiciens, ka katrs šāds trieciens ir 
arī zināma iespēja, jo tiem, kam miruši vai saslimuši 
kolēģi, draugi, ģ imenes locekļi, kuri zaudējuši darbu 
un ienākumus, tas viss rada nedrošības sajūtu, 
trauksmi, pat depresiju, kas var ilgt gadiem ilgi. 
Taču skaidrs, ka šīs epidēmijas rezultātā medicīnā un 
augstākajā izglītībā bija daudz ātrāk jāpārorientējas uz 
distances jeb attālināto medicīnu, kas pacientiem ir 
daudz ērtā ka, lētāka (nav jāpavada diena autobusos, 
mašīnās un uzgaidāmās telpās) un pieejamāka. 
Diemžēl Latvijas E-veselības sistēma ir bērnu autiņos 
un nav spējīga nodrošināt attālinātās pacientu vizītes, 
kā arī Veselības ministrijas lēmums to apmaksāt tikai 

60% apmērā no klātienes vizītes stimulē ambulatorās 
iestādes izvairīties no šī pakalpojuma sniegšanas. 

Lai gan ar COVID Latvijai veicies labāk nekā 
kaimiņiem, IKP kritums mums ir straujākais. Varētu 
būtu grūti izpildīt valdības solījumus, ja vien talkā 
nenāktu ES ar apsolīto COVID atlabšanai domāto 
naudu 1.6 miljardu eiro apmērā. Domāju, tas ir 
kritiski svarīgi, lai daļa no šīs naudas tiktu izmantota 
kvalitatīvas E-veselības sistēmas iegādē, tā dos 
pienesumu katram mediķim un pacientam gadu 
desmitus uz priekšu. 

LĀZA ir arī aktīvi strādājusi pie statūtu 
pārstrādāšanas. No sirds paldies darba grupai, kas 
pie šī  darba pavadīja ilgas stundas. LĀZA statūtu 
jauno redakciju publicējam gan mūsu mājaslapā, gan 
Apkārtrakstā. Manuprāt, bija būtiski statūtos ierakstīt, 
ka LĀZA priekšsēdis nevar atrasties organizācijas 
vadībā ilgāk par diviem termiņiem, kā arī tas, ka 
LĀZA biedri var būt valdē un to vadīt, neatkarīgi no 
valsts, kurā viņi dzīvo. 

Gads, ko nevaram un nedrīkstam 
aizmirst
Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis

Uģis Gruntmanis
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Latvijas Ārstu biedrību nāca pretim LĀZA 
ieteikumam paplašināt to valstu loku, kurās 
strādājošie kolēģi var pretendēt uz savas profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu papildus ES un EEZ valstīm. 
Paplašinājums attiecas uz NATO dalībvalstīs, kā arī 
valstīm, ar kurām Latvija atzīst dubultpilsonību, kā 
Austrālija, Jaunzēlande un Brazīlija. 100% visi LĀB 
2020. gada 14.janvāra sapulces dalībnieki atbalstīja šo 
priekšlikumu, par ko sirsnīgs paldies. 

Pēc gada kopīga darba, LĀZA cieši sadarbojoties ar 
PBLA, ELA, kustību “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, 
Izglītības ministrija izstrādāja izmaiņas likumā par 
reglamentētajām profesijām. 2020. gada 7 oktobrī 
stājās spēkā izmaiņas, kas skar diasporu. Grozījumi 
paredz noteikt divas reizes īsāku profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas lēmuma pieņemšanas termiņu 
diasporas pārstāvjiem. Īsākā termiņā – pusotra, divu 
vai trīs mēnešu laikā profesionālās kvalifikācijas 
atbilstības atzinumu varēs saņemt diasporas locekļi, 
kas profesionālo kvalifikāciju ieguvuši kādā no 
Eiropas Savienības valstīm, Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalstī, Austrālijas Savienībā, 
Brazīlijas Federatīvajā Republikā, Jaunzēlandē vai 
valstī, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu 
par dubultās pilsonības atzīšanu.  Tagad ārstam vai 
zobārstam no ASV, Austrālijas, Kanādas būs daudz 
atvieglotāks process, lai pārceltos uz dzīvi Latvijā un 
varētu ātri atsākt profesionālo darbību. 

LĀZA kopā ar PBLA un ELA ir aktīvi 
sadarbojusies ar IZM, lai panāktu izmaiņas augstskolu 
likumā, lai tās būtu labvēlīgas diasporas mediķiem, lai 
konkursi uz profesoru, dekānu, prorektoru, rektoru 
amatiem būtu atvērti un plaši izziņoti diasporā. 
Mēs arī izteicām skaidru pozīciju, ka, ņemot vērā 
anglosakšu universitāšu tradīciju medicīnā, diasporas 
kolēģiem nebūtu jāprasa PhD grāda esamība, bet 
jāpietiek ar profesionālo doktora grādu, MD, DDS, 
DO, lai akadēmiskie ievēlētie amati mītnes zemēs 
tiktu Latvijas augstskolās atzīti. Vai šiem ieteikumiem 
būs Saeimā atbalsts, ir milzu šaubas, jo RSU aktīvi 
iebilst šai mūsu pozīcijai. 

LĀZA biroja vadītājas Kamenas Kaidakas rakstā 
varēsim izlasīt par lielo darbu, kas paveikts kopā ar 

Kasparu Tūteru, Karīnu Beinerti, Dagniju Tenni 
un Intu Zīli, lai uzsāktu on-line seminārus bērnu un 
pusaudžu psihoterapijā kopā ar Latvijas un diasporas 
kolēģiem. Esam saņēmuši 10.000$ ziedojumu no 
Dr.Upelnieks-Katis, lai veicinātu sabiedrības izpratni 
Latvijā par garīgās veselības tēmām. Sirsnīgs paldies! 

Karīna Beinerte kopā ar vairākām aktīvām 
diasporas māsām ir izveidojusi aktīvu grupu, kas 
apzina māsas diasporā, un, sadarbojoties ar Latvijas 
Māsu asociāciju, varam visi kopā uzlabot izpratni par 
māsas darba nozīmi kopējā pacienta aprūpes komandā. 

Zaigas Alksnes-Phillips un Ata Bārzdiņa pārziņā 
ir sadaļa par LĀZA finansēm un ziedojumiem, jo 
uzskatām, ka katram biedram jābūt 100% skaidram, 
kur aiziet viņa biedra nauda vai ziedojums. Paldies 
visiem ziedotājiem, bez Jums mūsu organizācija 
nevarētu aktīvi darboties! 

Esam pasnieguši Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendijas izciliem RSU un LU medicīnas 
vecāko kursu studentiem, kas šogad tika intervēti 
attālināti. Liela daļa no valdes piedalījās šajās intervijās. 
Redzam, ka Latvijai ir fantastiska nākotne, Latvijā ir 
sirsnīgi, gudri jaunie kolēģi, kuri ar mūsu visu atbalstu 
izaugs par izciliem un sirsnīgiem speciālistiem! 

Nākamā gada laikā esam izlēmuši uzsākt diskusijas 
on line režīmā ar LĀZA valdes locekļiem un biedriem, 
lai visi varam labāk viens otru iepazīt, diskutēt, uzdot 
jautājumus. Lai mums visiem darbīgs un bez COVID 
2021.gads! 

Aicinām pievienoties!
Aicinām pievienoties LĀZA veselības aprūpes 
nozares profesionāļus un zinātniekus kopējam 

mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības 
aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, 

rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un 
sadarbību.

Par iespējām kļūt par LĀZA biedru lūdzu 
skatīt www.lazariga.lv sadaļā Par LĀZA 
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This has been an unprecedented year, and we 
will all remember it as the COVID year.  As I am 
writing this introduction, nearly 38 million people 
have been infected, and more than one million have 
died.  Among them have been 1,800 medics from 63 
countries.  It is clear that medics in the world have 
carried a very heavy burden on their shoulders.  At 
first there were insufficient masks, protective garb and 
hospitals and outpatient institutions which, alas, are 
not equipped to handle a pandemic.  As of October 11, 
2,765 people in Latvia were infected, and 40 had died.  
That is 21 deaths per one million residents, and that is 
a good indicator in the European Union.  Still, Latvia’s 
indicators are far behind New Zealand and Singapore 
(5), South Korea (8), Slovakia (9) and Hong Kong (14 
per million).  On the other hand, the numbers are 50 
in Norway, 62 in Finland, 114 in Germany and 637 
in the United States.  The number of infected people, 
moreover, is increasing more rapidly in Latvia than in 
any other EU member state.  The winter is beginning, 
and that means other viral infections, including an 
increase in flu cases.

It is clear that the results are fundamentally 
better in those countries where politicians listened 
to scientists and epidemiologists.  I don’t think that 
this is a surprise for any of us.  We are all waiting for 
approval of vaccines that can be delivered to those 
who face the greatest risks on an everyday basis, as 

well as those with seriously compromised immunity.

I don’t like the claim that each crisis is an 
opportunity, because those whose colleagues, friends 
or family members have died or gotten sick, those who 
have lost their work and income -- all of this creates 
a sense of insecurity, worries and even depression 
that can last for years.  It is clear, however, that this 
epidemic forced medicine and higher education to 
shift far more quickly to distanced medication, which 
is far more convenient and cheaper for patients 
(they don’t have to spend a day in a car, a bus or a 
waiting room).  Distance or virtual medicine is more 
accessible.  Latvia’s E-health system, sadly, is in its 
infancy, and it cannot ensure distanced patient visits.  
The fact that the Ministry of Health has decided to pay 
for only 60% of the in-person visit costs means that 
medical institutions will try to avoid the provision of 
such services.

Although Latvia has done better than the 
neighbours with COVID, our GDP drop has been 
most rapid.  It would be hard to expect the government 
to keep its promises if the EU had not provided 1.6 
billion euros aimed at mitigating the consequences 
of the pandemic.  I think it is critically important to 
make sure that some of that money is spent on a high-
quality E-health system, because that will help every 
medic and patient for decades in the future.

A Year We Cannot and Must Not 
Forget
Uģis Gruntmanis, LĀZA chairman

LĀZA mājas lapa lazariga.lv
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The LĀZA has been working actively on rewriting 
its statutes.  I am deeply thankful to the working 
group that spent long hours doing so.  We published 
the new draft of our statutes on or homepage and in 
our newsletter.  I believe that it was essential to state 
that the LĀZA chairman cannot be in office for more 
than two terms in a row and that LĀZA members can 
be board members or chairpersons irrespective of the 
country in which they live.

The Latvian Medical Association accepted a LĀZA 
recommendation to expand the range of countries 
in which colleagues can achieve recognition of their 
professional qualifications.  This applies to countries 
that are not in the EU and the EEZ.  The expansion will 
apply to NATO member states, as well as countries 
with which Latvia recognises dual citizenship -- 
Australia, New Zealand and Brazil.  100% of Medical 
Association members at the January 14, 2020, meeting 
supported the proposal, and I am very thankful that 
that was so.

After a year of work, the LĀZA has worked closely 
with the World Federation of Free Latvians (PBLA), 
the European Latvian Association (ELA) and the 
“With World Experience in Latvia” movement to 
assist the Ministry of Education (IZM) in preparing 
amendments on the law on regulated professions.  
Changes that affect the diaspora took effect on October 
7, 2020.  The amendments reduce the period of time 
during which professional qualifications are analysed 
by two times.  Members of the diaspora will be able 
to receive recognition of their qualifications in one-
and-a-half, two or three months if they have obtained 
their qualifications in an EU member state, a NATO 
members state, Australia, Brazil, New Zealand or 
another country with which Latvia has an agreement 
on dual citizenship.  A doctor or dentist from the 
United States, Australia or Canada will now fi nd it 
much easier to move to Latvia and quickly begin his 
or her work.

The LĀZA, PBLA and ELA have also helped the 
IZM to amend the law on universities so that it would 
be favourable to diaspora medics.  The aim is to broadly 
advertise competitions for the jobs of professors, 

deans, pro-rectors and rectors among potential 
candidates from the diaspora.  We argued that given 
the traditions of Anglo-Saxon universities, a PhD 
should not be demanded from colleagues from the 
diaspora.  A professional doctorate -- MD, DDS, DO 
-- should be enough to recognise academic positions 
held in other countries by Latvian universities.  I 
really doubt whether Parliament will support these 
amendments, however, because the Rīga Stradiņš 
University has actively objected to them.

LĀZA board member Karīna Beinerte has written 
about the major investment that she, Kaspars Tūters, 
Dagnija Tanne and Inta Zīle made in organising online 
seminars for paediatric and juvenile psychotherapy.  
This work was done in partnership with colleagues 
in Latvia and abroad.  Dr Upelnieks-Katis donated 
$10,000 to facilitate public understanding in Latvia 
about mental health topics.  Much thanks!

Karīna and several active diaspora nurses have set 
up an active group that identifies diaspora nurses and, 
in partnership with the Latvian Nursing Association, 
works to improve an understanding of the importance 
of nurses in the overall care of patients.

Zaiga Alksne-Phillips and Atis Bārzdiņš oversee 
LĀZA finances and donations.  We want each member 
to have a perfectly clear understanding of what was 
done with their contributions or donations.  We thank 
all of our donors, without whom our organisation 
could not do its work.

We have provided Professor Ilmārs Lazovskis 
Medical Fund scholarships to outstanding senior 
course students at the Stradiņš University and the 
University of Latvia.  This year we interviewed them 
virtually, and many board members took part in this 
process.  We see that Latvia has a fantastic future, 
because we have sincere and wise young colleagues 
who, with our support, will become outstanding and 
sincere specialists.

Next year we plan to launch online morning 
discussions with LĀZA board members and members 
so that we can learn more about each other, chat and 
pose questions.
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Uģis Gruntmanis, M.D., LĀZA priekšsēdis
Prof. endokrinoloģijā Dartmutas universitātē, Hanoverē, 

Ņūhempšīras štatā, ASV

Ar vakcīnu skaita pieaugumu un pieejamību 
ceram sagaidīt, ka līdz vasarai inficēto un mirušo 
skaits attīstītās valstīs samazināsies. Ekonomika, 
lai gan daudz digitālajā vidē, lēnam atjaunosies, 
cerams, ka paliks tādas labas lietas, kā pacientiem 
pieejamākas digitālās vizītes un arī apmācība. Maskas 
vēl nēsāsim ilgi, līdzīgi kā japāņi, jo tas samazina visa 
veida infekcijas.

Ko gaidām no 2021. gada?
LĀZA valde

Juris Lazovskis, M.D., LĀZA vicepriekšsēdis
Asist. prof. reimatoloģijā Dalhausas Universitātē 

(Dalhousie University), Keipbretonas reģionālā slimnīcā, 
Kanādā

No 2021., tāpat kā no katra nākamā gada, gaidu 
lietpratīgus un izpratni demonstrējošus izteikumus 
publiskajā telpā, kas cilvēkiem palīdzētu tikt galā 
ar nedrošību un bailēm. Būtu lieliski, ja aizgājušā 
gada sagādātie pārbaudījumi rosinātu atklāsmi par 
izglītotības primāro lomu šķēršļu pārvarēšanā un 
dotu sparu un pašatdevi cīņā ar nākamo, daudz 
nopietnāko problēmu – globālo klimata krīzi.

Jānis J. Dimants, M.D. LĀZA valdes loceklis, expriekšsēdis
Ginekologs-dzemdību speciālists, šobrīd pensionējies, 

dzīvo Mineapolē, ASV

Vienmēr esmu mēģinājis apzināt un uzrunāt 
jaunos latviešu ā rstus un zobārstus. Un viņu nav 
mazums. Katrā ziņā to pastiprināti darīsim arī 2021. 
gadā. Lielu prieku un gandarījumu rada tas, ka LĀZA 
gan kā organizācija, gan kā individuāli rakstītāji 
parādāmies gan starptautiskā, gan Latvijas presē. 
Galvenais ir visu turpināt, piemērojoties laika un 
visādu pārmaiņu uzspiestām prasībām.

Zaiga Alksne-Phillips, M.D., LĀZA kasiere
Pediatre Allegro Pediatrics Bellevue, ASV, šobrīd 

pensionējusies.

2021. gadā vajag turpināt organizēt seminārus 
Bērnu un pusaudžu psihoterapijā. Vajag gudri izmantot 
Dr.Laumas Upelnieks-Katis 10 000 USD ziedojumu 
tām iecerēm, ko jau nospraudām, lai veidotu kvalitatīvu 
un plašai sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par 
bērnu psihisko veselību un attīstību. Vajag attīstīt ideju 
par „kafijas pauzi kopā ar LĀZA”, ZOOM sarunām 
dažādu specialitāšu laukos. Ir svarīgi turpināt jau labi 
iesāktos darbus, koncentrēties uz to kvalitāti. 
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Daina Dreimane, M.D., LĀZA sekretāre
Prof. bērnu endokrinoloģijā; Childrens Hospital of Orange 

County, Orange, Kalifornija, ASV. 

Vispirms uzvaru pār Covid pandēmiju. Esmu 
pārliecināta, ka to panāksim, jo cilvēka intelektam 
un zinātnei nav robežu un nekas nav neiespējams. 
Ar nepacietību gaidu dzīves atgriešanos normālās 
sliedēs ar mieru, laipnību un cilvēcisku kontaktu, kā 
arī vienkāršos ikdienas priekus: ciemošanos ģimenē, 
kino apmeklēšanu, vakariņas restorānā ar draugiem. 
Man šķiet, ka pandēmija mūs iemācīja vairāk novērtēt 
un respektēt vienam otru, un es ceru, ka, neraugoties 
uz viedokļu atšķirībām, varēsim saprasties un dzīvot 
mierā. Personīgā plāksnē veselību sev un tuvajiem, 
turpināt produktīvi strādāt savā iemīļotajā profesijā, 
labi atpūsties un drusku ceļot un redzēt, un iemācīties 
jaunas lietas. LĀZA biedriem un LĀZA draugiem 
novēlu laimīgu, veselīgu un panākumiem bagātu 
jauno gadu.

Atis Bārzdiņš, M.D., LĀZA valdes loceklis, kasiera vietnieks
Hematologs-onkologs Pacific Medical Centers 

daudzspecialitāšu praksē Sietlā, ASV. Latvijas Medicīnas 
akadēmijas 1994. gada absolvents.

Esmu ļoti optimistisks, ka, pateicoties vakcinācijai 
un beidzot arī ASV nopietnai attieksmei šis 
problēmas risināšanā, 2021. gadā izdosies savaldīt 
Covid-19 pandēmiju. Pieņemu, ka gada gaitā dzīve 
sāks pamazām atgriezties daudzmaz normālās sliedēs 
vairums pasaules valstu. Taču pārdzīvotais turpinās 
mūs visus iespaidot gan psiholoģiski, gan ekonomiski.

Esmu ļ oti cerībām pilns, ka pēc-pandēmijas 
atkopšanās cilvēkos un sabiedrībās atraisīs jaunu 
apziņu par to, cik ļ oti esam atkarīgi viens no otra 
un ka vēl aizvien esam ļoti trauslas būtnes, kas tikai 
kopīgiem spēkiem var atrisināt pasaules samilzušās 
problēmas. Ceru, ka mazināsies demagoģija un ka 
sāksim rast risinājumus, kā ierobežot dezinformāciju, 
kas šobrī d, līdzās klimata krīzei, šķ iet, ir lielākais 
drauds sabiedrības miermīlīgai attīstībai nākotnē.

Ceru, ka man izdosies atkal apciemot Latviju un 
ka 2021. gads iezīmēs daudzus jaunus labus sākumus 
mūsu visu dzīvēs!

Kaspars Tūters, M.D., LĀZA valdes loceklis, 
Ojāra Veides fonda vadītājs.

Psihiatrs, psihoanalītiķis, psihoterapeits, saistīts ar 
Toronto Universitāti un ir akadēmiskais biedrs Toronto 

Psihoanalītikas asociācijā. 

2021. gads mums mācīs: pacietību, dzīvot ar 
nezināmo un nekontrolējamo, būt pieticīgākiem un 
nedzīties pēc materiālā labuma, bet gan izbaudīt to, 
ko sniedz ģimene un mājas.
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Ēriks Niedritis, M.D., LĀZA valdes loceklis, 
Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda priekšsēdis. 

Internists, privātprakse Medicine Rockville Centre New 
York; Zucker Hillside Hospital Long Island Jewish Medical 

Center Northwell Health ārsts un ambulatorā medicīnas 
centra vadītājs. 

Ceru sagaidīt 2021. gadā Covid vīrusa iznīcināšanu! 
Gaidu, ka mēs visi dzīvosim Covid vīrusa brīvā 
pasaulē! Atgriezīsimies vecajās sliedēs, bet novērtēsim 
visu, kas mūsu dzīvē, piemēram, tikšanos ar radiem un 
draugiem, pulcēšanos pasākumos, ceļošanu un mūsu 
pašu veselību daudz vairāk un ar lielāku pateicību kā 
jebkad! Jutīsimies laimīgāki, dzīvojot bez Covid vīrusa 
draudiem!

Gundars Katlaps, M.D., LĀZA speciālo projektu koordinators
Kardiotorakālās ķirurģijas sekcijas vadītājs Tampa General 

Hospital, Tampa, Florida, ASV

Ceru, ka Rīgā COVID šausmas drīz beigsies un vasara 
būs gara!

Aleksandrs Kalniņš, MD, MBA, LĀZA biedrzinis
Neiroradiologs/radiologs, Neirovaskulārās radioloģijas 

direktors, “Vice Chair Wellness”,
Čikāgas Universitātes slimnīca, Čikāga, ASV

2021. gads sākās ar jaunu pagriezienu Covid-19 
pandēmijas apkarošanā ar paplašinātām potēšanas 
iespējām un ar vēl efektīvākām pieejām pandēmijas 
novēršanai. Lai gan esam iemācījušies veiksmīgi 
izmantot tehnoloģiskus saziņas līdzekļus, ceram, ka 
šis gads mums ļ aus atkal atgriezties pie pierastām 
tikšanām klātienē gan ar ģimeni, ar draugiem, kā arī 
ar darba kolēģiem. Novēlu jums visiem veselību un 
optimismu šajā gadā, kā arī pacietību ar likumiem, kuri 
nav domāti, lai mūs nospiestu, bet ātrāk un veiksmīgāk 
mums ļautu atbrīvoties no pandēmijas sloga. 

Karīna Beinerte, M.D., MRCPscyh, LĀZA sekretāres 
vietniece

Rezidente bērnu un pusaudžu psihiatrijā, South London 
and Maudsley NHS Foundation Trust, Apvienotā Karaliste 

2021. gads ir cerību gads, jo visi gaidām un 
skatāmies, vai vakcinācijas programma līdz ar vasaru 
un rudeni atnesīs cerēto brīvību no Covid vīrusa 
ierobežojumiem. Kas attiecas uz mūsu organizāciju, 
šogad ceru, ka varēsim pievērsties aktīvākai biedru 
iesaistei organizācijas darbībā, veidot tematiskās 
diskusijas un varbūt pat virtuālu biedru kopsapulci. 
Biedri aicināti ierosināt tēmas, par ko būtu vērts veidot 
diskusijas un darba grupas. 2021. gads iezīmēsies arī 
kā gads, kad ārpus Latvijas dzīvojošo mediķu kopiena 
kļūs par vienu organizāciju bagātāka, jo tiek dibināta 
Diasporas Māsu un Vecmāšu Apvienība, kas, līdzīgi 
kā LĀZA vieno ārstus un zobārstus, savedīs kopā visas 
no Latvijas aizbraukušās un ārzemē s kvalificējušās 
māsas, vecmātes un māsu palīgus. Ceram uz veiksmīgu 
starp-organizāciju sadarbību.
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Kamena Kaidaka, M.D., LĀZA biroja vadītāja Latvijā
Interniste, LĀZA Apkārtraksta redaktore, biedrības Skaldu 

Raksti valdes locekle

No 2021. gada varēs sagaidīt tikai to, ko mēs paši 
šim gadam dosim – ja dosim darbu, tas būs darbīgs 
gads, ja dosim mīlestību, tas būs mīlestības gads, ja 
dosim viedumu, tas būs labs gads. Dosim labāko no 
tā, kas mūsos ir, un 2021. būs labs gads pat tad, ja tajā 
būs daudz izaicinājumu un pārbaudījumu.

Man patīk padevība ciešanām,
Kas nenovēršamas, jo tās grib stipra gara.
Tik vājais sāpju bailēs neprātības dara
Un slēpdamies cer gļēvi izbēgt tām.
/Kārlis Štrāls/

Andis Graudiņš, MBBS (Hons), PhD, FACEM, FACMT, 
LĀZA speciālo projektu koordinators

Prof. klīniskajā toksikoloģijā un neatliekamajā medicīnā, 
Monašas Toksikoloģijas nodaļas direktors, Neatliekamās 

medicīnas pētniecības nodaļas vadītājs Monašas 
universitātē, Austrālija, RSU MF viesprofesors

No 2021. gada sagaidu, ka Latvijā tiks ātri kontrolēts 
un samazināsies Covid inficēšanās gadījumu skaits un 
slodze uz veselības sistēmu. Gribu turpināt sadarbību 
ar LĀZA kolēģiem valdē. Gribu uzsākt pētījumu par 
iemesliem, kāpēc jaunie ārsti aizplūst no Latvijas 
un kā samazināt zaudējumus. Ir cerība, ka ar Covid 
vakcinācijām varēs agrāk vai vēlāk atgriezties Latvijā, 
klātienē sniegt RSU neatliekamās medicīnas un 
toksikoloģijas lekcijas medicīnas studentiem. Patlaban 
vēl no Austrālijas ceļošanas iespējas uz Eiropu un citur 
ir ļoti ierobežotas.

LĀZA pateicība veselības 
aprūpes darbiniekiem

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 
saka lielu paldies visiem veselības aprūpē strādā-
jošajiem, visiem, kas laikā, kad satraukums un 
bailes pārņem daudz ātrā k par Covid-19, spēj 
strādāt, strādāt daudz un strādāt atbildīgi.

Pašizolācija ir jauns termins mūsu ikdienas 
saziņā, tas nozīmē nesatikšanos, nesarokošanos, 
bet tas nenozīmē nedomāšanu. Ir laiks domāt! 
Ir laiks katram sabiedrības loceklim un katras 
valsts valdībai pārdomāt, kas tad ir valsts drošī-
bas un labklājības garants?

Ceram, ka krīzes situācija beigsies, varēsim 
stalti izsliet galvu, kad vīruss atkāpsies. Bet tik-
pat ļoti ceram, ka krīzes mācības neaizmirsīsies 
- cik viegli ievainojami kā sabiedrība esam, tik 
maz spējam panest ierobežojumus, tik augstas 
mums visiem prasības pret dzīves iespējām, tik 
ļoti netīk atzīt savas kļūdas, bet labprāt vainu 
meklējam citos. Bet varbūt varam ko mainīt? 
Varbūt varam novērtēt tos, kas stājas pretī 
briesmām, vienalga, kādā paskatā tās nāk.

Paldies visiem medicīnā strādājošajiem, 
visiem, kas ieraudzīja, kā ārkā rtas apstākļos 
var nākt talkā, lai apstākļus uzveiktu un to 
sekas nebūtu graujošas sabiedrībai. Paldies par 
jūsu izturību, par domu skaidrību. Un paldies 
par tiem milzīgajiem upuriem, ko nācies nest 
daudzām mediķu ģimenēm!

Cieņā, LĀZA valde
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Andrejeva, Līva                            $200.00
Andrējevi , Anita & Georgs      €10.00
Āboliņš, Māra                              $100.00
Bārzdiņš, Atis                               $1100.00
Bārzdiņš, Atis     €10.00
Berger Priede, Antra                 $50.00
Bērziņa, Biminita                         $60.00
Blāķis, Māra                                  $50.00
Cigusis, Aleksandra                    $90.00
Dimants, Jānis                               $140.00
Dobrovolsky, Irēna                 $40.00
Dreimane, Daina                           $1000.00
Gonzales, Līga                               $100.00
Gruntmanis, Uģis                        $1000.00
Hoag, Silvija                                   $200.00
Janners, Sigurds                           $300.00
Katlaps, Gundars                        $1000.00
Krustiņš, Eduards              €215.00
Krūmiņš, Andrejs                         $70.00

LĀZA kases pārskats 2020
IENĀKUMI:
BIEDRU NAUDA              $ 3606.37
                                                         EU 1905.00
ZIEDOJUMI                      $ 7280.00
                                   EU 710.00
IZDEVUMI:               $ 6,182.00
                                 EU 15,390.92

LĀZA galvenie izdevums ir saistīti ar Apkārtrakstu – tā sagatavošana, izdevniecība un izsūtīšana. To veic un 
koordinē Kamena Kaidaka, LĀZA birojā Rīgā. Pārējie izdevumi, tikai pieminot dažus, ir saistīti ar LĀZA web 
lapu, ZOOM un konferencēm, stipendiju prezentāciju un diasporas sadarbību. Izdevumi ASV - $ 5000.00 Prof. 
I. Lazovska Medicīnas fonda stipendijām (t. sk. $ 4390.00 no Ojāra Veides fonda, $ 400 no Prof. Ilmāra Lazovska 
fonda un $ 210 no LĀZA), $ 380.00 tax accountant izmaksas un $ 750.00 ZOOM account iegādi. 

2020.gada 31. decembrī Bank of America LĀZA konta atlikums ir $ 38,939.68

2020. gada 12. augustā tika noturēts revīzijas komisijas audits ( Dr. Atis Bārzdiņš, Dr. Juris Cilnis, Dr. Vaira 
Pelēķis). Komisija sprieda, ka dokumentācija ir labi uzturēta, kārtīga, pieejoša un izteica atzinību un paldies par 
padarīto darbu. Komisija ieteica datu digitalizēšanu un samazināt tagadējās daudzās biedru maksas kategorijas 
(ASV, Eiropa un Latvija). Turpmāk Dr. Atis Bārzdiņš ir uzņēmies būt kasieres palīgs.

Ja ir jautājumi par šo sniegto LĀZA kases pārskatu, lūdzu sazināties ar Dr. Zaiga Alksne-Phillips zap@uw.edu 

Sirsnīgs paldies Dr. Zaigai Alksnei-Phillips un Dr. Atim Bārzdiņam par darbu.
Paldies visiem LĀZA biedriem, kas savlaikus nomaksājuši biedra naudu! Aicinām visus veikt maksājumus gan 
par 2021. gadu, gan iepriekšējo laiku! 
Paldies visiem ziedotājiem! Tikai ar jūsu atbalstu varam turpināt aizsāktos darbus un domāt par jauniem! 

LĀZA valde

LĀZA ziedotāju saraksts 2020
Kūlītis, Zinta                                  $40.00
Mačs, Juris                                      $500.00
Nagobads, V. Georgs                   $100.00
Ozoliņš, Arturs                            $100.00
Pāvulāns, Ausma    €25.00
Phillips, Zaiga                                 $100.00
Pone, Jānis                                       $70.00
Radvany, Martin G      €90.00
Schillinger (ex Klešmite), Rudīte €15.00
Schultz, Biruta                              $20.00
Sēja, Rita                                           $50.00
Strobel, Fred                                 $100.00
Trapp, Maximiliane                   €10.00
Urtāne, Alda                        €310.00
Vinters, Harry   $130.00
Zīverts, Līlija                                 $70.00
Zemītis, Andris    €25.00
Prof. I. Lazovska fondam: 
Renigers, Silvija                            $500.00
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LĀZA kā starptautiska organizācija nekad nav 
pārtraukusi savu darbību jau kopš tās dibināšanas 
1947. gadā. Tās Statūti pēdējoreiz mainīti bija 2013. 
gada 26. decembrī, un izmaiņu būtiskākais iemesls 
bija sabiedriskā labuma statusa piešķiršana ASV. 
Tomēr 21. gadsimta sociālās iespējas ir par iemeslu, 
lai organizācija pārskatītu un aktualizētu savus 
statūtus. Paplašinājies ir LĀZA biedru loks, aktīvāk 
iesaistās LĀZA darbā ES valstu kolēģi, tāpat LĀZA 
pievienojušies arī Latvijas kolēģi, LĀZA par savu 
sabiedrisko organizāciju vēlas saukt arī studenti un 
rezidenti, pārrobežu migrācija ir jau tik ierasta lieta, 
ka valsts piederība nevar būt par iemeslu LĀZA 
biedru iespējai piedalīties LĀZA darbā un ieņemt 

arī amatus valdē. Par to spriedām 2019. gada 5. 
jūlijā LĀZA konferencē Toronto. Tika izveidota 
darba grupa (Kaspars Tūters, Jānis Dimants, Zaiga 
Alksne-Phillips un Atis Bārzdiņš), kura sniedza savus 
ieteikumus vajadzīgajām izmaiņām, lai LĀZA Statūti 
atbilstu faktiskajām norisēm organizācijas dzīvē un 
būtu saprotami visiem, kas vēlas pievienoties LĀZA. 
28. jūlija Valdes sēdē tika pieņemti jaunie, aktualizētie 
LĀZA statūti un nodoti LĀZA biedru vērtējumam, 
aicinot ieteikumus sūtīt līdz 15. augustam. Statūtu 
galējo versiju apstiprināja LĀZA valdes sēdē 2020. 
gada 27. septembrī. Statūtu jauno redakciju var lasīt 
LĀZA mājaslapā sadaļā Par LĀZA.

LĀZA aktualizēti statūti
LAZA valde

LATVIEŠU ĀRSTU UN ZOBĀRSTU APVIENĪBA
LATVIAN MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATION

LĀZA
Statūti

Statūti apstiprināti 26 decembrī, 2013.
Statūtu grozījumi apstiprināti 27. septembrī, 2020 

Mērķi un darbība
1. Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kura dibināta 

1947. gadā Vācija, bet kopš 2013. gada reģistrēta Minesotā, ASV, un ASV ziedotājiem ir nodokļu atlaides 
ziedojumiem (LĀZA is a “qualified 501(c) tax free Organization and all donations are tax deductable in 
USA). LĀZA mērķi ir:
1.1. apvienot vienā organizācijā ā rstus, zobārstus, ārstniecības atbalsta personas un medicīnas nozares 
zinātniekus gan ar Latvijā, gan ārpus tās iegūtu diplomu, kā latviešu izcelsmes medicīnas profesionāļus, tā 
arī cittautībniekus, kas vēlas atbalstīt LĀZA mērķus un darbību;
1.2. stiprināt savu biedru kopības apziņu un veicināt ē tikas principu ievērošanu veselības aprūpē un 
medicīnas izglītībā;
1.3. rūpēties par Latvijas iedzīvotāju un diasporas fiziskā s un psihiskās veselības kopšanu, tautas dzīvā 
spēka saglabāšanu, veselības sistēmas uzlabošanu un tās ilgtspējas veicināšanu;
1.4. veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstniecības personu un ārstniecības 
atbalsta personu izglītību un sadarbību;
1.5. sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar Latvijas institūcijām un veselības aprūpes, 
pētniecības un izglītības iestādēm, lai sekmētu savu mērķu īstenošanu. LĀZA biedri atbalsta šos mērķus, 
daloties ar savu starptautisko pieredzi.

2. Apvienības uzdevumi ir:
2.1. pārstāvēt savus biedrus un atbalstīt viņu darbību LĀZA mērķu sasniegšanai;
2.2. rīkot sanāksmes un kongresus saviem biedriem un Latvijas kolēģiem, kā arī zinātniskas lekcijas un 
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pārrunas plašākai sabiedrībai;
2.3. atbalstīt un sekmēt medicīnisko izglītību, ārstniecību un pētniecību, kā arī humanitāro palīdzību 
Latvijai;
2.4. izdot LĀZA Apkārtrakstu, nodrošināt zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas par sabiedrības 
veselības jautājumiem.  Popularizēt LĀZA darbību, saglabāt tās vēsturi.

Biedri, viņu tiesības un pienākumi
3. Par LĀZA biedru var kļūt fiziska persona, neatkarīgi no dzīves vai darba vietas gan Latvijā, gan ārpus 

tās, kura ir iepazinusies ar LĀZA statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt apvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanu. LĀZA biedra statuss pēc tā tiesībām un pienākumiem iedalās sekojoši:
– īstenais biedrs,
– asociētais biedrs, 
– goda biedrs.
3.1. par īstenajiem biedriem var būt ārsti, zobārsti un rezidenti. Īstenajiem biedriem ir balsstiesības, un tos 
var ievēlēt pārvaldes un revīzijas institūcijās;
3.2. par asociētajiem biedriem var būt medicīnas un zobārstniecības studenti, ārstniecības vai ārstniecības 
atbalsta personas, vai citas fiziskas personas, kuras atbalsta LĀZA mērķus un kuru profesionālā darbība 
ir saistīta ar ārstniecību. Asociētajiem biedriem ir balsstiesības, bet tos nevar ievēlēt pārvaldes un revīzijas 
institūcijās. Asociētie biedri ir lūgti aktīvi iesaistīties LĀZA darbā, dalīties ar savām idejām un sniegt 
ieteikumus;
3.3. par goda biedriem var kļūt izcili ārsti, zobārsti un citas fiziskas vai juridiskas personas, kas sniegušas 
lielu ieguldījumu LĀZA mērķu realizācijā. Goda biedriem nav balsstiesības un tos nevar ievēlēt pārvaldes 
un revīzijas institūcijās.

4. Persona, kura vēlas kļūt par LĀZA biedru, iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Apvienībā un 
apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī samaksā iestāšanās maksu. 
Īstenos un asociētos biedrus uzņem valde.

5. Goda biedra statusam personu iesaka LĀZA biedri, un to apstiprina valde.
6. Ja LĀZA biedrs pašreizējā gada laikā nenomaksā biedra maksu par iepriekšējo gadu, tad valde ir tiesīga 

aktīvā un asociētā biedra statusu apturēt līdz biedra naudas nomaksai. Pēc parāda samaksas biedra statuss 
tiek atjaunots.

7. Ja biedrs nemaksā ikgadējo biedra naudu vai kaitē LĀZA mērķiem un tās labai slavai, ar valdes lēmumu 
viņu var izslēgt no Apvienības.

8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Apvienības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.
9. LĀZA biedru tiesības un pienākumi ir:

9.1. piedalīties LĀZA lēmumu pieņemšanā, saņemt informāciju par LĀZA darbību; 
9.2. izvirzīt kandidātus LĀZA valdes vēlēšanām un ievēlēt valdi;
9.3. ierosināt un izlemt citus jautājumus, kas attiecās uz LĀZA mērķu realizāciju; 
9.4. izstāties no LĀZA; 
9.5. ievērot LĀZA statūtus un valdes lēmumus;
9.6. regulāri maksāt biedra naudu, atbilstoši valdes noteiktajam.

Vēlēšanas
10. LĀZA valdes un amatu vēlēšanas: 

10.1  vēlēšanu gada sākumā valde publicē aktuālo ī steno LĀZA biedru sarakstu, informē par vēlēšanu 
norises kārtību un aicina biedrus iesūtīt LĀZA sekretāram pieteikumus jaunajam valdes sastāvam; 
10.2  par kandidātu LĀZA valdei var būt LĀZA ī stenie biedri, kuri regulāri maksājuši biedra naudu, 
vismaz gadu aktīvi darbojušies LĀZA mērķu vārdā, kuriem ir savs redzējums par LĀZA darbību nākamajā 
starpvēlēšanu periodā un kuri ir gatavi arī paši strādāt;
10.3  katram īstenajam un asociētajam biedram balsošanā ir viena balss, goda biedriem nav balss tiesības;
10.4  valdes amatiem kandidātus izvirza un ievēl jaunā valde no sava vidus. Vēlēšanas notiek ik četrus gadus.
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Valde
11. LĀZA izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl LĀZA balsstiesīgie biedri: 

11.1. valdē ir ne mazāk kā 6 personas, tai skaitā: priekšsēdis, vicepriekšsēdis, sekretārs, kasieris, biedrzinis; 
11.2. valdi ievēl uz 4 gadiem; valdes locekļi un priekšsēdis var tikt ievēlēti vairāk nekā vienu termiņus pēc 
kārtas. Par darbību valdē ievēlētās personas nesaņem atalgojumu; 
11.3. valdes priekšsēdi ievēl valdes locekļi no sava vidus ar 2/3 balsu pārsvaru. Par valdes priekšsēdi var būt 
LĀZA īstenais biedrs, neatkarīgi no viņa mītnes valsts, kurš aktīvi darbojies LĀZA vismaz 3 gadus; valdes 
priekšsēdi var ievēlēt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas;
11.4. valde ir tiesīga izlemt visus ar biedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot jautājumus, kas ir biedru 
sapulces kompetencē;
11.5. atsevišķas pārstāvības tiesības ir valdes priekšsēdim un valdes priekšsēža vietniekam (vicepriekšsēdim). 
Pārējie valdes locekļi pārstāv biedrību kopā ar vēl diviem citiem valdes locekļiem.

12. Valdes kompetencē ir:
12.1. sadalīt amatus un pienākumus; ja starplaikā kāds no valdes locekļiem atsakās no darbības valdē, tad 
valdei ir tiesības uzaicināt kādu atvietotāju līdz nākamām vēlēšanām;
12.2. reprezentēt LĀZA un vadīt tās darbu saskaņā ar statūtiem; valdes kompetencē ir veikt statūtu 
labojumus, atbilstoši LĀZA balsstiesīgo biedru ieteikumiem;
12.3. veikt finanšu darījumus, vest grāmatvedības uzskaiti un veidot arhīvu;
12.4. sastādīt LĀZA budžetu un noteikt biedru maksas;
12.5. pilnvarot atsevišķas personas atsevišķu jautājumu kārtošanai;
12.6. uzņemt jaunus biedrus, izslēgt biedrus;
12.7. apstiprināt Goda biedrus; 
12.8. sniegt biedriem pārskatu par savu darbību;
12.9. sasaukt biedru sapulci, izsūtot paziņojumu 2 mēnešus iepriekš, un atgādinājumu nedēļu pirms 
sapulces, ja tā notiktu tele-konferences veidā, kurā pieņemtie lēmumi ir ar tādu pat juridisku spēku, kā 
rakstveida balsošana, ja sapulcē piedalās vairāk nekā 1/3 balsstiesīgo biedru.

Revīzijas komisija
13. Apvienības finansiālā s un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija divu vai trīs locekļu 

sastāvā, kurus apstiprina valde.
13.1. revīzijas komisija izvēl no sava vidus priekšsēdētāju; 
13.2. revīzijas komisija veic LĀZA mantas un finanšu līdzekļu revīziju un sniedz savu ziņojumu valdei un 
biedriem.

Līdzekļi
14. LĀZA finanšu līdzekļi sastāv no ikgadējiem biedru naudas maksājumiem, individuāliem piešķīrumiem un 

novēlējumiem, piešķīrumiem no organizācijām ar līdzīgiem mērķiem (piem., Ojāra Veides Fonds, Prof. 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds), ziedojumiem LĀZA darbībai un mērķa ziedojumiem, u.c. ienākumiem, 
kas nav pretrunā ar LĀZA mērķiem.

Likvidācija
15. Apvienības reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt valde, bet to apstiprina biedru sapulce. Biedru 

sapulces lēmums par Apvienības reorganizāciju, darbības izbeigšanu un likvidāciju ir pieņemts, ja par 
to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no balsstiesīgajiem biedriem. Darbības izbeigšanas un likvidācijas 
gadījumā atlikušo mantu sadala atbilstoši valdes lēmumam.

LĀZA valde: Uģis Gruntmanis, Juris Lazovskis, Zaiga Alksne-Phillips, Jānis Dimants, Atis Bārzdiņš, Kaspars 
Tūters, Ēriks Niedrītis, Daina Dreimane, Gundars Katlaps, Andis Graudiņš, Karīna Beinerte, Aleksandrs 
Kalniņš. 

LĀZA biroja vadītāja Kamena Kaidaka     2020.gada 27. septembris
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Latviešu medicīnas vadības profesionāļi no 
Vācijas, Lielbritānijas, ASV un Brazīlijas 15. novembrī 
tālsaistes sanāksmē vienojās izveidot sadarbības grupu 
pieredzes apmaiņai veselības aprūpes pārvaldības 
jomā. Grupai aicināti pievienoties arī citi ārvalstīs 
strādājošie medicīnas vadītāji, veselības aprūpes 
sistēmu pārvaldības speciālisti, pētnieki un studējošie.

Grupu koordinēs Lielbritānijas Nacionālā 
veselības dienesta kvalitātes vadības speciālists Kārlis 
Ālbergs: “Pirmajā Veselības aprūpes pārvaldes grupas 
sanāksmē man bija prieks satikt kolēģus no daudzām 
pasaules valstīm ar lielu pieredzi un labām idejām. 
Aicinu grupai pievienoties arī citus kolēģus. Es ticu 
ka mēs kopīgi spēsim sniegt pozitīvu ieguldījumu 
Latvijas veselības aprūpes sistēmas un pacientu 
labā.” Grupas nākamā tikšanās notika jau 6.decembrī, 
kurā neformālā sarunā ar pieaicinātiem ekspertiem 
no Latvijas, diskutēja par izaicinājumiem Latvijas 
veselības aprūpes pārvaldībā.

Grupu atbalstīs diasporas uzņēmēju un profesionāļu 
kustība #esiLV un Latviešu ārstu un zobārstu apvienība 
(LĀZA). LĀZA valdes locekle  Karīna Beinerte  cer, 
ka “domapmaiņa starp kolēģiem Latvijā un diasporā 
palīdzēs visiem iegūt idejas un pārņemt labo praksi 
pārmaiņu procesiem savās darbavietās, un piedalīties 
arī jaunas medicīnas vadītāju paaudzes veidošanā 
Latvijā, lai medicīnas sistēma Latvijā turpinātu 
attīstīties un modernizēties”. 

Kustība  #esiLV  grupas darbu atbalstīs, gādājot 
par sazobi ar citu nozaru menedžmenta, pārmaiņu 
vadības, starptautiskās komunikācijas un citu vadības 
jomu speciālistiem diasporā un Latvijā. 

Grupa iecerējusi veidot tematiskas diskusijas 
un pieredzes apkopojumu veselības pārvaldībai 
aktuālos jautājumos, veidojot dialogu ar kolēģiem no 
Latvijas. Grupa kā pirmos šādus jautājumus uzsvēra 
mūsdienīgu izglītību, pārvaldības izaicinājumus 
Covid-19 apstākļos un cilvēkresursu vadību. Grupa 
arī iepazīsies ar šobrīd publiskai apspriešanai 
nodotajām Latvijas Veselības pamatnostādnēm 
2021.-2027. gadam, lai rosinātu plašākas diskusijas 
par tajās ietvertajiem visai sabiedrībai nozīmīgajiem 
principiem un mērķiem.   

Vajadzība izveidot šādu veselības aprūpes 
pārvaldības profesionāļu grupu izskanēja Eiropas 
Latviešu apvienības (ELA) un LĀZA 2019.gada 
7.decembrī Berlīnē notikušajā Medicīnas profesionāļu 
sadarbības forumā, kas pulcēja virs piecdesmit 
pieredzējušus un jaunus latviešu ārstus un nozares 
pētniekus no Vācijas, Austrijas, Īrijas un Lielbritānijas, 
kā arī kolēģus, politikas veidotājus un eksportējošus 
uzņēmējus no Latvijas.

Kustība Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai 
#esiLV  ir ārzemēs darbojošos Latvijas izcelsmes uzņēmēju, 
profesionāļu un nozaru speciālistu, kā arī viņus apvienojošu 
klubu un organizāciju kopiena. 

Kopējas rūpes 
par veselības aprūpes sistēmu
Elīna Pinto, ELA prezidente

Elina Pinto, ELA prezidenteKārlis Ālbergs,  Lielbritānijas Nacionālā veselības 
dienesta kvalitātes vadības speciālists; esilv@latviesi.com
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Iespējams, ka 2021. gada sākumā jau ir tapis biezs 
sējums, kurā ir dokumentēts viss, kas saistīts ar 2020. 
gada lielo pārbaudījumu – Covid-19 vīrusa izplatību. 
Bet 2020. gada sākumā vēl neviens no mums nezināja, 
ka vīrusa zīmē aizvadīsim visu gadu un sagaidīsim 
arī jauno – 2021. gadu. Par to, kas un kā notiek katra 
no LĀZA valdes locekļu darba vietām, runājām 
LĀZA valdes sēdē 22. martā. Pasaulē tieši martā 
bija izsludināta Covid-19 vīrusa pandēmija. Visās 
valstīs bija noteikti ierobežojumi, tomēr tie nebija 
visur vienoti. Valstis dalījās ļoti bīstamajās un mazāk 
bīstamajās, atkarībā no saslimušo skaita. Kādi bija 
ierobežojumi un kā tie ietekmēja LĀZA valdes locekļu 
darbu? 

Zaiga Alksne-Phillips (pediatre, Sietla, ASV). 
Prakse ir atvērta, bet pacientu plūsma samazinās. 
Iestādi dala vairākām apmeklētāju plūsmām: 
veselajiem un slimajiem. Stāvoklis ir grūts, jo arī 
veselie negrib apmeklēt ārstniecī bas iestādes, ir 
risks, ka netiks savlaicīgi potēti bērni. Visi darbinieki 
ir maskās. Ir bijis slimnīcā pacients, kam pozitīvs 
Covid tests. Vašingtonas U attīstīja savus testus, bet 
nepietiekošā daudzumā. Analīzes, ko ņ em Covid 
diagnostikai, sūta uz Vašingtonas apgabalu, tas prasa 
laiku.

Ēriks Niedrītis (internists, Ņujorka, ASV). 
Privātprakses pacientus pieņemu tikai elektroniski. 
Slimnīcā 4-5 Covid pacienti ir ventilējami, 34 inficēti. 
12 dienas esmu strādājis stacionārā, tagad viena 
brīvdiena un tad atkal 12 darba dienas. Medicīnas 
māsas tagad ir apmācītas, lai var aizpildīt dokumentus 
un uzņemties lielāku atbildību, jo ā rstu trūkst. 
20.00 pilsētas ir slēgtas. Strauji aug saslimušo skaits 
Ņujorkā no viena līdz astoņiem tūkstošiem nedēļā. 
60 ir miruši. Hudzonas upē būs kuģis, kas palīdzēs 
ar slimnīcas gultām. Slimnīcas vadība aicina nākt 
palīgā atvaļinātos ā rstus, un viņi atsaucas. Bet vai 

tas ir labi, jo ir skaidrs, ka mēs daudzi būsim inficēti, 
maskas lietojam un tā aizsargājam veselos. Latviešu 
baznīcas draudzei Ē riks sūtīs vēstuli ar informāciju, 
kā izsargāties no inficēšanās.

Daina Dreimane (endokrinoloģe, ASV) ir 2 nedēļu 
karantīnā. Strādāju lielākajā bērnu slimnīcā Kalifornijā. 
Nav vēl bijis neviens saslimis bērns, bet tas tāpēc, ka 
cilvēki dzīvo savās privātmājās. Slimnīcā apmeklētāji 
un studenti vairs netiek ielaisti, var uzturēties tikai 
personāls – ārsti un rezidenti. Var lietot telemedicīnas 
platformas. Ārsti nav atcēluši vizītes, tās notiek caur 
ZOOM. Pacienti no mājas augšupielādē savus datus, 
un saziņa notiek caur ZOOM. Jaunus pacientus 
neņem, tikai kritiskās situācijās. Distances medicīna 
ir šobrī d risinājums. Ir laba darba organizācija. Būs 
instruktāža, kā skatīt pacientus attālināti. Slimnīcā 
jāvalkā maskas, bet to trūkst, un tās tiek lietotas pārāk 
ilgi. Speciālos aizsarglīdzekļus lieto retos gadījumos. 
Problēma ir, ka, nesaņemot CD terapiju, bērni ar 1. 
tipa CD var nomirt.

Kaspars Tūters (psihoterapeits, Toronto, 
Kanāda). Izbeidzu klīnisko praksi psihoterapijā 
un noturu ZOOM seminārus un apmācu ZOOM 
lietošanā vecākos kolēģus. Toronto arī noteikti stingri 
ierobežojumi, kaut gan situācija nav tik smaga, kā ES.

Aleksandrs Kalniņš (radiologs, Čikāga, ASV). 
Radioloģijā ir vieglāk koordinēt darbu, jo strādājam 
attālināti caur datoru. Problēma, ko saredzu 
ilgtermiņā, ka studentiem un rezidentiem nebūs 
tik daudz praktisko piemēru, cik noteikts apmācību 
plānā. Invazīvajiem radiologiem ir daži inficēti 
pacienti. Ir jāizvērtē, vai vērts veikt lumbālpunkciju 
un citas manipulācijas, jo inficēšanās risks ir augsts. 
Slimnīcās izpilda tikai to, kas kritiski nepieciešams. 
Daži pacienti ir miruši. Čikāgā arī ir noteikts, lai cilvēki 
neietu ielās. Slimnīcas vadība lūdz mani palīdzēt radīt 

Covid-19 hronika – 
pandēmijas sākums
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja
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pozitīvu noskaņu darba vidē – būt kā sabiedrības 
smīdinātājam, lai kliedētu drūmo noskaņu.

Kamena Kaidaka (LĀZA biroja vadītāja, Rīga, 
Latvija). Latvijā noteikta ārkā rtas situācija – visi 
sabiedriskie pasākumi ir atcelti, pacientu plūsma 
ārstniecības iestādēs samazinās, Covid-19 pacientu 
skaits aug, bet pagaidām tas nav tik dramatisks kā 
Itālijā u.c. Saeimas deputāti aicina aplaudēt mediķiem 
par viņu pašaizliedzīgo darbu, bet savā balsojumā 
20.martā noraida algu palielinājumu veselības aprūpē 
strādājošajiem. 

Uģis Gruntmanis (endokrinologs, palicis ASV, 
jo ir pārtraukti lidojumi uz Latviju). Esmu Kolorādo 
štatā visaugstāk kalnos – 3000 metru augstumā. Esmu 
pieteicies darboties doconline.lv, kā arī pieteicies 
palīdzēt Denveras slimnīcā, ja to vajadzēs. Meita ir 
medmāsa, un viņu slimnīcā ir 10 Covid gadījumi. Bet 

aizsargtērpu vēl pietiek. Uģi aicināja žūrijā #HackForce, 
kas izvērtēja tehnoloģiju uzņēmumu ieteikumus cīņā 
pret Covid-19. Uģis nosauc uzvarētājus, kur godalgas 
ieguva arī Latvijas uzņēmumi: masku drukāšana 3D, 
aizsargtērpu uzvilkšanas ABC.

Atis Bārzdiņš (onkologs, Sietla, ASV). Onkoloģijā 
ir samazināts vizīšu skaits, ķīmijterapiju turpina tiem 
pacientiem, kam tas neatliekams, kam var, tiem pārceļ. 
Ir atceltas visas atliekamās procedūras. Arī onkologus 
aicina pieteikties darbam hospitālī.

Karīna Beinerte (bērnu psihiatrijas rezidente, 
Londona, Apvienotā Karaliste). Londonā nav vairs 
Covid-19 testu, tie būs tikai nākamajā nedēļā. Karīnai 
pašai ir Covid-19. Psihiatrijā arī ir lielas izmaiņas – ir 
tikai krīzes situāciju terapija, psihiatriem būs jāpalīdz 
uzņemšanas nodaļai. Karīnai pēc septiņu dienu 
slimošanas jāatgriežas darbā. 

Pasaules Veselības organizācijas dati. https://covid19.who.int/region/euro/country/lv

Pasaules Veselības organizācijas dati. https://covid19.who.int/
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Slaveno Hamleta jautājumu „Būt vai nebūt” 21. 
gadsimta 21. gadā varam modificēt – vakcinēties vai 
nē? Īso ekspresaptauju 11.janvārī veicu starp sev 
zināmiem, praktizējošiem ā rstiem, Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienības (LĀZA) valdes locekļiem, 
laikraksta Laiks redaktores Ligitas Kovtunas 
mudināta. Un jautājumi tikai divi: 

• Vai esat jau saņēmis vakcīnu pret COVID?
• Kāds būtu Jūsu arguments par labu vakcinācijai, 

lai iedrošinātu līdzcilvēkus vakcinēties? Ja Jums ir 
viedoklis, ka vakcinācija nav lietderīga, tad lūgums 
to pamatot.

Te atbildes, kas varbūt noderēs tiem, kas šaubās. 
Neviens no kolēģiem nekādā veidā nav saistīts ar 
vakcīnu ražotāju vai lēmumu pieņēmējiem.

MD Uģis Gruntmanis, ASV. 
Esmu saņēmis pirmo no divām COVID vakcīnas 

devām, jutos lieliski, vakcīna ir efektīva, samazina 
inficēšanas risku par 95% un tas ir vienīgais veids, kā 
pakāpeniski atgriezties pie kaut cik normālas dzīves, 
nepakļaujot citus cilvēkus nopietnai infekcijai. 

MD Jānis J. Dimants, ASV. 
Vēl neesmu saņēmis vakcīnu. Gaidu gan, kā visi 

pārējie. ASV šobrīd nav viegls laiks, un būtu labi, ja 
vismaz viena nelaime tiktu savaldīta.

MD Kaspars Tūters, Kanāda. 
Esmu tanī vecuma kategorijā (pāri par 80 gadiem), 

kas mani ievieto priekšrindās, lai saņemtu vakcīnu.

Lielāko tiesu visu mūžu nekad neesmu aktīvi 
vakcinējies ne pret gripu, ne kādām citām sezonas 
lietām, bet š oreiz es noteikti vakcinēšos, tiklīdz tas 
būs iespējams. Ontario, Kanādā pirmie, kas saņem 
šo vakcīnu, ir vecie ļ audis aprūpes namos un viņu 
apkalpe, arī tie, kas strādā slimnīcās un ārstniecības 
iestādēs, nākamie ir cilvēki ar hroniskām slimībām, 
kuras var nopietni apdraudēt COVID iznākumu, un 
tad mēs 80 + .

MD Daina Dreimane, ASV. 
Saņēmu abas Pfizer devas. Pēdējo pagājušajā 

piektdienā. Sestdien bija temperatūra un drebuļi, 
kas pēc 12 stundām pārgāja. Ļoti priecājos, ka varēju 
sapotēties. 

Vadība un slimību kontroles centrs (CDC) aptaujā 
katru vakcīnas saņēmēju, un joprojām nav daudz 
ziņojumu par blaknēm. Ceru, ka cilvēki un tai skaitā 
medicīnas darbinieki arvien vairāk piekritīs potēties.

MD Atis Bārzdiņš, ASV. 
Esmu saņēmis pirmo Moderna vakcīnas poti 28. 

decembrī. Otra pote plānota 26. janvārī. Vienīgā 
blakne bija sāpīgums injekcijas vietā apmēram 2-4 
dienas, kas bija vairāk nekā pēc gripas potes, taču 
netraucēja un nekādas pretsāpju zāles nevajadzēja.

Ļoti šobrī d rekomendēju visiem, kas var, tikt 
vakcinētiem. Tiem, kas ir skeptiski, ka vakcīna nav 
pietiekami ilgi pētīta, un tāpēc uztraucas par blaknēm 
vai kas dzirdējuši par dažām alerģiskām reakcijām, un 
tāpēc baidās vakcinēties: līdz šim nekas nenorāda, ka 
šīs vakcīnas būtu bīstamākas nekā visas pārejās, kas 
tiek dotas pret slimībām, kas mūs neapdraud tik tieši, 
kā COVID. Pat jauniem cilvēkiem iespēja, ka COVID 
infekcija atstās nopietnas sekas, ir daudz augstāka 
nekā ar vakcīnu saistītais risks.

Viedoklis par COVID vakcīnu
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Zīdaiņa vakcinācija pret bakām. Latvija, 20. gs. vidus. 
Fotogrāfs nav zināms. PSMVM krājums 
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MB BS, PhD Andis Graudiņš, Austrālija. 
Austrālijas COVID stāvoklis ir nedaudz savādāks 

nekā ziemeļpuslodē, jo galvenais infekcijas avots 
ir tie, kas atgriežas Austrālijā no ārzemē m. Visiem 
ir 2 nedēļu karantīna hoteļos. Tomēr ir atsevišķi 
saslimšanas gadījumi vai perēkļi, kas lielākoties 
saistīti ar darbinieku inficēšanos vai COVID pārnesi 
sabiedrībā. Sliktākā situācija bija jūlijā Melburnā, 
kad COVID gadījumu sastopamības maksimums 
sasniedza 700 gadījumu dienā, un valdība izsludināja 
ārkārtas situāciju ar 3 mēnešu mājssēdi. Tagad ir 
daudz labāk, jo pašlaik gandrīz nav jaunu gadījumu.

Ir tiešam labi dzirdēt, ka vakcinēšanās notiek 
vairākās zemēs. Austrālijas TGA (Therapeutic Goods 
Administration) nav vēl apstiprinājusi COVID 
vakcīnas lietošanu. Austrālijas valdība uzskata, ka 
nav nepieciešamības steidzināt š o procesu, un gaida 
sīkāku informāciju no citām valstīm, lai salīdzinātu 
vairāku vakcīnu efektivitāti, blakņu sastopamību utt., 
lai var izvērtēt, kuras vakcīnas vislabāk lietot un ko var 
un ko nevajadzētu vakcinēt. Sagaidām, ka vakcīnas 
lietošana tiks apstiprināta februārī, vasaras beigās, un 
būsim gatavi mūsu puslodes ziemas mēnešiem. 

Pagaidām vēl ir vairāki sīki jautājumi, uz kuriem 
pētniecības atbildes gaidām – vai vakcinētās personas 
var būt vīrusa pārnesēji, kaut pašiem slimības 
simptomu nav, cik pilnīgi vakcīnas pasargās no 
inficēšanās un saslimšanas, cik ilga ir vakcīnas radītā 
imunitāte, vai un kad būs nepieciešama atkārtota 
vakcinācija? Tādi ir mani jautājumi, uz kuriem 
atbildes vēl gaidām no pētniekiem. 

Tomēr man nav neviena personīga iebilduma 
pret vakcinēšanu. Ja strādā klīniski slimnīcās, ir 
nepieciešams vakcinēties katru gadu ar gripas vakcīnu, 
un ar jaunajām vakcīnām būs līdzīgi noteikumi, ja 
gribēs strādāt klīniskajā jomā.  

Tātad vissvarīgākais ir, ka vakcinēšana sargās 
vakcinēto indivīdu no sasirgšanas, ar to samazinās 
slodzi slimnīcās un vispārējo mirstību. Lai vakcīnai 
būtu vislielākā un labvēlīgākā ietekme uz indivīda 
veselību, sabiedrību kopumā un veselības sistēmām, 
mērķis būt visiem vakcinētiem! 

MD Zaiga Alksne-Phillips, ASV. 
Nepacietīgi gaidu savu pirmās COVID-19 

vakcinācijas kārtu, jo pašlaik neesmu medicīnas 
aprūpes pirmajās līnijās strādājoša. Vēlos ne tikai 
pasargāt sevi, savus tuviniekus   un kontaktus, bet 
atgriezties pie pierastās dzīvošanas un ceļošanas. 
Ir svarīgi tuvoties 90% sapotētas sabiedrības vai 
pārslimojušiem, lai veidotos “herd immunity “ 
(kolektīvā imunitāte) un slimību varētu apturēt. 

Abas, Moderna un Pfizer, vakcīnas ir ļoti 
līdzīgas, veiksmīgi zinātniski un klīniski novērtētas. 
Varbūtējās blaknes, kā pampums, apsārtums vai 
sāpes injekcijas vietā, temperatūra, muskuļu vai 
galvas sāpes, ir iespējamas līdzīgi citām vakcinācijām, 
bet nekādā ziņa nav salīdzināmas ar COVID-19 
slimošanu, blaknēm, kas ir zināmas 90% gadījumos 
pēc pat vieglas saslimšanas ar COVID, vai nāvi. Ir 
pierādīts, ka maksimālo imunitāti arī pret COVID 
vīrusa mutantiem iegūst tikai divas nedēļas pēc otrās 
potes. Īsti nav vēl zināms, cik ilgi saglabājas imunitāte 
pēc saslimšanas, cik pēc potēšanās. Vai tie ir mēneši, 
gadi? Tāpēc šobrīd jāturpina valkāt maskas, jāietur 2 
metru atstatums, bieži jāmazgā rokas, kamēr nākotne 
pieradīs COVID-19 slimības kontroli. 

MD Aleksandrs Kalniņš, ASV. 
Saņēmu abas Pfizer potes devas. Lai arī pēc otrās 

injekcijas nedaudz jutu plecu un bija neliels nogurums, 
visā visumā bija “ok”. Jo ātrāk visi potēsies, jo ātrāk 
tiksim galā ar pandēmiju.

Dr. Zaiga Alksne-Phillips saņem pirmo vakcīnu pret 
Covid-19 2021. gada janvārī.
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MD Juris Lazovskis, Kanāda. 
Vēl neesmu vakcinēts, bet esmu pierakstījies 

rindā. Ceru šomēnes saņemt pirmo devu. Vēlme sevi 
pasargāt no kādas slimības ir vakcinēšanās iemesls. 
Pieaugot zināšanām un informētībai, ir skaidrs, ka, 
vakcinējoties pret COVID, ir iespējams arī pasargāt citus.

Bailes no vakcinācijas ( “vacca”  = “govs” latīniski) 
ir instinktīvas. 19. gadsimtā tika uzsākta efektīva 
masveida vakcinācija pret bakām – pateicoties angļu 
ārsta Edvarda Džennera atklājumam. Viņš 1796.gadā 
ar govs baku izraisītiem strutainiem izdalījumiem 
vakcinēja pirmo pacientu. Var tikai iedomāties 
sabiedrības pretestību šādai metodei (bailes no baku 
vakcīnas trāpīgi atainotas jau 1802. gadā zīmētajā 
Džeimsa Gilreja karikatūrā).

Kaut arī pagājuši vairāki gadsimti, bailes no 
vakcināciju blaknēm ir saglabājušās. “Pārinformētības” 
laikmets tām ir auglīga vide. Uzticēšanās zinātniekiem, 
pētījumiem un neskaitāmām aģentūrām, kuras visā 

pasaulē atzinušas COVID vakcīnas par efektīvām, var 
palīdzēt pārvarēt bailes. Reto un vairumā gadījumu 
niecīgo blakņu risks ir krietni mazāks, nekā ieguvums, 
pasargājot sevi un sabiedrību.

MD Ēriks Niedrītis, ASV. 
Manai slimnīcai Long Island Jewish Medical 

Centeram Ņujorkā  bija tas gods būt pirmajai ASV, 
kurā potēja pirmo medicīnas darbinieci ar Pfizer 
COVID vakcīnu 14. decembrī!  Mēs visi ar lielu prieku 
saņēmām š o brīnišķīgo ziņu. Pēc tam visi gaidījām 
e-pasta aicinājumu vakcinēties. Saņēmu pirmo Pfizer 
poti pirms Ziemassvētkiem un nepiedzīvoju nekādas 
blaknes! Jutos tik laimīgs, atvieglots un pateicīgs, ka 
saņemu šo ilgi gaidīto Ziemsvētku dāvanu!  Otro poti 
saņēmu 11. janvārī.  Visu dienu pēc tam jutos vesels, 
bez sūdzībām. Līdz š im potētā roka mazāk sāp nekā 
pirmo reizi.  Mudinu visus izmantot izdevību saņemt 
šo nepieciešamo pret COVID vakcīnu, lai glābtu sevi, 
tuviniekus un visus tautiešus, lai mēs uzvarētu šo 
pretvīrusa karu un dzīvotu atkal veselīgi 2021. gadā!

Džeimss Gilrejs, karikatūra „The Cow-Pock—or—the Wonderful Effects of the New Inoculation!” (1802). Avots: 
‘’Wikimedia Commons’
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Gribu īsumā  aprakstīt manu 48 gadu pieredzi – 
caur manu personīgo prizmu – būdams aktīva daļa no 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA).

Es jūtos pateicīgs (tik īsti nezinu kam), ka man ir 
bijusi tā privilēģija ņemt aktīvu dalību šinī Apvienībā 
nepārtraukti no 1972. gada līdz tagadnei. Pirmo reizi 
kontaktējos ar LĀZA kopu Anglijā 1972. gadā, kad 
pārcēlos dzīvot no Kanādas (kur iebraucām kā bēgļi 
no DP nometnes 1950. gadā) uz Londonu. Londonā 
biju izvēlējies specializēties psihiatrijā un psihoanalīzē 
pie British Institute of Psychoanalysis.

Medicīna bija daļa no mūsu ģimenes dzīves. Mans 
tēvs Ā dolfs Tūters bija ģ imenes ā rsts ar ļ oti plašu 
praksi un ciešiem kontaktiem ar latviešu ārstiem 
Kanādā un ASV, kuri līdzīgā veidā bija spiesti atstāt 
Latviju Otrā pasaules kara laikā un atrast jaunas mājas 
un uzsākt dzīvi kādā svešā vidē. Tur es personīgi 
redzēju, cik grūta dzīve bija tiem latviešu (un citiem 
sveštautības) ā rstiem, kuri zaudēja savas mājas 
Latvijā, savu uzsākto praksi tur un savus sasniegtos 
akadēmiskos un administratīvos posteņus. Jaunajā 
zemē bija viss jāsāk būvēt galīgi no “pamatakmeņiem” 
uz augšu – iemācīties svešu valodu, atrast vienalga 
kādu darbu, lai varētu izdzīvot, mācīties no angļu 
medicīnas grāmatām, pārvarēt aizspriedumus pret 
“imigrantiem/svešiniekiem”, un, visu beidzot, nolikt 
visus medicīnas eksāmenus, sākot ar pirmo gadu.

Mana tēva profesionālais postenis noslīdēja no 
lielas nodaļas vadītāja Latvijā uz feldšeri Toronto 
Kanādā. Viens atgadījums man ir palicis atmiņā, kad 
tēvs stāstīja, kā reiz pie slimnieka gultas esot bijusi 
paliela grupa ar ārstiem, rezidentiem, studentiem un 
māsām, un visi esot lauzījuši savas galvas, lai atrastu 
pareizo diagnozi. Mans tēvs pačukstējis virsmāsai ausī 
savu diagnozi, un visi bija pārsteigti, ka “tāds vienkāršs 
iebraucējs” ir tik gudrs. Tādas pazemojošas situācijas 
nepārtraukti esot atkārtojušās. Bet es novērtēju, cik 
garīgi spēcīgi bija mani vecāki.

Māte, kura bija koncertmeistare Latvijā, tagad 

strādāja divas slodzes fabrikā, lai mēs varētu atļauties 
īrēt dzīvoklīti, ēst  un mani un māsu sūtīt vidusskolā 
un pēc tam – uz medicīnas studijām.

Ar š o piemēru es mēģinu atspoguļot to grūto 
situāciju latviešu ā rstiem un zobārstiem, kuri 
izbēga no komunisma iebrukuma, lai varētu atrast 
patvērumu brīvā pasaulē un atsākt dzīvi no pašiem 
pamatiem. LĀZA, kura tika nodibināta 1947. gadā 
(bēgļu nometnēs Vācijā), tādēļ arī uzlika sev par 
pienākumu izveidot savstarpēju atbalstu – morālo 
un finansiā lo. Apvienības biedri dalījās ar svarīgu, 
praktisku informāciju – kā atrast labākas atmaksātas 
vietas ārstniecī bas laukā; kurā štatā  vai provincē ir 
vieglāk atgūt savu ārsta sertifikātu, u.t.t.

Šie LĀZA mērķi nemainījās līdz pat septiņdesmito 
gadu sākumam, kad trimdas ārsti bija jau iedzīvojušies 
jaunajā vidē. Tad iesākās zināms atslābums un enerģijas 
samazināšanās, jo vajadzība pēc savstarpēja atbalsta 
mazinājās. Sakari vecākiem ā rstiem turpinājās caur 
LĀZA nodibināto “tīklu” un regulāriem Apkārtraksta 
izdevumiem. Piemēram, prof. Arveds Alksnis, kurš 
strādāja kā ķ irurgs Kalifornijā, š ad tad atbrauca pie 
mums uz Toronto pavadīt laiku kopā. Tādā veidā es 
iepazinos kā skolnieks un vēlāk medicīnas students 
ar vairākiem slaveniem Latvijas ārstiem. LĀZA deva 
iespēju ārstiem satikties, iepazīties.

48 gadi kopā ar LĀZA
Kaspars Tūters, LĀZA valdes loceklis, Ojāra Veides fonda vadītājs

Mans tēvs ar māti (Ādolfs un Marta Tūters) pirmajā dienā, 
kad atvēra savu kabinetu Toronto.
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Astoņdesmitajos gados sākās lielās politiskās 
pārmaiņas, kad Padomju Savienība sāka sabrukt un 
Latvijā sākās jaunais “Atmodas laikmets”, un valsts 
varēja nostabilizēties kā jauna neatkarīga, brīva tauta. 
Šinī pārejas laikā daudzi vēl baidījās atsākt tiešus 
kontaktus ar saviem radiem un kolēģiem, nezinot, 
kādas var būs sekas. Viens no pirmajiem trimdas 
ārstiem bija Pāvels Vasariņš (Toronto), kurš brauca 
uz Latviju iepazīties ar kolēģiem. Viņš bija toreizējais 
LĀZA Apkārtraksta redaktors. Diemžēl toreiz abās 
pusēs viņu uzskatīja kā kādu politisko spiegu, kas parāda 
latviešu aizdomīgo dabu. Pat tad, kad mūsu Toronto 
kultūras grupa uzaicināja Raimondu Paulu un kori 
Ave Sol uz vieskoncertiem Toronto, tad vairāki vecās 
paaudzes latvieši boikotēja šos unikālos koncertus.

Pirmais vilnis, kas spēcīgā entuziastiskā veidā 
skāra Ziemeļamerikas latviešu sabiedrību, bija Tautas 
Frontes pārstāvju vizīte. Viņu vidū bija vairāki 
prominenti Latvijas ārsti. Man bija gods 1988. gadā 
dot naktsmājas prof. Ilmāram Lazovskim. Nepagāja 
ne pat stunda, no lidostas braucot uz manām mājām, 
kad mēs abi atradām daudz ko kopīgu – mūsu dziļā 

interese par Šekspīra lugām (Ilmāra angļu valoda 
bija apbrīnojama, kā arī viņa plašais interešu lauks), 
par dzīves un profesionālo filozofiju, pat fakts, ka 
mūs abus Rīgā saņēma tas pats dzemdību speciālists 
prof Jānis Āboliņš1. Arī mans onkulis Aksels Zvīgzne 
esot bijis Ilmāra kursa biedrs. Ilmārā varēja redzēt 
viņa apbrīnojamo inteliģenci, ētiskos principus 
un nesalaužamu latvietību, ko nebija ietekmējusi 
komunisma dominante ideoloģijā. Vēlāk, manos 
biežos lidojumos uz Rīgu, iepazinos ar Edīti un Juri, 
kuru mājās un vasarnīcā es apmetos, būdams Latvijā. 
Tāpat Ilmārs mani sapazīstināja ar daudziem izciliem 
Latvijas kolēģiem. 

1  pilnā vārdā Jānis Arvīds Āboliņš; Dzimis 12.05.1906. 
Kraukļu, tagad Cesvaines, pagasta Līcos–07.06.1994. Stok-
holmā, Zviedrija; apbedīts Cesvaines Ķinderu kapsētā. Gine-
kologs, ķirurgs, speciālists iekšējās slimībās un radioloģijā, Lat-
vijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes dzemdību klīnikas 
vadītājs un Rīgas pilsētas 2. slimnīcas (tagad Paula Stradiņa 
Klīniskā universitātes slimnīca) direktors medicīniskos jautāju-
mos. Trimdā 22 gadus bija virsārsta palīgs Stokholmas dzem-
dību namā. Trimdas izdevumos daudz rakstījis par veselības 
un citiem jautājumiem.  Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 
(LĀZA) Zviedrijas kopas dibinātājs un ilggadējs priekšnieks. 
https://enciklopedija.lv/skirklis/94693-Jānis-Āboliņš

LĀZA kongress 1975. gadā Ķelnē, Vācijā. Tas bija mans pirmais LĀZA kongress. Lielāko tiesu dalībnieces ir sievietes ārstes 
un zobārstes.
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Lielais pagrieziens manā dzīvē un manā latviskumā 
bija 1989. gada Vispasaules latviešu ārstu kongress 
Rīgā. Tā man bija pirmā reize, atgriežoties manā 
dzimtā zemē kopš 1944.gada, kad biju mazs zēns. 
Emocionāls pārdzīvojums!

Es sajutu, ka manas mājas atrodas Kanādā, bet 
mana sirds ir Latvijā.

No tā momenta arī sāka mainīties virziens LĀZA 
mērķos un darbībā. Galvenais fokuss bija uzsākt 
ciešākus kontaktus un sadarbību ar Latvijas kolēģiem.

Kā psihiatrijas profesors Imants Eglītis toreiz teica: 
“Saskaņot pulksteņus”. No tā laika sākās projekti, 
kur ārzemju latviešu speciālisti uzaicināja pie sevis 
apmācībās daudzus, daudzus spējīgus Latvijas ārstus. 
Starp šiem sākuma atbalstītājiem bija Kristaps Keggi, 
Bertrams un Kristaps Zariņi, Egils Vēverbrants, 
Zigurds Sūrīts, Arnis Freibergs, arī es pats un daudz 
citi, kuri atvēra savas mājas un darbavietas. Daudzi no 
mums brauca pāris reizes gadā uz Latviju dot lekcijas, 
konsultācijas un veikt operācijas. Tas deva iespēju 
dziļāk iepazīties vienam ar otru. Kā piemērs bija 
uzaicinājums man no psihiatrijas katedras profesora 
Mintauta Caunes, lai es 1993. gadā pasniedzot 10 divu 
stundu lekcijas divās nedēļās par manu darba lauku 
un pārskatu par rietumu psihiatriju un psihoterapiju. 
Es zināju, ka Caune bija skeptisks pret rietumu 
psihiatrijas pieeju, it sevišķi pret psihoanalīzi. Tomēr 
zāle bija pilna katru dienu. Priekšā sēdēja profesori 
un mācību spēki, bet aizmugurē studenti. Kā jau es 
biju pieradis, Kanādā pasniedzot lekcijas, kad sākās 
diskusijas, es vienmēr mēģināju iesaistīt jaunākos 
klausītājus. Šinī situācijā visi bija klusi. Pēc laiciņa 
prof. Caune sāka komentēt, un tad kā rindā nolikti 
visi viņa pakļautie kaut ko prasīja.

Pēc šīs lekciju sērijas jaunākie kolēģi bija ļoti 
sajūsmināti, bet no vecākiem kolēģiem neko daudz 
nedzirdēju.

Tagad ir redzams vēl viens profesionālais vilnis 
– daudzi no Latvijas jaunajiem ārstiem dodas uz 
ārzemēm, lai atrastu labvēlīgāku darba un apmācību 
vidi un arī normālāku peļņu. Šīs situācijas iespaidā 
LĀZA tagad mēģina atrast veidus, kā palīdzēt Latvijai 

Pirmajā Vispasaules latviešu ārstu kongresā pie viesnīcas 
Rīga kopā ar Latvijas jaunajiem ārstiem. No kreisās: 

Kaspars Tūters, Ivars Krastiņš, Baiba Krastiņa, Vizma 
Meikšāne, Valdis Zatlers, Jānis Meikšāns.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības LĀZA kongress 
1977. gadā Londonā. Pirmajā rindā no labās: prof. Jānis 

Āboliņš, blakus Kaspars Tūters.

Pirmajā Vispasaules latviešu ārstu kongresā Rīgā 
1989. gada jūnijā Doma laukumā pie kafejnīcas “Doms” 

Arveds Alksnis, Arveda māsa Austra Liepiņa, 
Ilmārs Lazovskis.
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samazināt š o noplūdumu. LĀZA nav politiska 
organizācija, bet gan ir profesionālā vienība kurai rūp 
Latvijas ārstniecī bas pašas veselība. Tāpēc jautājums 
ir, kā palīdzēt no ārpuses to uzlabot.

Kā esmu jau aprakstījis, LĀZA organizācija ir 
gājusi cauri vairākiem posmiem savā 70 gadu mūžā. 
Tai ir vienmēr vajadzējis pielāgoties vispārējiem 
apstākļiem un vajadzībām. Ņ emot vērā to, ka 
tagad ārzemēs dzīvo paliels skaits Latvijas jaunākās 
paaudzes ārstu , mums laimējās iesaistīt vienu no 
tiem, Uģi Gruntmani, kuru ievēlēja par LĀZA valdes 
priekšsēdi 2015. gadā. Priekšrocība ir tā, ka šie jaunie 
ārsti labi pazīst situāciju Latvijā un vajadzības, tanī 
pašā laikā dzīvo un strādā ārpus Latvijas un pārzina 
šo situācija tikpat labi. Tas ļ auj sadarbībai starp 
Latvju un citām zemēm būt daudz efektīvākai. Man 
ir prieks redzēt, ka valdē tagad ir ievēlēti biedri ar 
līdzīgu pieredzi - izprotot labi Latvijas situāciju, kā arī 
ārzemju vidi. Kopš šo jauno kolēģu līdzdalības LĀZA 
valdē mūsu organizācija ir aktīvāka, plašāka un daudz 
vairāk ietveroša. Lielu pienesumu mums ir devusi 
mūsu apvienības galvenā darba vedēja un enerģiskā 
organizētāja Kamena Kaidaka Rīgā, kura ir daļa no 
mūsu valdes jau vairāk nekā 5 gadus, bet sadarbība 
aizsākusies jau no 2001. gada. Ar viņas palīdzību 
mēs izplatām mūsu informāciju Latvijā un arī aktīvi 
atbalstām Latvijas jaunos ārstus ar stipendijām.

Es domāju, ka ar šādu apvienotu enerģiju un vīziju 
LĀZA turpinās augt un darboties vēl gadu desmitiem.

Ilmārs un Edīte Lazovski viesos pie Kaspara Tūtera Toronto 
1993. gadā.

Publikācija Latvijas laikrakstā 1992. gadā – intervija ar 
Kasparu Tūteru „Es atgriezīšos”.

Latvijas Ārstu kongresā Kristaps Keggi un Kaspars Tūters 
saņēma Latvijas Ārstu biedrības Goda biedra diplomu. Vidū 

– Jānis Vētra, 2009. gadā.

LĀZA valde 70 gadu jubilejā Rīgā, Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā 2017. gada 20. septembrī. No kreisās: Kamena 
Kaidaka, Jānis J. Dimants, Daina Dreimane, Jānis Tupesis, 

Juris Lazovskis, Uģis Gruntmanis, Zaiga Alksne-Phillips, 
Kaspars Tūters, Ēriks Niedrītis, Gundars Katlaps.
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Prologs
Rudens un pavasaris ir  īstais migrācijas laiks, 

ja runājam par putniem. Par cilvēku migrāciju 
varam runāt visu gadu, bet par migrāciju medicīnas 
darbinieku vidē š ogad runas kļuvušas skaļākas, 
jo ir konkrēti ā rsti, konkrēti vārdi un uzvārdi. No 
abstraktas, teorētiskas spriedelēšanas par iespējām 
atgriezties Latvijas medicīnā varam pāriet pie 
konkrētas pieredzes stāsta. LĀZA prezidenta, 
endokrinologa prof. Uģa Gruntmaņa dzīves un darba 
vieta varēja būt Latvija, bet ir ASV. 

Kādi jautājumi? Kādi secinājumi? Un vai vispār 
jautājumi tiek uzdoti? Un meklētas atbildes? 
Neskatoties uz COVID visu piesedzošo ē nu, tomēr 
paliek sensenais jautājums par kadru politiku 
medicīnā, par hronisku cilvēkresursu trūkumu, par 
nesamērīgu atalgojumu nozarē strādājošajiem, par 
izglītības problēmām, par kvalifikācijas atzīšanas 
problēmām, par ētiku, par ētikas trūkumu saskarsmē, 
par direktīvām un direktīvu vadības stilu, beigu beigās 
– par loģiku vai tās trūkumu.

Latviešu ā rstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 
jau sen, vairāk nekā 70 gadus, kā sabiedriska 
organizācija, bet ne politiska partija, cenšas risināt 
tos jautājumus, kas aktuāli tās biedriem – pasaulē 
strādājošajiem veselības nozares profesionāļiem. Un 
līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu saikne starp 
kolēģiem š eit un tur ir izveidojusies gana cieša. Bet 
paliek atklāts jautājums – vai Latvijā vajag tos, kas no 
tās izbraukuši, mācījušies, strādājuši citviet pasaulē 
un gribētu atgriezties, lai ne tikai ārstē tu pacientus, 
bet arī iesaistītos veselības aprūpes un medicīniskās 
izglītības sistēmas uzlabošanā ar savām zināšanā un 
pieredzi. Vai vajag? 

Pateikt, ko par remigrāciju domā LĀZA valde – 
tāds ir šī raksta tapšanas mērķis.

Vai remigrācija notiek?
Laikam “remigrācija” ir jauns termins. Taču tas 

varbūt pat ir atbilstošāks vārds nekā “reemigrācija”, 
jo pārcelšanos uz citu ES valsti varētu saukt par vien-
kāršu migrāciju un atgriešanos tad – kā remigrāciju. 
Līdzīgi kā cariskās Krievijas laikā ar studēšanu Tēr-
batā, Pēterburgā un Maskavā, arī pašreiz daudzi Lat-
vijas censoņi papildina zināšanas ES. Mēs zinām, ka 
daļa atgriežas. Tā vien šķiet, ka – jo īsā kas studijas, 
jo lielāka varbūtība atgriezties. Zināšanu papildināša-
na, migrācija, remigrācija un tāpat arī citu tautību ES 
ārstu migrēšana uz Latviju ir normāls process, gandrīz 
kā putnu migrāciju – to nevar apturēt. Gandrīz visi 
tie, kas šobrīd sēd Latvijas varas augstākajos ešelonos, 
īsāku vai garāku laiku ir aizmigrējuši un smēlušies 
zināšanas vai ieguvuši diplomus kādā no tālām 
zemēm, daudzi arī ASV, jo tās universitātes vienmēr
un visur ir bijušas reitingu augšgalos. Vai remigrēs 
tie jaunieši, kas šogad un nākamgad dosies pasaulē? 
Kas paliks Latvijā? Kas tad būs tie 1,5 miljoni, par 
kuriem runā EUROSTAT savās prognozēs 2050. gad-
am? Atbilde nav iepriecinoša, ja paskatās Latvijas de-
mogrāfisko karti. Tātad remigrācijas tempi ir daudz 
par lēnu, bet signāli, lai tā notiktu ātrāk, ir daudz par 
vāju vai arī drīzāk negatīvi, kā tas ir mūsu minētajā 
gadījumā ar ārstu Uģi Gruntmani.

Vai remigrācija vajadzīga?
Tā bijusi vajadzīga pagātnē. Latvijas Universi-

tātes veidošanās laikā, nodibinoties Latvijas valstij 
1918. gadā, gan pēcāk - trimdā - Baltijas Universitātei 
Vācijā, abos gadījumos bija vitāli nepieciešami izglī-
toti mācību spēki, kas aizpildītu vakuumu, gan vienā, 
gan otrā gadījumā, jo uz vietas augstākā izglītība bija 
tikai veidošanās stadijā.

Vai pašreiz remigrācija ir vajadzīga - laikam at-
karīgs no tā, kam uzdod š o jautājumu. Pēc dažādu 
lemšanas veidu un līmeņu pretdarbības, ar ko saskārās 
Uģis Gruntmanis, atklāti sevi piedāvājot darba tirgū, 
var secināt, ka “nē”. Faktiski īsta vakuuma nav. Ja arī 
kāda vakance parādās, tā aizpildās ar pašreizējai iz-
strādātai sistēmai daudzmaz atbilstīgu personu.

Migrācija
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
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Tomēr domājam, ka remigrācija ir vajadzīga. Jo-
projām ir ārzemēs izglītotu un rietumnieciski domā-
jošu, neaptraipītas reputācijas darbinieku trūkums. 
Ja uzceļ augstu sienu, kurai netiek pāri, tas var kaitēt 
ilgtermiņa pozitīvai attīstībai. Ikviens no ārstiem, kurš 
atgriezies pēc īsāka vai garāka profesionālās pilnveides 
laika, jums pateiks, ka atgriežoties ir bijis gatavs gāzt 
kalnus, bijis spārnots jaunām idejām un apņēmību 
darīt pasauli labāku. Un daudziem tas arī ir izdevies. 
Ir piemēri, ka remigrējušais kolēģis paveic to, ko citā-
di nebūtu paveikuši. Arī pozitīvais mēdz pielipt. Uz 
to arī ceram, ka remigrācija nesīs pozitīvas vēsmas, 
jaunas idejas, jaunu, kritisku un reizē konstruktīvu 
skatu uz mācību un darba vidi. 

Vai ir šķēršļi remigrācijai?
Atkal atskatoties vēsturē – latviešu censoņiem bija 

likumos iestrādāti šķēršļi iespiesties vācu dominētajā 
vidē Rīgā 18. un 19. gadsimtā. Toreiz bija skaidri for-
mulēti noteikumi, kamdēļ tas nav iespējams vai gan-
drīz neiespējams.

Pašreiz ir līdzīgi. Tāpat arī – vēlme saglabāt sta-
tus quo. Š is pašreizējais status ir ne tikai ē rts, bet 
arī pasargā no necaurspīdīga un reizēm apšaubāmā 
godīguma izgaismošanas. Papildus grūtības rada 
iesūkusies postpadomju ilūzija par autoritārismu kā 
problēmu risināšanas līdzekli. 

Ja šķēršļu joslas barjeras varam nosaukt vārdos, tad 
augstākā ir attieksmes un attiecību kultūra, nākamā 
būs juridiskā barjera, tad finanšu barjera un sociālās 
neaizsargātības barjera, kuru kā nopietnu iemeslu 
neatgriezties aptaujās min visi. 

Vai un kā remigrācijas šķēršļus var novērst?
Laikam jau jāpielieto pedagogiem un labām ģi -

menēm sen zināma patiesība – audzina ne vārdi, bet 
labs piemērs. Tāpēc LĀZA turpinās piedāvāt savu 
kvalifikāciju un atbalstu, mūsu kolēģi ir gatavi dalīties 
ar savām zināšanām. Studenti, rezidenti un jaunie 
ārsti novērtē sniegto atbalstu – iespējas praksē redzēt 
rietumnieciskas pieejas priekšrocības un, kopā darbo-
joties, apgūt praktiskās iemaņas, gan arī kalpojot kā ie-
drošinājums un padoma sniedzējs. Šim laikam jaunās 
problēmas ar pārvietošanos starp valstīm savā veidā ir 
nojaukušas valstu robežas, un kolēģu saziņa interneta 

vidē nu iztiek bez visuregulējošā starpnieka. Noteikti 
būtu jāatbalsta jauno ārstu un jauno speciālistu aso-
ciācijas, cerot, ka tās nepiemeklēs pašlabuma un varas 
centralizācijas kāre. Var iedot makšķeri, bet nevar cita 
vietā izvilkt zivi. Tām nepieciešamajām pārmaiņām, 
ko mēs kā organizācija saskatām, jānotiek, kad tās 
atzīs arī kolēģi Latvijā. Akadēmiskās informācijas 
centrs (AIC), kas ir tā iestāde, kas veic ārvalstīs iegūtās 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās 
profesijās, aicina piedalīties aptaujā „par Latvijas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību un nozīmi 
izglītībā un darba tirgū.” Kāpē c te pieminam š o ap-
tauju, kas ir AIC mājaslapas pirmā informācija? Lai 
parādītu, cik viegli var atstumt cilvēku, piespiest viņu 
atmest ar roku un nedoties tālāk. Pietiek vienkāršas 
lietas nosaukt nesaprotamos terminos. Līdzīgi ir ar 
remigrāciju medicīnā – noteikumi un prasības ir no-
formulēti tā, lai kaklu var nolauzt. Katrā ziņā ir jāap-
bruņojas ar pacietību, laiku un naudu, jo šis ir maksas 
pakalpojums. Un laiks, kādā AIC pieņems lēmumu 
par kvalifikācijas, kas iegūta ā rpus ES, atzīšanu, ir 
6-12 mēneši no visu dokumentu iesniegšanas. Gadu 
uz koferiem. Un tad ar neizpakotiem atkal atpakaļ, ja 
cerības strādāt atbilstoši savām spējām un vēlmēm ne-
piepildās... 

Bez padoma te neiztikt – ja tiešām Latvija vēlas sa-
vus dēlus un meitas atpakaļ, tad runājiet labā valodā 
– runājiet tā, lai var saprast, un esiet iecietīgi, ja kāds 
pārprot.

Dot padomu, atbalstīt ar savu pieredzi, norādīt uz 
šķēršļiem – to varam, bet šķēršļus noņemt var tikai tie, 
kas drīkst tos uzlikt. 

Vai ir pozitīva pieredze?
Nav noliedzams, ka ir arī gadījumi, kad kolēģi 

atgriežas Latvijas darba tirgū. Katram ir savs 
pieredzes ceļš, bet nevienam tas nav bijis raits un 
labi saprotams. Vērtīgs ir Diasporas likums, jo 
ikvienam ierēdnim var atgādināt – Likums nosaka, ka 
„jāveicina atgriešanās!”. Process ir iekustināts, tikai rit 
pārāk lēni. Tas nav tikai attiecībā uz ārstiem – līdzīgas 
problēmas ir arī arhitektiem, inženieriem, advokātiem 
u.c., reglamentētajām profesijām. Ar dubultpilsonības 
likuma pieņemšanu valsts jau ir pateikusi, kuras ir 
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”drošās valstis” – ES, EEZ, ASV, Kanāda, Austrālija, 
Jaunzēlande, kurās izdotiem speciālistu diplomiem un 
ievēlētiem amatiem jātiek ņemtiem vērā Latvijā! Kas 
attiecas uz mediķiem, Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) 
izprot nepieciešamību nodrošināt ā rstu un zobārstu 
mobilitāti un biedru pilnsapulcē 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma grozījumus Izglītības komisijas nolikumā, 
lai kolēģiem no ASV, Kanādas, Austrālijas būtu 
kvalifikācijas atzīšanas process pielīdzināts ES, taču 
nedz likumā par reglamentētajām profesijām, nedz 
Ministru Kabineta noteikumos tas nav vēl izmainīts. 
Akadēmiskās informācijas centra (AIC) prasības ir 
tās pašas vecās - tik vien uzlabojumu, ka nu COVID 
gaismā iespējams iesniegt dokumentus elektroniski 
vai pa pastu. Bet laiks rit uz priekšu, un to skaits, kas 
vēlas aizbraukt, krietni pārsniedz to skaitu, kas vēlas 
atgriezties. Aptaujas rāda, ka vecāko kursu studenti 
vēlas mācīties ārzemēs, daudzi vēlas iziet rezidentūru 
ārpus Latvijas. Nedomājam, ka visi, kas izbrauc, lai 
turpinātu pēcdiploma studijas, arī grib ārzemēs palikt. 
Latvijā ir mājas, te ģimene, draugi un daudzi citi 
faktori, kā pietrūkst ilgstoši, dzīvojot ārzemes.

Aizbraucēju kaunināšanas vietā būtu jākultivē 
profesionālas un personiskas attiecības un jāseko 
aizbraucēju profesionālai attīstībai, uzturot regulāru 
kontaktu. Aizbraucēji ir Latvijas jaunieši, kuru izglītībā 
jau ir tik daudz ieguldīts. Vai nu to darīs pašvaldības, 
kam kritiski trūkst ārstu un māsu, vai lielās slimnīcas, 
kam vajadzīgi attiecīgi speciālisti, vai arī ministrija - 
nav svarīgi. Svarīgi ir sagādāt un piedāvāt pievilcīgus 

darba apstākļus, atzīt ārzemēs izdotus diplomus un 
paātrināt kvalifikācijas atzīšanas procesu. Jo ilgāk 
ārsts vai kvalificēta māsa strādā ārzemes, jo grūtāk 
atgriezties. 

Epiloga vietā
Ir svarīgi, lai Latvijā apzinātos potenciālu, ko 

diasporas kolēģi var pienest Latvijas medicīnai, 
zinātnei un izglītībai, un aktīvi meklētu modernizācijas 
risinājumus, piesaistot šos kolēģus. Skatoties atpakaļ 
vēsturē, Latvijas valsts izveidošanā liela loma bija 
diasporas latviešiem, kurus toreiz tā nesauca, bet viņu 
zināšanu un entuziasma pienesums bija ievērojams. 
Varbūt Uģa Gruntmaņa aizbraukšana izvērtusies 
publiski ļ oti emocionāla, un mēs visi varam tikt 
ievilkti konfliktā, kas liek izvēlēties puses, tomēr ir 
svarīgi neļauties tam un redzēt patieso problēmu 
– to, ka Latvijas medicīnā pārmaiņas ir vajadzīgas 
un daudzās jomās bija vajadzīgas jau vakar nevis 
rīt. Tādēļ, lai kādi bija apstākļi viena diasporieša 
aizbraukšanā, ar līdzīgiem apstākļiem saskarsies arī 
citi. Un š ie apstākļi ir jāmaina, ja Latvija grib nevis 
slīdēt pa straumi, bet uzņemties atbildību par savas 
medicīnas likteni un uzņemt kursu uz attīstību. Var 
pievest zirgu pie ūdens, bet nevar to piespiest dzert, 
ja tas nevēlas, tomēr negribas sagaidīt brīdi, kad zirgs 
pats vairs nespēj padzerties.

LĀZA viedoklis par remigrāciju sabiedriskajos 
medijos izskanēja septembra sākumā, bet jau 
septembra beigās tika pieņemtas izmaiņas likumā par 
reglamentētajām profesijām. Sk 28. lpp.
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2020. gada septembrī Saeima ir pieņēmusi un valsts prezidents izsludinājis grozījumus likumā par 
reglamentētajām profesijām. Neieinteresētās un formālās attieksmes pret diasporas profesionāļiem 
nomaiņa ir tā labā ziņa, ko saņemam ar jaunajiem grozījumiem, kuros minēta kārtība, kādā veidā un 
kādā termiņā diasporas speciālistiem ir iespējams uzsākt vai atsākt profesionālo darbību Latvijā. Ar pilnu 
likuma tekstu visērtāk iepazīties elektroniskajā vidē likumi.lv, bet ieskatam fragments no grozījumiem:

“(31) Pretendenta — diasporas locekļa — iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un 
lēmumu ar tā pamatojumu pretendentam paziņo:

1) ne vēlāk kā pusotra mēneša laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām 
profesijām, kurām piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja pretendents vēlas 
veikt pastāvīgu profesionālo darbību Latvijas Republikā;

2) ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām 
profesijām, kurām piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu un profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi, ja pretendents profesionālo 
kvalifikāciju ieguvis citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
dalībvalstī. Ja saskaņā ar šā panta sesto daļu nepieciešams pieprasīt, iegūt un izvērtēt papildu informāciju, 
lēmuma pieņemšanas un paziņošanas termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem;

3) ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja uz profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu pretendē diasporas loceklis, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvis Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalstī, Austrālijas Savienībā, Brazīlijas Federatīvajā Republikā, Jaunzēlandē vai valstī, 
ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu. Ja saskaņā ar šā panta sesto 
daļu nepieciešams pieprasīt, iegūt un izvērtēt papildu informāciju, lēmuma pieņemšanas un paziņošanas 
termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem.”

Izmaiņas likumā par 
reglamentētajām profesijām

Aicinām atsaukties 
Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas 

fonda visu gadu stipendiātus!
2021. gada 19. novembrī prof. Ilmāram Lazovskim atzīmēsim 90 gadu jubileju. Viņa piemiņai veltītais 

fonds aicina atsaukties visus, kas ir saņēmuši Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju. Lūdzam 
līdz 1. maijam atsūtīt savu kontaktinformāciju un aprakstu par sevi (līdz 1000 zīmēm), kā arī fotogrāfiju 
uz laza@lazariga.lv

Ja vien to ļaus epidemioloģiskā situācija pasaulē un Latvijā, tad aicināsim visus uz kopēju tikšanos jau 
klātienē, pieminot prof. Ilmāru Lazovski un suminot jaunos 2020. un 2021. gada stipendiātus. 
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Latviešu ā rstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 
jau 15 gadus iešķir Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendiju medicīnas studentiem, lai palīdzētu 
un atbalstītu viņus ceļā uz ā rsta amatu. Kopējais 
stipendiju apjoms 2020. gadā ir 5 000 USD. 

Stipendiātiem bija jāiesniedz savi pieteikumi 
atbilstoši nolikuma prasībām un jātiekas ar atlases 
komisiju. Manīgajā laikmetā mainījās arī atlases 
otrās kārtas norise, un š oreiz klātienes tikšanos 
aizstāja saruna elektroniskajā vidē. Toties komisijas 
dalībnieku skaits bija neierasti liels un jautājumu 
klāsts ļoti plašs. Pretendentus intervēja LĀZA valdes 
locekļi: Dr. Kaspars Tūters (Kanāda), Dr. Zaiga 
Alksne-Phillips (ASV), Dr. Atis Bārzdiņš (ASV), Dr. 
Ēriks Niedrītis (ASV), Dr. Daina Dreimane (ASV), 
Medicīnas vēstures muzeja pārstāvis Mārtiņš Vesperis 
un Dr. Edīte Lazovska (Latvija). ZOOM semināru–
atlasi vadīja LĀZA biroja vadītāja Kamena Kaidaka. 

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
stipendiju 1000 USD apjomā š ogad ieguva četri 
Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti 
– Māris Lapšovs (RSU/4 kurss) – rekomendāciju 
sniedza asoc. prof. Kārlis Trušinskis un prof. Māra 
Pilmane, Alise Emma Čakārne  (RSU/6 kurss) – 
rekomendāciju sniedza Dr. med. Māra Rone-Kupfere 
un Dr. med. Elga Sidhoma, Mikus Saulīte (RSU/6) – 
rekomendāciju sniedza Dr. med. Viktorija Kuzema un 
Dr. Kārlis Rācenis, Anna Marija Leščinska (RSU/ 6 
kurss) – rekomendāciju sniedza Dr. med. Armands 
Sīviņš un Dr. med. Ingus Skadiņš. Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda veicināšanas stipendijas 
(500 USD) ieguva Ieva Pitkēviča (RSU/5 kurss) – 
rekomendāciju sniedza Dr. Ināra Miltiņa un prof. 
Gunta Lazdāne, un Jānis Auders (LU/4 kurss) – 
rekomendāciju sniedza asoc. prof. Līga Plakane un 
asoc. prof. Gunta Strazda.

Klātienes svinīgais sarīkojums, uz kuru aicināti visi 
LĀZA stipendiāti un viņu viesi, kā arī LĀZA biedri un 
draugi, notiks P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 
tad, kad būs atcelti ar COVID pandēmiju saistītie 
ierobežojumi.

Atgādinām, ka līdz 15. septembrim Latvijas 
jaunie ā rsti un zobārsti var pieteikties Ojāra Veides 
fonda stipendijām – atbalstam savai profesionālajai 
pilnveidei. 

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds 
radies, godinot ā rsta Ilmāra Lazovska (1931–2003) 
piemiņu. Fondu drīz pēc profesora nāves izveidoja 
ārsts Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī tā vadītājs. 
LĀZA regulāri vāc ziedojumus fonda sekmīgai 
darbībai. 2005. gadā tika pasniegtas pirmās Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas, kuras 
saņēma pieci Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa 
universitātes medicīnas studenti.  Fondu finansiāli 
atbalsta arī Ojāra Veides Fonds, LĀZA biedri un citi 
ziedotāji.

Fonda mērķis ir atbalstīt vecāko kursu medicīnas 
studentu centienus apgūt ā rsta profesiju un 
vēlmi strādāt savā profesijā Latvijā. Stipendijas 
tiek piešķirtas Latvijā studējošiem vecāko kursu 
medicīnas studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes 
mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu 
turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ā rsta profesiju 
Latvijā un nepieciešams fi nansiālais atbalsts mācību 
turpināšanai.  Stipendija 500-1000 USD apjomā tiek 
piešķirta 3-5 pretendentiem katru gadu. Kopš 2016. 
gada tiek piešķirtas arī veicināšanas stipendijas. 
Pieteikumus izvērtē un lēmumu pieņem Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija.

Plašāk par LĀZA un iespējām atbalstīt medicīnas 
izglītību www.lazariga.lv 

Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonds
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
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Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes absolvents un šobrī d RSU Tālākizglītības 
fakultātes 1. gada rezidents nefroloģijā.

Retrospektīvi atskatoties uz Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendijas piešķiršanas 
konkursu, atceros to kā vienu no vissarežģītākajiem 
un nervozākajiem brīžiem savā studiju laikā. 
Tobrīd visa enerģija tika veltīta, gatavojoties valsts 
pārbaudījumam, ikdienu pavadot zinātniskajās datu 
bāzes, ZOOM konsultācijās un pārlasot sešu studiju 
gadu laikā uzkrātos pierakstus. Tomēr paralēli un 
atbildīgi gatavojos arī stipendiātu atlases intervijai. 

Intervijas norisi ar Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendijas komisiju atceros kā 
ārkārtīgi patīkamu sarunu, kur atvēlētais laiks paskrēja 
nemanot. Pēc pāris dienām saņemot patīkamo 
ziņu, ka komisija mani ir izvēlējusies kā vienu no 
stipendiātiem, guvu jaunu iedvesmu, papildus 
enerģiju un motivāciju, kas mani pavadīja līdz pat 
valsts eksāmena beigām. 

Šobrīd savu ikdienu pavadu, strādājot Paula 
Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, un mans 
pirmais rezidentūras cikls ir tieši manis izvēlētajā 
specialitātē – nefroloģijā. Ikdienā strādājot nodaļā, 
apzinos, ka esmu izdarījis pareizo izvēli un ne mirkli 
neesmu nožēlojis to!

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un ceļošanas 
ierobežojumus, savu stipendijas pamatmērķi – 

pieredzes apmaiņas braucienu uz ASV, kur vēlos 
stažēties kādā no lielākajiem nefroloģijas centriem, 
vēl neesmu spējis realizēt. Tomēr vēlos pieturēties 
pie teiciena „dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek”, 
jo iespējams nākotnē š im braucienam būs daudz 
lielāka pievienotā vērtība. Daļu stipendijas esmu 
izmantojis mācību materiālu iegādei, kā piemēram 
„The Washington Manual of Nephrology 4th ed.” un 
„Pocket Medicine 7th. ed.”, tomēr galveno pielietojumu 
piešķirtā stipendija vēl gaida.

Vēlos teikt lielu paldies Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendijas piešķiršanas komisijai 
par izrādīto cieņu un uzticību, apstiprinot mani kā 
vienu no stipendiātiem. Profesora piemiņas stipendija 
ir liels atbalsts un stimuls jaunajiem speciālistiem, un 
man tā kalpos kā atgādinājums, nekad neapstāties un 
turpināt strādāt pie savas profesionālās pilnveides! 

Mikus Saulīte

Mikus Saulīte

Māris Lapšovs

Māris Lapšovs

Šobrīd esmu Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas fakultātes 5.gada students. 2020.gada maijā 
es biju pagodināts uzzināt, ka esmu viens no prof. 
Ilmāra Lazovska fonda stipendiātiem. No visas sirds 
vēlos pateikties šī brīža LĀZA valdei, dakterei Edītei 
Lazovskai un vēsturniekam Mārtiņam Vesperim par 
veltīto laiku, atbalstu un uzticību. 

Brīdī, kad saņēmu ziņu, ka esmu kļuvis par vienu 
no stipendiātiem, sajutu, ka katrs darbs, ko mēs 
darām, agri vai vēlu tiek novērtēts. Šī sajūta palīdzēja 
man visa šī gada garumā nezaudēt rosību un enerģiju 
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pat tad, kad likās, ka Covid-19 ir paralizējis visu, kas 
agrāk tika saukts par “ikdienu”. 

Līdz š im trīs gadus biju darbojies RSU Studējošo 
pašpārvaldē un 2019.gada beigās, kad noslēdzu savu 
gadu valdes priekšsēdētāja amatā, vairāk pievēros 
zinātniskai darbībai. Esmu ārkārtīgi pateicīgs 
asoc. prof. Kārlim Trušinskim par atbalstu un 
palīdzību pētniecības uzsākšanā. Profesora vadībā 
biju izstrādājis pētījumu par koronāro artēriju 
aterosklerozes smaguma pakāpes un progresijas 
saistību ar asinīs cirkulējošām microRNA molekulām. 
Prof. Lazovska stipendiju biju plānojis izmantot, lai 
apmeklētu European Atherosclerosis Society Congress 
2020 Ženēvā, kurā tika apstiprinātas manas tēzes 
postera prezentācijai. Lai gan kongress tika pārcelts, 
tā norise netika atcelta, bet gan veiksmīgi realizēta 
tiešsaistē. Izmantojot iespēju, ka vairākas konferences 
un pasākumi notika e-vidē, š ogad biju piedalījies 
Craiova International Medical Students’ Conference 
2020, kur manis prezentētais pētījums sekcijā 
Fundamental Sciences ieguva 1.vietu. Pašlaik esmu 
viens no autoriem starptautiski citējamai publikācijai, 
kuras tapšanā un publicēšanā prof. Ilmāra Lazovska 
fonda sniegtais atbalsts ir un būs patiesi noderīgs.

Paralēli zinātniskajiem darbiem kopš vasaras 
sākuma voluntēju Latvijas Kardioloģijas centrā un 
katru nedēļu piedalījos pacientu ehokardiogrāfisko 
izmeklējumu veikšanā. Šobrī d, kad Covid-19 
ierobežojumi Latvijā aizliedza iespēju ne tikai 
voluntēt, bet arī atrasties slimnīcā, laiku starp 
studijām veltu RSU Starptautiskās studentu 
konferences 2021 organizēšanai. Kā konferences 
projekta vadītājs saprotu, cik svarīgs ir komandas 
darbs vērienīgu lietu veikšanā, tādēļ šobrī d reizē ar 
mani par konferences norisi gādā 20 cilvēku liela 
studentu-organizatoru komanda. Mana pieredze, 
rīkojot apjomīgus projektus, šobrīd ir īpaši noderīga, 
piedaloties Latvijas Kardioloģijas centra organizētajā 
Jauno Kardiologu skolā, kurā esmu viens no diviem 
atbildīgajiem vadītājiem. Manā pārziņā ir dalībnieku 
koordinēšana un sēžu organizēšana sadarbībā ar 
Latvijas Kardioloģijas centra speciālistiem. 

Noslēgumā vēlos vēlreiz pateikties Latviešu ārstu 

un zobārstu apvienībai par atbalstu un motivāciju 
turpināt darboties tikpat aktīvi. Vienmēr biju 
pārliecināts, ka katrs darbs, ko mēs veicam, ir jādara 
godprātīgi un atbildīgi – jo īpaši cilvēkiem, kuri savu 
dzīvi plāno saistīt ar medicīnu. Tomēr vienlīdz svarīgi 
ir arī novērtēt citu cilvēku sasniegumus un pareizajā 
brīdi sniegt viņiem atbalstu vai izteikt pateicību, jo tieši 
sadarbojoties esam spējīgi gūt vislielākos panākumus. 
Tāpēc novēlu katram atcerēties, ka strādājot kopā 
un atbalstot vienam otru, mēs varam sasniegt daudz 
vairāk nekā vienatnē!

Anna Marija Leščinska

Anna Marija Leščinska

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes absolvente un šobrīd turpinu studijas 
vispārējās ķirurģijas rezidentūrā. 

Paralēli studijām Medicīnas fakultātē un 
voluntēšanai ķirurģ ijas nodaļās aktīvi nodarbojos ar 
zinātni – esmu divu medicīnisko publikāciju, četru 
zinātnisko darbu un četru klīnisko gadījumu aprakstu 
autore. 2019./2020. mācību gadā biju arī RSU 
Onkoloģijas studentu zinātniskā pulciņa vadītāja. 
Labprāt lasu medicīnisko literatūru un piedalos 
starptautiskās konferencēs, tāpēc esmu ļoti pateicīga 
Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas 
komisijai un LĀZA par atbalstu un iespēju kļūt par 
2020. gada stipendijas laureāti! Iegūto stipendiju 
izmantoju, lai iegādātos divas ķirurģijas mācību 
grāmatas – Fischer’s Mastery of Surgery, kas man šobrīd 
ļoti noder rezidentūras laikā, lai gatavotos operācijām. 
Ļoti vēlos apmeklēt arī Pasaules Ķirurģijas kongresu, 
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un paralēli rezidentūrai veicu otru vislabāko darbu 
pasaulē – esmu mamma gadu vecam dēliņam.

Šis dīvainais un nenoteiktības pilnais laiks noteikti 
gan nav bijis šķē rslis turpināt piepildīt sapņus un 
nospraust jaunus mērķus. Esmu veiksmīgi absolvējusi 
Medicīnas fakultāti, iestājusies rezidentūrā, paralēli tam 
visam iesaistoties pētniecisko darbu izstrādē un uzlabojot 
savas prasmes komunikācijā un darbā ar pacientiem. 
Tuvā nākotnē noteikti plānoju sevi pilnveidot, dodoties 
kādā ārzemju pieredzes apmaiņas braucienā, lai atpakaļ 
uz mājām Latvijā atvestu jaunas zināšanas. 

Par savu profesionālo pilnveidi man vistiešākajā 
veidā jāsaka paldies tieši Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendijas komisijai un visai LĀZA 
organizācijai. Ar jūsu atbalstu, kļūstot par fonda 
stipendiāti 2020.gadā, esmu piepildījusi vienu no 
saviem profesionālās karjeras sapņiem – iegādājusies 
dermatoskopu DermLite DL3N. Ar šī s ierīces 
palīdzību varu patstāvīgi veikt pacientu izmeklēšanu, 
izvērtējot viņu ā das veidojumus lielā palielinājumā 
un apgaismojumā, precizējot noteikto diagnozi un 
izvērtējot invazīvu izmeklēšanas metožu pielietošanas 
nepieciešamību. To iespējams arī pievienot mobilā 
telefona fotokamerai, lai ilgtermiņā ar secīgu bilžu 
palīdzību izsekotu veidojumu izmaiņām. Šī  funkcija 
būs ļoti noderīga arī mana plānotā pētniecības darba 
izstrādē. Kad ceturtajā kursā sāku voluntēt, man 
pat sapņos nerādījās, ka tik drīz pati rokās turēšu šo 
specialitātei tik svarīgo, bet dārgo iekārtu. 

Es esmu neizsakāmi pagodināta un priecīga, ka 
varu sevi saukt par prof. Ilmāra Lazovska medicīnas 
fonda stipendiāti. Ne tikai materiālais atbalsts, bet tieši 
stipendijas komisijas sniegtā atzinība un saņemtie laba 
vēlējumi ir dzinulis, kas mudina neapstāties pie jau 
sasniegtā un doties uz priekšu. Es ticu, ka koleģialitāte, 
sapratne, spēja neatteikt padomu un iedrošinājums ir 
tieši tas, kas apliecina jaunajiem speciālistiem, ka viņi 
ir uz pareizā ceļa, pareizajā vietā un laikā. 

Vēlos no sirds pateikt lielu paldies profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fondam, stipendijas 
atlases komisijai un visai LĀZA saimei par piešķirto 
stipendiju, bet vēl vairāk par sniegto novērtējumu un 
atbalstu, ko esmu saņēmusi. No sirds ceru, ka man būs 

Alise Emma Čakārne

Alise Emma Čakārne klīnikā DermaClinic Riga ar jaunākās 
paaudzes stacionāro dermatoskopu FotoFinder ATBM master.

Par medicīnu interesējos jau kopš pamatskolas 
laikiem, kad kopā ar savu omu šķirstīju noputējušas 
medicīnas enciklopēdijas un skatījos televīzijas seriālus 
par mediķiem. Kopš tā laika, soli pa solim virzījos 
uz savu mērķi – kļūt par ā rstu. Šobrī d esmu pirmā 
gada rezidente dermatologa-venerologa specialitātē 

kas ārkā rtas situācijas dēļ pārcelts uz 2022. gadu. 
Stipendija ļ aus segt daļu no kongresa apmeklējuma 
izmaksām.

Pieteikties stipendijai mani pamudināja vecāki. 
Atceros dienu, kad saņēmu e-pasta ziņu par izturētu 
pirmo konkursa kārtu – priekiem nebija gala! Tās bija 
6. studiju gada beigas, laiks pirms Valsts eksāmena, kas 
ārkārtas situācijas dēļ pirmo reizi notika neklātienē. 
Tajā laikā bija daudz uztraukuma un nedrošības par 
visu apkārt notiekošo, tāpēc, kad bija pienācis laiks 
intervijai, kas bija neilgi pirms rezidentūras studiju 
intervijas, emocijas bija sakāpinātas, bet ZOOM 
intervija ar komisijas locekļiem bija ļ oti patiesa un 
sirsnīga! Saruna un atzinība no man tuvas jomas 
speciālistiem motivēja turpināt pilnveidoties un 
pieņemt jaunus izaicinājumus.

Vēlos teikt lielu paldies LĀZA par iespēju pieteikties 
stipendijai, noticēt saviem spēkiem un intervijas laikā 
iepazīties ar iedvesmojošiem ārstiem un speciālistiem. 
Tā ir nenovērtējama pieredze un stimuls jaunajiem 
ārstiem virzīties uz priekšu, kā arī juties novērtētiem 
par savu ieguldītu darbu! Paldies, Jums par to!
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iespēja satikt LĀZA pārstāvjus klātienē, lai izteiktu 
savu pateicību. Tāpat vēlos izmantot izdevību pateikt 
paldies Dr.med. Mārai Ronei-Kupferei un Dr.med. 
Elgai Sidhomai par iedrošinājumu noticēt sev pašai 
un pieteikties stipendijas atlases konkursam. 

Jānis Auders

Jānis Auders

Esmu dzimis 1986. gadā vēju pilsētā Liepājā. 
Absolvēju Liepājas 1.vidusskolu un ieguvu ārsta 
palīga diplomu Liepājas Medicīnas koledžā. Darbu, 
kas saistīts ar medicīnu, sāku Liepājas Reģionālajā 
slimnīcā Neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļā 
2003. gadā kā sanitārs, turpinot darbu medicīnā no 
2010. gada jau kā sertificēts ārsta palīgs Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un traumatoloģijas nodaļā 
līdz 2016. gadam, kad iestājos Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes Ārstniecības programmas 1. kursā.

Darbs slimnīcā ar pacientiem zināmā mērā 
ir veidojis manu personību, attieksmi pret dzīvi, 
apkārtējiem cilvēkiem. Š is darbs man ir sniedzis 
fundamentālus uzskatus par pasaulē pastāvošo 
kārtību un vērtībām tajā. Augstu vērtēju iespēju būt 
līdzās talantīgiem cilvēkiem, mācīties un augt kopā 
ar viņiem. Esmu iedvesmojies no tādiem talantiem 
kā Liepājas Reģionālās slimnīcas Traumatoloģijas 
nodaļas vadītājs Uldis Ārgalis, kas deva man iespēju 
apgūt zināšanas traumatoloģijā un ortopēdijā. Tāpat 
jāatzīmē mugurkaula ķ irurgs Agris Mertens, kas 
ir viens no cilvēkiem, kurš ir attīstījis mugurkaula 
ķirurģiju Liepājā un iedvesmojis mani ar savu 
inovatīvo pieeju medicīnai.

Šobrīd mācos 5.kursā. Pa šo laiku esmu ieguvis jaunas 
intereses un zināšanas ārpus Ārstniecības programmas 
:psihofizioloģijā, neirozinātnē, kā arī interesējos par 
mākslīgo intelektu un robotoniku. Brīvajā laikā labprāt 
sportoju, skrienu, braucu ar velosipēdu. Esmu kaislīgs 
makšķernieks un labprāt pavadu laiku pie jūras. 
Neatsverams un svarīgs ir laiks, ko pavadu kopā ar 
ģimeni. Liels nopelns manā profesionālajā izaugsmē ir 
maniem vecākiem un vecvecākiem, kas vienmēr bija, ir 
un būs atbalsts manās dzīves gaitās. Jau kopš bērnības 
manās mājās vienmēr aktuāla tēma ir bijusi medicīna, 
jo nāku no ārstu ģimenes jau 3. pakāpē. Medicīna ir kā 
aicinājums jau kopš bērnības. 

Nāku no izcilu ā rstu ģ imenes, ko veidoja mana 
vecmāmiņa Infekcijas slimību nodaļas un bērnu ārste 
Ilga Audere, vectēvs Eglons Auders – izcils neirologs, 
kurš vadījis Liepājas Pilsētas slimnīcu un izveidojis 
Liepājas slimnīcas Fizikālās terapijas nodaļu. Viņš 
pilsētā bija iemantojis milzīgu popularitāti slimnieku 
vidū un autoritāti kolēģu vidū. Dakteris Auders 
bija erudīts, akurāts, pat pedantisks, izpalīdzīgs un 
vienmēr gatavs palīdzēt slimniekiem. Mans tētis - 
Agris Auders ir Liepājas Reģionālās slimnīcas ārsts 
reanimatologs-anesteziologs un mamma - Sandra 
Audere – ā rsts internists, pulmonologs, bronhologs. 
Viņi ir devuši daudz zināšanu, daudz atbalsta visās 
dzīves jomās – arī medicīnā.

Jau trešo gadu darbojos Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes Studentu pašpārvaldē, kur 
mūsu ikdiena ir ģenerē t jaunas idejas, kas palīdzētu 
atvieglot studentu dzīvi un risināt esošus jautājumus, 
kas saistīti ar studiju procesu, kā arī atbalstīt kolēģus 
un viņu idejas. Galvenokārt darbojos akadēmiskajā 
virzienā. Vēlos iegūt papildus zināšanas neiroloģijā, 
traumatoloģijā un anestezioloģijā. Jaunu pieredzi 
guvu šī gada pavasarī, atsaucoties Veselības ministrijas 
aicinājumam kā brīvprātīgajam strādāt COVID-19 
vīrusu analīžu mobilajā pieņemšanas punktā. 

Savu dzīvi noteikti saistīšu ar Latviju, jo esmu 
savas universitātes un valsts patriots. Centīšos savu 
dzīvi veltīt labklājības celšanai, palīdzēt tiem, kam 
nepieciešama palīdzība. Labprāt atgrieztos savā 
dzimtajā pilsētā pie jūras.
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Iegūto stipendiju plānoju ieguldīt svešvalodu 
apguvē: vācu, zviedru vai franču valodas privātstundās. 
Labprāt apmeklētu papildkursus kādā no medicīnas 
jomām. Tāpat daļu naudas vēlos ieguldīt zinātniskajā 
darbā.

Ieva Pitkēviča

Ieva Pitkēviča RSU International Student conference 2020 
noslēguma pasākumā, saņemot apbalvojumu par pētījumu 

“Ginekologu un dzemdību speciālistu pieredze veselības 
aprūpē sievietēm ar invaliditāti”.

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes 6. studiju gada studente, un 2020. gada 
pavasarī man bija tas gods kļūt par Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendiāti. Vēlētos izteikt pateicību 
šī fonda veidotājam ārstam Ē rikam Niedrītim un 
LĀZA par sniegto iespēju topošajiem ārstiem sas-
niegt ieceres un mērķus, kas citādi, iespējams, nebūtu 
sasniedzami. Ceļš līdz šim atbalstam ne tikai sniedza 
iespēju apkopot līdz šim sasniegto, bet arī iedvesmoja 
tiekties tālāk. 

Studijas Medicīnas fakultātē un ceļš līdz ārsta 
grādam nebija nedz bērnības sapnis, nedz ilgi 
pārdomāts lēmums. Vidusskolas laikā, kuru aizvadīju 
Dobeles Valsts ģimnāzijā, šķita, ka kļūšu par fiziķi vai 
meteorologu. Pēdējā vidusskolas gadā sāku domāt 
par medicīnas studijām un vasarā iesniedzu do-
kumentus Rīgas Stradiņa universitātē. Jau pirmajā 
studiju gadā zināju - izvēle bija pareiza, un šobrīd 
nespēju iedomāties citādu dzīves ceļu. Arī nozares 
izvēle, kurā vēlos sevi īstenot nākotnē, nebija tūlītēja. 
Ārpus studijām centos saprast, kāds speciālists vēlos 

būt, jo šķita, ka mani interesē it viss. Voluntēju 
internajā medicīnā, uzņemšanas nodaļā, strādāju 
hematoonkoloģijas nodaļā, bet galu galā 3. studiju gadā 
nonācu RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības stu-
dentu zinātniskajā pulciņā, kad sapratu - šī ir nozare, 
kurā vēlos ieguldīt savu darbu. Uzsāku voluntēt Rīgas 
Dzemdību namā, kur iegūstu nenovērtējamu prak-
tisko pieredzi, aktīvi iesaistos pētniecībā, izstrādājot 
darbus sievietes veselības, seksuālās un reproduktīvās 
veselības jomās, kas godalgoti un atzīti starptautiskās 
studentu konferencēs, ar lepnumu kļuvu par RSU 
Ginekoloģijas un dzemdniecības studentu zinātniskā 
pulciņa vadītāju un saņēmu studējošo novērtējumu 
“Gada zinātniskais pulciņš 2020”. 

Prof. Lazovska Medicīnas fonda stipendijai pieteicos, 
lai īstenotu sapni par pieredzes apmaiņu ginekoloģijas 
dzemdniecības nozarē ārpus Latvijas. Diemžēl šī 
brīža situācija pasaulē šo ieceri ir atlikusi līdz 2021. 
gada vasarai. Šo laiku izmantoju, lai noslēgtu iesāktos 
pētījumus, rakstu tēzes iesniegšanai starptautiskās 
konferencēs, kā arī strādāju pie publikācijām. 

Uzskatu, ka sasniegumi ir tikai daļa no topošā 
ārsta ceļa, īpaši jāgodā cilvēcīgas attiecības, rūpes 
un cieņpilna attieksme pret sevi, līdzcilvēkiem un 
pacientu.

Pateicos LĀZA par atbalstu un nozīmīgo darbu nozarē! 

Aicinām!
Aicinām Latvijas medicīnas 

augstskolu vecāko kursu studentus, 
kam nepieciešams finansiāls atbalsts 

mācībām, pieteikties 
Prof. Ilmāra Lazovska 

medicīnas fonda stipendijai 
2021. gadā. 

Plašāk lazariga.lv
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Ojāra Veides Stipendiju fonds tika nodibināts 
1999. gadā Kanādā. Naudu š im fondam deva Dr. 
Emma Irēne Groduma (1916–2007). Viņa bija 
Medicīnas fakultātes profesore Saskatčevanas 
Universitātē. Viņas brālis Ojārs Veide, būdams jauns 
medicīnas students Latvijā, zaudēja savu dzīvību, 
cīnoties Otrajā pasaules karā. Dr. Groduma vēlējās 
nodibināt fondu par piemiņu savam brālim. Ojāra 
Veides Fonds finansiā li atbalsta arī Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fondu. Tas reģistrēts Kanādā, un 
tam ir ziedojumu nodokļu atlaides.

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 naudas, dzīvesvietas, maksas 
par mācībām, uztura izdevumu segšanai. 

Par savu iegūto pieredzi stipendiāti sniedz atskaiti 
Fondam un rakstu LĀZA Apkārtrakstam kopā ar 
fotoattēliem no prakses vietas. 

No 2019. gada ir mainīta pieteikšanās kārtība – 
līdz 15. septembrim fonda valde gaidīs elektroniski 
pieteikumus 2021/2022. gada stipendijām. Tomēr 
ir saglabāta iespēja izvērtēt ļ oti nozīmīgu ārkārtas 
atbalsta iespēju, ja tam ir pamatota motivācija. LĀZA 

mājaslapā var uzzināt, kādi ir vajadzīgie dokumenti, 
lai pieteiktos stipendijai. Pieteikumus vērtēs fonda 
valde un aicinās uz atlases otro kārtu vai nu klātienes 
intervijā Rīgā, vai interneta vidē. Katru gadu 4-6 
pretendentiem ir iespēja saņemt stipendiju $ 1000 līdz 
$ 2000 apmērā.

Ojāra Veides Fondu vada LĀZA valdes loceklis 
Kaspars Tūters. Fonda valdē ir LĀZA valdes loceklis 
Juris Lazovskis (Kanāda) un LĀZA biedre, zobārste 
Inese Flude (Kanāda). 
2019/2020. gadā Ojāra Veides fonda atbalstu saņēma:
1. Dr. Kristina Amosova (EUR 1200). Dr. Amosova 

beigusi bērnu alergoloģijas rezidentūru. Stipendija 
paredzēta apmācībām Minhenes bērnu slimnīcā, 
Vācijā.

2. Dr. Klinta Lisnere ($ 2000) Dr. Lisnere strādā P. 
Stradiņa KUS, fetālās medicīnas nozarē. Stipendija 
paredzēta, lai turpinātu uzsāktās apmācības King’s 
College, Londonā, Anglijā, 2 gadu fellowship 
programā.

3. Dr. Matīss Mežals ($ 1000) Dr. Mežals ir rezidents 
un apgūst muskuloskeletālā ultrasonogrāfijā 
RSU Rehabilitācijas centrā. Stipendija paredzēta, 
lai apmeklētu kursus muskuloskeletālā 
ultrasonogrāfija Londonā, Anglijā. 

4. Dr. Kārlis Rācenis ($ 1000). Dr. Rācenis ir ārsts 
internists, strādā P. Stradiņa KUS, Nefroloģijas 
centrā. Stipendija vajadzīga, lai turpinātu 
nefroloģijas pētniecības darbu Medical University 
of Vienna, Austrijā.

5. Dr. Yana Solskaya ($ 500) Dr. Solskaya ir 4.gada 
ārste-rezidente P. Stradiņa KUS Diagnostiskās 
radioloģijas nodaļā. Stipendijas izlietojums – 
pievienoties International Fellowship, University 
Clinic, Briselē, Beļģijā.

6. Dr. Dace Zvirgzdiņa ($ 1000). Dr. Zvirgzdiņa 
ir doktorante RSU, strādā ar perifēro nervu 
bojājumiem. Stipendijas pielietojums – apmācībām 
Orthopedic Hospital, Stanmore, Anglijā.

Ojāra Veides Fonda atbalsts 
Kaspars Tūters, Ojāra Veides Fonda vadītājs, LĀZA valdes loceklis 

Kaspars Tūters Rīgā.
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Jau kopš studiju laikiem Rīgas Stradiņa universitātē 
biju ieinteresēta tieši ginekoloģijā un dzemdniecībā, un 
šobrīd esmu pēdējā gada rezidente šajā specialitātē. Lai 
gan ar rezidentūru Latvijā kopumā biju apmierināta un 
apzināti centos nokļūt rotācijā pie Latvijas labākajiem 
speciālistiem, lai apgūtu un iemācītos, cik vien daudz 
iespējams, tomēr nepārtraukti tirdīja doma, ka ir 
vajadzīgs kaut kas vēl – kaut kas vairāk...

Tā nu 2019. gada janvārī pieņēmu lielāko 
izaicinājumu savā līdzšinējā dzīvē, izturēju atlases 
konkursu un devos uz Londonu, lai divus gadus ilgā 
programmā King’s College Hospital apgūtu fetālo 
jeb augļa medicīnu slavenā profesora un šīs jomas 
pamatlicēja Kypros Nicolaides vadībā. 

Mācības ir bijušas ārkārtīgi intensīvas – garas 
darba stundas slimnīcā, dalība zinātniskajos projektos, 
milzīgs pacienšu apjoms un ļ oti augsti standarti. 
Esmu ieguvusi neatsveramas zināšanas augsta riska 

grūtnieču aprūpē, augļa patoloģiju diagnosticēšanā 
un ārstēšanā – sākot ar rutīnas skrīningu līdz pat ļoti 
retām un sarežģītām augļa, placentas un dzemdes 
anomālijām. Lielais Londonas iedzīvotāju skaits 
un to etniskā dažādība devusi iespēju savām acīm 
redzēt, diagnosticēt un ārstēt patoloģijas, kas Latvijā 
sastopamas ārkārtīgi reti vai pat pagaidām nav 
sastopamas nemaz. Ļoti vērtīgi bija arī novērot un 
mācīties ārsta un pacienta saskarsmi, veidot attiecības 
kā līdzvērtīgiem, cieņpilniem partneriem, kas 
sadarbojas, lai gūtu labāko iespējamo rezultātu. Š ajā 
jomā diemžēl mums Latvijā vēl ļoti daudz jāmācās.

Līdzās jauniegūtajām profesionālajām prasmēm 
un zināšanām š is laiks bijis arī ļoti skaists un bagāts 
personīgai pieredzei un izaugsmei – Londona 
ir brīnišķīga pilsēta – milzīga, daudzveidīga, ar 
neatkārtojamu vēsturi un kultūru. Turklāt mācības 
notiek kopā ar aptuveni 70 citiem jaunajiem ārstiem 

Lauks – fetālā medicīna
Klinta Lisnere, Ojāra Veides Fonda stipendiāte 

King’s College Hospital kopā ar kolēģiem mazā pārtraukumā darba dienas vidū (Klinta Lisnere ceturtā no kreisās). 
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no visas pasaules, ar daudziem no kuriem nu mūs 
saista draudzība uz mūžu.

Diemžēl Lielbritānija šogad ir Covid-19 vīrusa 
vissmagāk skartā valsts Eiropā. Tā kā grūtnieču 
aprūpe pieder pie medicīnas jomām, ko atlikt vai 
pārcelt nav iespējams, visu šo laiku esam strādājuši 
bez apstājas – gluži kā bija ierasts pirms pandēmijas. 
Šie pēdējie mēneši ir bijuši ļoti grūti – gan fiziski, gan 
emocionāli – esam pieredzējuši kolēģu un pacienšu 
saslimšanu ar vīrusu, pilnīgu karantīnu visā valstī, 
personīgo aizsarglīdzekļu trūkumu slimnīcā utt. 
Tomēr šķiet, ka tas savdabīgā veidā mūs ar kolēģiem 
vēl vairāk satuvinājis – visi esam prom no mājām un 
ģimenēm, visi saprotam bez vārdiem, ko otrs domā un 
jūt. Tas palīdz izturēt šo baiļu un neziņas pilno laiku, 
esot svešā zemē.

Tā nemanot ir aizritējis jau vairāk nekā pusotrs gads 
no divus gadus ilgajām mācībām, un drīz jau jāpošas 
mājup, lai ar jauniegūtajām prasmēm un zināšanām 
palīdzētu uzlabot grūtnieču un viņu gaidāmo mazuļu 
aprūpi Latvijā, jo savu personīgo dzīvi un profesionālo 
karjeru viennozīmīgi saistu ar dzimteni. 

Ojāra Veides fonda dāvātā stipendija man 
palīdzēja nosegt trīs mēnešu dzīvesvietas izdevumus 
Londonā, kas ir ļ oti dārga pilsēta. Vēlos izteikt savu 
pateicību LĀZA un personīgi Dr. Kasparam Tūteram 
par atbalstu un ticību gan man, gan citiem Latvijas 
jaunajiem ārstiem. Jūsu palīdzība ir neatsverams 
atbalsts, lai mēs varētu tiekties pēc saviem sapņiem un 
sasniegt savus mērķus.

Gribu vēlreiz izteikt lielu pateicību O. Veides 
Fonda stipendiju komisijai par to, ka atbalstījāt mani 
finansiāli un palīdzējāt aizbraukt uz Beļģiju stažēties 
St.Luc slimnīcā Briselē.

Man sanāca pavadīt tur gandrīz 2 mēnešus no 
2020. gada 20.janvāra līdz 7.martam. Kā arī plānoju, 
mans galvenais kurators bija profesors Bruno Van der 
Berg un arī citi ā rsti radioloģijas nodaļā. Atmosfēra 
bija tik draudzīga, ka nevarēju pat par tādu sapņot, lai 
gan viss notika franču valodā. Man pirmajās nedēļās 
bija nedaudz grūti saprast aprakstus un ārstu sarunas, 
tomēr viņi vienmēr tulkoja svarīgāku informāciju 
angļu valodā. Pēc tam jau bija vieglāk arī saprast 
franču valodā, asimilējos.

Protams, ka visus darbus pilda rezidenti, bet 
blakus vienmēr ir ā rsts, kurš uzreiz pārbauda vai 
labo rezidenta kļūdas. Katru nedēļu rezidentiem tiek 
sastādīts jauns saraksts ar rotācijām – mans mērķis 
bija iegūt zināšanas muskuloskeletālā radioloģijā.

Darbs sākās katru dienu 8:00 vai 7:45, ja notika 
klīniskā sēde. Piemēram, klīniskā sēde par kaulu 
tumoriem notika katru ceturtdienu plkst. 7:45, tajā 

tika apspriestas radioloģijas bildes un kopējā aina, 
pēc tam makroskopisks veidojuma izskats un arī 
histoloģija. Tas bija ļoti iespaidīgi un pamācoši. Kas 
vēl bija atšķirīgs, ka rezidenti jau no otrā gada var 
aprakstīt MR izmeklējumus, un katru vakaru viss tiek 
pārbaudīts vēlreiz jau kopā ar ārstu. Diemžēl manas 
rezidentūras laikā Latvijā tādas iespējas nebija.

St.Luc slimnīcā veic CT angiogrāfijas. Metode, 
kas ir alternatīva MR izmeklējumam, lai izvērtētu 
pleca rotatorus vai cēļa locītavas saišu un menisku 
stāvokli, ja cilvēkam ir kontrindikācijas magnētiskās 
rezonanses veikšanai.

Kontrastviela tiek ievadīta Rtg kontrolē – ļoti 
precīzi un uzreiz var pārbaudīt, vai kontrastviela ir 
ievadīta pareizi. Latvijā tādu izmeklējumu mēģina veikt 
2.slimnīcā, bet kontrastvielu ievada ultrasonogrāfijas 
kontrolē,  bet citviet un citi speciālisti to nedara.

Esmu jau pārrunājusi gan ar 2.slimnīcas 
Radioloģijas nodaļas vadītāju, gan ar vadītāju AIWA 
klīnikā, kur ir interese, lai metodi attīstītu Latvijā.

Katru nedēļu divi/trīs radioloģijas nodaļas rezidenti 

Jaunā pieredze radioloģijā Beļģijā 
Dr. Yana Solskaya, Ojāra Veides fonda stipendiāte
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gatavoja īsas prezentācijas par kādu no aktuālām 
tēmām, protams, ar klīnisku gadījumu. Dažreiz kādu 
interesantu gadījumu rādīja paši sertificētie ārsti.

Katru nedēļu trešdienās 17:00 visi ārsti un 
rezidenti no muskuloskeletālās nodaļas pulcējas kopā, 
lai apspriestu interesantus gadījumus, pakonsultētos 
viens ar otru par iespējamo diagnozi. Neskatoties uz 
viņu pieredzi, vienmēr bija interesanti gadījumi, par 
ko parunāt un uzzināt ko jaunu. 

Sistēma strādā ļoti pareizi. Kad ir ultrasonogrāfijas 
maiņa, laborants ievada pacienta datus, aicina 
uz kabinetu, pozicionē pareizi pacientu un tad 
tikai aicina ārtsu veikt apskati vai manipulāciju. 
Mēs Latvijā tērējām laiku, lai aicinātu pacientu uz 
kabinetu, gaidām, kad viņš izģērbjas, pozicionējam, 
ievadām visus datus un kodus, un tas aizņem vismaz 
10 minūtes… var sarēķināt nevajadzīgi tērētu  laiku, ja 
pacientu skaits ir vismaz 10.

Ļoti labi strādā arī apdrošināšanas sistēma: nav 
nekādu problēmu no ultrasonogrāfijas izmeklējuma 
uzreiz aizvest pacientu uz blakus kabinetu un uztaisīt 
CT izmeklējumu un apstiprināt kaulu lūzumu vai 
ieraudzīt USG izmeklējuma laikā mīksto audu 
veidojumu, aizvest uz MR kabinetu un precizēt 

patoloģiju. Tur varēju strādāt, varēju apgūt jaunās 
zināšanās un palīdzēt cilvēkiem. Rezidenti man 
uzticēja arī pašai veikt manipulācijas. Man arī 
paveicās būt klātienē kaulu-locītavu konferencē, kur 
bija vairāki profesori no Francijas, Beļģijas un Šveices. 

Kopumā nebija viegli, pavadīju slimnīcā katru 
dienu vismaz 10 stundas, bet parasti no 8 līdz 19, laiks 
ārā februārī bija auksts un pastaigas no rīta un vakarā 
bija ekstremālas. Bet biju ļoti laimīga, ka varu izmantot 
unikālu iespēju - strādāt St.Luc slimnīcā ar labākiem 
muskuloskeletālās radioloģijas speciālistiem. Mazliet 
vēl par slimnīcu, kas bija ļoti atšķirīgi no Latvijas 
lielajām slimnīcām. Slimnīcā ir liela kafejnīca, un 
katru dienu mājaslapā var aplūkot ēdienkarti. Cenas 
arī bija tik draudzīgas, ka pat neticēju sākumā. Kafija 
un tēja ir bezmaksas, ir virtuve, kur vari pasēdēt, uzsildīt 
ēdienu un atpūsties (atpūtai laika gandrīz nebija).

Man paveicās pabeigt savas apmācības 6.martā 
un atbraukt pirms Covid-19 epidēmijas sākšanās. 
Ļoti patīkami, ka tagad vairāki traumatologi uzticas 
maniem aprakstiem un saņēmu lūgumus no kolēģiem 
apmācīt viņus arī. Ceru, ka man izdosies ievest 
ko jaunu Latvijā un sniegt kvalificētu palīdzību 
pacientiem un dalīties ar zināšanām ar kolēģiem.

St.Luc slimnīca, Brisele

Kopējā sēde, lai apspriestu gadījumus.
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Latvijas Medicīnas Fonda (LMF) Zariņu studiju 
ceļojuma stipendiju rezidentiem un jaunajiem ārstiem 
2020. gadā 5000 USD apjomā saņēma Latvijas jaunie 
ārsti: 

traumatologs-ortopēds Igors Terjajevs, lai 
papildinātu zināšanas par kaulu un locītavu infekcijām 
Oksfordas Universitātē, Lielbritānijā, 

LU rezidents asinsvadu ķirurģijā Roberts Rumba, 
lai apgūtu jaunas asinsvadu ārstēšanas metodes 
Groningenas universitātē Nīderlandē un Helsinku 
universitātē,

 RSU rezidents neiroloģijā Jānis Vētra, lai 
papildināt zināšanas Carlo Besta Neiroloģijas institūtā 
Milānā,

RSU rezidents rehabilitoloģijā Matīss Mežals 
apmācībai diagnostiskajā ultrasonogrāfijā un 
invazīvajā rehabilitācijā Taivānas Rehabilitācijas 
centrā. 

3000 USD stipendiju saņems LU rezidente 
ginekoloģijā-dzemdniecībā Klinta Lisnere, lai 
turpinātu mācības King’s College hospital, Londonā. 

Kopējais LMF atbalsts stipendiātiem 2020. gadā ir 
23 000 USD. COVID pandēmija ir būtiski mainījusi arī 
iespējas apmeklēt stažēšanās valstis, tāpēc stipendiju 

izlietojums ir iespējams gan 2020., gan 2021. gadā, 
bet stipendijas saņems stipendiāti tikai tad, kad būs 
iespēja tās izmantot. 

2021. gadā būs iespēja pieteikties gan Zariņu studiju 
ceļojuma stipendijai jaunajiem ārstiem un rezidentiem, 
gan, cerams, arī Rietumu latviešu studentiem   LMF 
Studentu stipendijai, lai gūtu praktisku pieredzi Latvijā 
P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vai kādā 
citā ārstniecības iestādē un papildinātu zināšanas un 
praktiskās iemaņas medicīnā. Stipendija ir 2500 USD.

Latvijas Medicīnas Fonds ir dibināts 1990. gadā 
ASV kā privāta bezpeļņas organizācija ar mērķi 
atbalstīt veselības aprūpi Latvijā. Fonds vēsturiski ir 
saistīts ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienību.

LMF valdes priekšsēdētājs ir Valdis Zatlers. LMF 
valdē ir Bertrams Zariņš, Kristaps Zariņš, Justs 
Karlsons, Aleksandrs Kalniņš, Jānis Tupesis un fonda 
atbalstītāja Normana Naita dēli – Skots un Roberts 
Naits. LMF vadītājs Latvijā ir Dainis Krieviņš.

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

Papildus informācija par stipendijām arī Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) mājaslapā www.
lazariga.lv

Latvijas Medicīnas Fonda 
stipendiāti 2020. gadā
Kamena Kaidaka

LMF mājaslapa latvianmedicalfoundation.org
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2019. gada rudenī pavadīju intensīvu, bet 
interesantu un ārkārtī gi noderīgu mēnesi Evelina 
London children’s sleep medicine department. Ļoti 
novērtēju iespējas, ko pavēra LMF Zariņu medicīnas 
studiju ceļojuma stipendija rezidentiem un jaunajiem 
ārstiem – bez tās nekas tāds nebūtu iespējams! Tai 
piesakoties, priecājos, ka visi noteikumi perfekti 
atbilda man: apgūstu salīdzinoši mazpazīstamu nozari, 
vēlos palikt strādāt Latvijā, kā arī darbojos zinātnē. 

Pediatrijas rezidentūras laikā mērķtiecīgi devos 
vairākās apmaiņas programmās un piedalījos 
konferencēs, lai apgūtu miega medicīnu. Paralēli 
strādāju arī Epilepsijas un miega medicīnas centrā 
(Bērnu klīniskā universitātes slimnīca). Pašlaik Latvijā 
miega medicīna vairāk pastāv pieaugušajiem (turklāt 
lielākoties respiratorajā ziņā), bet bērniem tā šeit nav 
attīstīta. Apmeklējot 5th International Paediatric Sleep 
Association Congress, mani iedvesmoja profesora 
Paula Gringrasa (Pauls Gringras) prezentācija – viņš 
iepazīstināja ar savu miega medicīnas departamenta 
darbību. Man ļoti patika visaptverošā pieeja pacientu 
ārstēšanai – tādu es vēlētos izveidot arī savu nodaļu. 
Nodomāju, ka tā būtu lieliska iespēja mācīties no 
vieniem no labākajiem, tādēļ viņu uzrunāju (kā 
uzzināju vēlāk, viņiem tas bijis patīkams pārsteigums, 
jo īpaš i bieži tā nenotiekot). Es gan atdūros pret to, 
ka universitāte pieprasa salīdzinoši lielu summu 
par ārzemnieku apmācību (salīdzinājumā – abas 
iepriekšējās apmaiņas programmas Lielbritānijā bija 
par velti). Par laimi, talkā nāca Zariņu medicīnas studiju 
ceļojuma stipendija rezidentiem un jaunajiem ārstiem. 

Stipendiju ieguvu pediatrijas rezidentūras pēdējā 
gadā, bet apmaiņā braukt nolēmu vēlāk, kad būšu 
ieguvusi lielāku klīnisko pieredzi, strādājot Epilepsijas 
un miega medicīnas centrā. Tas izrādījās pareizais 
lēmums. Uzņemošie speciālisti bija ārkārtī gi laipni, 
izpalīdzīgi, labi sagatavoti un patiesi ieinteresēti 
manis apmācīšanā. Mani sagaidīja ar izstrādātu 
grafiku – pie kā kurā dienā vajadzētu iet, lai pēc 
iespējas vairāk iegūtu no šī  mēneša Londonā. Ļoti 

paveicās arī ar laika plānošanu, jo paspēju būt gan 
uz kolektīva saliedēšanas pasākumu (kas notiek reizi 
gadā), iepazīstot visu lielo komandu, gan vairākām 
darbnīcām (kas notiek ik pēc pāris mēnešiem), gan arī 
izglītojošo lekciju vakaru kopā ar Great Ormond Street 
Hospital pārstāvjiem (pie kuriem biju viesojusies 
gada sākumā). Izrādās, biju pirmā oficiālā apmaiņas 
studente, tādējādi varēju dot arī vērtīgus padomus 
nākamajiem apmācāmajiem. 

Vairākas atziņas/mācības, ko ieguvu prakses laikā. 
• Pirmreizējam ambulatoram pacientam tiek 

atvēlēta stunda. Miega medicīnā tas ir svarīgi, 
jo ir ārkārtī gi daudz ietekmējošo faktoru un 
skaidrojošā darba; 

• Ja pacients dzīvo tālu vai viņam ir grūti nokļūt 
klīnikā, tiek nodrošinātas konsultācijas pa telefonu. 
Ņemot vērā, ka daudziem no šiem pacientiem 
bija izteiktas pārvietošanās grūtības, šādi tiek 
nodrošināta labāka piekļuve veselības aprūpei; 

• Ņemot vērā, ka Lielbritānijā dzīvo daudz 
dažādu tautu pārstāvji, iespējams izmantot tulka 
palīdzību. Tulks nāk līdzi uz konsultāciju. Ja tāda 
nav, tad var piezvanīt uz konsultatīvo tālruni, un 
tulks palīdz sazināties; 

LMF stipendiātes pieredzes stāsts
Marta Celmiņa, LMF stipendiāte

Marta Celmiņa. Evelina London Children’s Hospital 
2019. gada oktobrī.
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• Tiek organizētas dažādas darbnīcas vecākiem un 
pacientiem ar līdzīgām sūdzībām (piemēram, 
bērni ar narkolepsiju, bērni ar dažādiem attīstības 
traucējumiem). Vecāki, daloties pieredzē, mācās 
viens no otra. Pēc darbnīcas speciāli apmācīts 
speciālists sešas nedēļas reizi nedēļā zvana pacientu 
vecākam, lai pārrunātu progresu. Pacienti atzīst, 
ka šāda veida palīdzība ir ļoti nozīmīga; 

• Šī ir viena no ļoti retajām klīnikām, kurā strādā arī 
psihologi. Tas īpaši nozīmīgi ir tādēļ, ka šajā centrā 
lielākoties tiek aprūpēti bērni ar komplicētām 
vai retām saslimšanām. Bez medikamentozās 
terapijas bērnu miega medicīnā liela nozīme ir 
vides pielāgošanai, miega higiēnai u.t.t. Tas ir 
liels skaidrojošais darbs, un psihologi komandā ir 
lielisks papildinājums; 

• Ārkārtīgi svarīgs ir komandas darbs; 
• Katru dienu, ja iespējams, visi speciālisti sanāk 

kopā, apspriež dienas pacientus (it sevišķi – 
sarežģītākos gadījumus); 

• Tiek veidota laba atgriezeniskā saite. Katras 
vizītes (arī ambulatorās) beigās ārsts/psihologs 
nodiktē vēstuli, kurā iekļauta sīka anamnēze, kā 
arī pielietotā terapija un izmeklējumu rezultāti. 
Kad vēstule gatava, tā tiek nosūtīta pacientam un 
jebkuram pacienta aprūpē iesaistītajam ārstam. 
Jūtu, ka mājās šādas atgriezeniskās saites diezgan 
pieklibo, tādēļ, atgriezusies atpakaļ, cenšos 
pastiprināti to veidot. 

Brauciens deva lielu motivāciju, lai turpinātu 
izglītoties, pilnveidoties un attīstītu miega medicīnu 
Latvijā. Cerams un ļ oti iespējams, ka ar prof. Paulu 
Gringrasu sadarbošos arī pētniecības jomā. 

Katram jaunajam speciālistam iesaku pēc iespējas 
vairāk izmantot dažādās iespējas, lai apskatītos, kā 
veselības aprūpe tiek organizēta ārzemē s, izdarīt 
secinājumus, izvēlēties labāko un mēģināt to ieviest 
Latvijā!

Kopā ar miega komandu (no kreisās): prof.  Paul Gringras, dr. Rebecca Martyn, dr. Marta Celmiņa, dr. Shreena Unadkat, 
dr. Desaline Joseph, dr. Michael Farquhar. Pie Evelina London children’s hospital Temzas krastā pretim Parlamentam 

2019. gada oktobrī. 
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2020. gads ir bijis ļoti nozīmīgs medicīnas 
māsām un vecmātēm, jo šo gadu Pasaules Veselības 
organizācija (PVO) pasludināja par Starptautisko 
māsu un vecmāšu gadu. Ar Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības (LĀZA) atbalstu un Eiropas Latviešu 
apvienības iedrošinājumu ir tikusi uzsākta no Lat-
vijas aizbraukušo māsu un vecmāšu apzināšana un 
apvienošana. Kopš pirmā virtuālā pasākuma 2020. 
gada jūnijā ir izveidojusies aktīva kopiena ar vairāk 
nekā 200 biedriem un ir uzsākts organizācijas 
dibināšanas process. Ārvalstī s dzīvojošo māsu un 
vecmāšu apvienība dos svarīgu pienesumu diaspo-
ras organizāciju saimei, dos iespēju atbalstīt vienam 
otru diasporā un veidot sadarbības saites ar kolēģiem 
Latvijā. Šī  organizācija darbosies ciešā sadarbībā ar 
LĀZA un citām diasporas organizācijām.

2020. gads māsu un vecmāšu gads
Pasludinot 2020. gadu par Starptautisko māsu un 

vecmāšu gadu, savā uzrunā PVO ģenerāldirektors Dr. 
Tedross Adhanoms Gebreiesuss (Adhanom Ghebreye-
sus) pateicās māsām un vecmātēm, nosaucot viņas par 
veselības sistēmas mugurkaulu, uz ko mēs paļaujamies 
un no kuru darba esam atkarīgi ik dienu. No ambula-
toro klīniku līdz intensīvās terapijas nodaļām māsas 
ir galvenās medicīniskās aprūpes sniedzējas. Jo īpaši 

to izjutām šinī  Covid-19 vīrusa pandēmijas gadā. 
Viņš uzsvēra, ka svarīgi māsām ir nodrošināt ne tikai 
aizsarglīdzekļus un fizisku drošību, bet arī pienācīgu 
un laicīgu samaksu, iespēju saņemt slimības lapu, 
veselības apdrošināšanu un garīgās veselības atbal-
stu. Māsas ir pienācīgi jānovērtē, un viņām būtu 
jābūt pārstāvētām arī medicīnas vadības amatos, lai 
varētu piedalīties veselības rīcībpolitikas veidošanā 
un lēmumos par līdzekļu pārdali. Latvijā šis gads tika 
atzīmēts ar virkni Latvijas Māsu asociācijas (LMa) 
organizētu pasākumu, kuros gada otrajā pusē varēja 
piedalīties arī ārzemē s dzīvojošie kolēģi, pateicoties 
jaunizveidotajai kopienai.

No idejas līdz organizācijai
2019. gada nogalē Apvienotajā Karalistē dzīvojošie 

mediķi tika aicināti uz divām diskusijām Latvijas 
vēstniecībā Londonā par Lielbritānijas latviešu piene-
sumu ilgtspējīgai Latvijas veselības nozares attīstībai. 
Šādas nozaru tikšanās ir vērtīgs veids domapmaiņas 
nodrošināšanai un sadarbības veicināšanai. Tieši 
vienā no š iem pasākumiem, pārstāvot LĀZA, es ie-
pazinos ar Daci Dimzu-Džonsu (Jones), klīnisko 
pētījumu speciālisti, kura dzīvo un strādā Mančesterā. 
Viņa pasākumā izteicās par to, cik svarīgi māsas ie-
dvesmot un aicināt iesaistīties zinātnē. Šinī  diskusijā 

“Māsu un vecmāšu gads” Latvijas 
diasporā
Karīna Beinerte, LĀZA valdes locekle

Karīna Beinerte
karina.beinerte@gmail.com

Dace Dimza-Jones
dace.dimza@gmail.com

Saziņai ar Diasporas māsu un vecmāšu apvienību!
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dalībnieku vidū nebija aicināta neviena māsa vai 
vecmāte, kas pats par sevi bija pārsteidzoši, ņemot 
vērā, ka māsas un vecmātes veido līdz pat 50% no 
veselības darbiniekiem pasaulē (no PVO datiem). 
Sarunās ar klātesošajiem tapa skaidrs, ka māsas un 
vecmātes netika aicinātas nevis tādēļ, ka viņu viedoklis 
nevienam neinteresētu, bet pavisam vienkārša iemesla 
dēļ - par viņām neviens neko nezin. Terra incognita.

2020. gada sākumā mēs ar Daci ķērā mies pie 
Latvijas izcelsmes māsu un vecmāšu apzināšanas 
Lielbritānijā un plānojām iepazīšanās pasākumu, 
kurā vēlējāmies izvērtēt interesi veidot kopienu 
savstarpējam atbalstam un sadarbībai ar Latvijas 
kolēģiem. Covid-19 pandēmijas rezultātā sākotnējie 
plāni tikties klātienē izmainījās un pirmo tikšanos 
nācās rīkot tiešsaistē kā videokonferenci. Par laimi, 
līdz tam brīdim šāds komunikācijas veids bija kļuvis 
par normu. Interese izrādījās liela, un bieži dzirdējām 
no dalībniekiem, ka sen jau kas šāds būtu noderējis. 

Pirmajā pasākumā 2020. gada 6. jūnijā 
iepazināmies ar Lielbritānijā dzīvojošajām māsām 
un vecmātēm. Piedalījās un par sadarbības iespējām 
runāja RSU Māszinību un dzemdību aprūpes kate-
dras vadītājs Kristaps Circenis, Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas klīniskā virsmāsa 
Eva Cela, LMa prezidente Dita Raiska un Sandra 
Martinsone, Latvijas Studentu un pētnieku asociācijas 
Lielbritānijā veidotāja un vadītāja. Tapa skaidrs, ka 
būtu vērts apzināt arī citās valstīs dzīvojošos kolēģus 
un veidot starptautisku kopienu, tāpēc izveidojām 
grupu “Latviešu māsas un vecmātes pasaulē” Face-
book platformā, kura pašlaik apvieno vairāk nekā 
200 biedrus. Šī grupa kalpo kā virtuāla satikšanās un 
informācijas apmaiņas vieta. Rīkojam arī regulārus 
iepazīšanās pasākumus un veidojam tematiskās dis-
kusiju un darba grupas, sākot ar garīgās veselības 
māsu darba grupu un turpinot ar pētniecības darba 
grupu, kas veicinās māsu iesaisti pētniecībā.

Pirmo sešu mēnešu laikā esam izveidojuši ciešu 
sadarbību ar LMa un uzsākuši veidot sadarbības saites 
ar Latvijas Vecmāšu asociāciju un topošo Latvijas 
Jauno māsu apvienību, kas, līdzīgi kā Jauno Ārstu 
asociācija, vēlas dot savu pienesumu Latvijas veselības 

sistēmai, veicinot māsas profesijas atpazīstamību un 
sakārtotāku veselības aprūpi. Mums izveidojusies 
stabila organizatoriskā komanda 8 cilvēku sastāvā, 
un esam uzsākušas darbu pie statūtiem, lai oficiāli 
reģistrētu organizāciju.

Latvijas māsu profesijas reforma un sadarbības 
iespējas

Mediķu aizbraukšana no Latvijas turpina būt 
aktuāla problēma. Precīzu datu par to, cik pēdējos 
gados no Latvijas aizbraukušas māsas un vecmātes, 
nav. Pat ja tādi skaitļi būtu, tas tikai daļēji atspoguļotu 
ārzemēs strādājošo māsu un vecmāšu apjomu, jo ne 
visas diplomu ieguvušas Latvijā. Daudzas pabeigušas 
māszinības un dzemdību aprūpes mācību program-
mas ārzemēs. Karjeras līkloči mūsu diasporas māsām 
un vecmātēm ir bijuši gaužām dažādi. Apvienojot 
viņas vienkopus, māsām un vecmātēm būs iespēja 
dot savu ieguldījumu Latvijas veselības sistēmas 
attīstībā, jo, veidojot veiksmīgus sadarbības tiltus, 
ārzemēs strādājošie profesionāļi var būt Latvijai nevis 
“zaudētie prāti”, bet “iegūtie prāti”.

Veselības ministrija 2020. gadā uzsāka darbu pie 
māsu profesijas reformas, pie kuras strādājot vērtīga 
var būt arī mūsu māsu un vecmāšu pieredze ārvalstīs. 
Diasporas māsas aktīvi piedalījušās informācijas 
apmaiņā ar kolēģēm Latvijā par tādiem specifiskiem 
jautājumiem kā algas uzbūve, pacientu aprūpes 
līmeņi un resertifikācijas procesi mūsu mītnes valstīs, 
kā arī par vispārējiem jautājumiem kā kopējā darba 
uzbūve mūsu mītnes valstīs. LMa uzsākusi medicīnas 
māsu izglītības vienkāršošanu un modernizēšanu. 
Plānos ir uzlabot esošo maģistratūras programmu un 
ilgtermiņā izveidot māsu doktorantūras programmu, 
kādas Latvijā pašlaik nav vispār. Visos šajos procesos 
ārzemju pieredze būs zelta vērtē.

Savstarpējā saskarsme un vieta komandā
Latvijā aktuāls ir attieksmes un saskarsmes 

jautājums medicīnas sistēmā. Tieši jaunās māsas 
visvairāk izjūt problemātisko attieksmi, strādājot 
dažādās medicīnas iestādēs. Kā piemēri sarunās 
tiek minēti apcelšana, pazemošana un dažkārt pat 
kliegšana. Šāda attieksme var būt gan savstarpēji māsu 
starpā, gan no ā rstiem. Interesanti, ka māsas ziņo, 
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ka Latvijā māszinībās tiek mācīti moderni aprūpes 
modeļi un metodes jau gadiem, kā arī pamati par mo-
dernu multidisciplināru komandas uzbūvi, bet bijušās 
studentes atzīst, ka, tikai aizbraucot uz ārzemēm, var-
ot vērot šo teoriju praksē, jo, nonākot darbā Latvijā, 
vadība un pieredzējušākās māsas esot ļoti neatsaucīgas 
jaunām idejām un nostādot jaunās māsas fakta 
priekšā: vai nu pieņem to, kā mēs strādājam, vai ej 
prom! Šis ir viens no problēmjautājumiem, ko Latvi-
jas Jauno māsu apvienība vēlētos aktualizēt, un mēs, 
diasporas māsas, esam piedāvājušas viņas atbalstīt. 

Gan LĀZA, gan topošā diasporas māsu apvienība 
organizējusi un piedalījusies vairākos pasākumos, kur 
apspriests mediķu savstarpējās attieksmes jautājums 
un “plakanākas hierarhijas” priekšrocības. Pieredzes 
stāstos bieži izskan, ka jaunajās mītnes zemēs māsas 
un vecmātes jūtas vairāk novērtētas un cienītas, tie-
kot mazāk vainotas un vairāk atbalstītas uzzināt un 
iemācīties to, ko nezina vai nemāk. Tiek minēts arī, 
ka vecmātēm, piemēram, mēdz būt svarīgāka un 
atbildīgāka loma dzemdniecībā, nekā tas ierasts post-
padomju valstīs. Arī māsas mēdz pieņemt klīniskus 
lēmumus un vadīt komandas. 

Tieši par š o tēmu LMa 2020. gada augustā 
organizēja paneļdiskusiju Partnerība, kur bija 
aicinātas Latvijas vadošās māsas, vecmātes un ārsti. 
Piedalījāmies arī mēs, trīs ārzemēs dzīvojošie mediķi. 
Atskatoties uz pasākumu, ir skaidrs, ka daļa māsu 
un ā rstu ir gatavi modernākai ārstniecī bas koman-
das uzbūvei, bet daļa pauž skepsi, atsaucoties uz 

maldīgiem aizspriedumiem par multidisciplināru 
komandas darbu un “plakanāku hierarhiju”. Šāda 
attīstība daudzās valstīs notikusi praktisku iemeslu 
dēļ: tas uzlabo aprūpes kvalitāti un pacientu drošību. 
Aktuāla tendence pasaulē ir, ka māsām un vecmātēm 
dod atbildīgākus amatus un klīniskus pienākumus, jo 
ir daudz kas tāds, ko viņas var veikt bez ārstu iesaistes, 
un tas var samazināt izdevumus medicīnas sistēmā. 

Ko esmu iemācījusies?
Iespēja dalīties ar pieredzes stāstiem ir ļāvusi ārpus 

Latvijas dzīvojošajām māsām un vecmātēm justies 
vienotākām un nostiprināt saikni ar Latviju. Neesmu 
dzirdējusi nevienu vieglu iedzīvošanās stāstu. Ceļš uz 
Latvijā iegūtās kvalifikācijas atzīšanu ir bijis grūts un 
ilgs. Daudzas iztikas nodrošināšanai strādājušas ārpus 
medicīnas. Izrādās, daļa ārzemē s aizbraukušo māsu 
un vecmāšu nestrādā savā profesijā tieši šo šķēršļu dēļ. 
Tās, kurām izdevies iekārtoties, bieži stāsta par ilgu 
gadu centieniem iegūt profesionālo reģistrāciju, izejot 
cauri izsīkuma stāvokļiem un periodiem, kad atmes-
tas visas cerības. Bieži dzirdams, cik svarīgs bijis at-
balsts no tuviniekiem vai draugiem. Šāda profesionāla 
kopiena var dot daļu no šī nepieciešamā atbalsta.

Esmu iemācījusies, ka Latvijas māsas un vecmātes 
ir atvērtas sadarbībai un ieinteresētas pienesumam, ko 
mūsu ārvalstu pieredze var sniegt. Izrādās, ka dalīšanās 
pieredzē ļ oti specifiskos un tehniskos jautājumos ir 
īpaši vērtīga. 

Laimīgu Jauno gadu, un lai 2021. gadā ir par vienu 
spēcīgu diasporas mediķu organizāciju vairāk!

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.

2020. gada 12. maijā apritēja 200 gadu, kopš dzimusi Florence Naitingeila (12.05.1820-13.08.1910) – 
angļu izcelsmes medicīnas māsa, rakstniece un arī sabiedriska darbiniece. Viņas personīgais veikums ir 
nenovērtējams māsu izglītības laukā, kā arī sabiedrības veselības laukā. 

LĀZA sveic visas māsas un vecmātes un izsaka cieņu un pateicību par viņu tik nozīmīgo darbu 
medicīnā!
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2020. gada vasaras sākumā LĀZA valdes biedrs 
prof. Andis Graudiņš sniedza pārskatu par Latvi-
jā pavadīto laiku. Viņš februārī bija ieradies Rīgā no 
Austrālijas uz vairākiem mēnešiem, izmantojot savu 
pagarināto atvaļinājumu, lai dalītos savā pieredzē ar 
Latvijas kolēģiem un medicīnas studentiem. Andis 
izteica bažas, ka vairums no vecāko kursu medicīnas 
studentiem, ko viņš bija aptaujājis, pēc studijām plāno 
doties strādāt uz ārzemēm. 

Lai arī līdzīgs process norit arī daudzās citās valstīs, 
arī Apvienotajā Karalistē, Latvijā šī virzība šķiet 
nozīmīgāka un ir aktuālāka. Prof. Graudiņu uztrauca 
tas, ka studenti Latvijā nesaskatīja izaugsmes iespējas 
savā profesijā. Viņš jautāja: „vai LĀZA nevajadzētu 
ieņemt aktīvu pozīciju, lai novērstu šādu smadzeņu 
noplūšanu?”

Lai šo atbildi atrastu, diskutējām un analizējām to 
informāciju, kas bija mūsu rīcībā, un tagad šeit sniedzam
kopsavilkumu par apzinātajiem potenciālajiem 
iemesliem, sekām un risinājumiem. Šis kopsavilkums 
ir balstīts personīgās pieredzes analīzē un tuvu paziņu 
aptaujā, un tā nolūks ir radīt diskusiju. Pieņemam, ka 
šis saraksts nav pilnīgs un varētu tikt papildināts. 

Problēmas apjomi 
Precīzu datu par ārstu izbraukšanas apjomiem no 

Latvijas trūkst. Latvijas Ārstu biedrība 2020. gada au-
gustā sniedza šādu atbildi un informāciju, atbildot uz 
LĀZA priekšsēža Uģa Gruntmaņa jautājumu par no 
Latvijas aizbraukušo ārstu skaitu.

Datiem par pamatu ir pieprasījumu skaits, lai 
nokārtotu izbraukšanas dokumentus. Tomēr, kā 
norāda LĀB darbinieki, ir ļoti jāuzsver, ka ir ārsti, kas 
atkārtoti pieprasa izziņas, un, ja tas notiek pēc gada 
(nevis tā paša gada ietvaros), pieprasījums tiek atkal 
iekļauts šajos „izbraucēju” ciparos.

2020. gads (līdz augustam). 45 latviešu ārsti (29 – ar 
ārsta diplomu; 16 speciālisti (to vidū 4 zobārsti).

2019. gads. 92 latviešu ārsti (53 ar ārsta diplomu, 39 
speciālisti (no tiem 6 zobārsti).

2018. gads.  75 latviešu ārsti (44 ar ārsta diplomu; 31 
speciālists).

2017. gads. 85 latviešu ārsti (50 ar ārsta diplomu; 35 
speciālitāti).

2016. gads. 102 latviešu ārsti (55 ar ārsta diplomu; 47 
speciālisti). 

Te gan taisnības labad arī jāsaka, ka ne visi ārsti 
aizbrauc pavisam, atsevišķas valstis prasa šīs pašas 
izziņas arī tajos gadījumos, kad ārsts brauc tikai 
īslaicīgi pamācīties vai dažus mēnešus papraktizēt citā 
valstī.

Aizbraukšanas iemesli
Skaidrs, ka nauda ir viens no svarīgākajiem, ja 

ne vissvarīgākais aizbraukšanas iemesls. Ārstu algas 
Latvijā joprojām ir krietni zemākas, kā citur Eiropas 
Savienībā, un ir grūti sagaidīt, ka šī situācija nopiet-
ni mainīsies tuvākajā nākotnē, ņemot vērā Latvijas 
relatīvos ekonomiskos radītājus.

Lai arī Latvijas finansiālie ierobežojumi ir pamatā 
ekonomiskajiem spēkiem, kas uztur ārstu aizplūšanu 
no Latvijas, arī virkne citu iemeslu spēlē lomu.

Plašāku profesionālās izaugsmes iespēju meklēša-
na noteikti ir svarīgs faktors daļai no aizbraucējiem. 
Latvija pagaidām nevar atļauties piedāvāt visas mo-
dernākās ārstēšanas metodes un pētniecībā un teh-
noloģiju attīstībā joprojām atrodas perifērā pozīcijā. 

Tomēr daudzi no aizbraucējiem ārzemēs strādā 
ierindas ārsta darbu, un viņu aizbraukšanas pamat 

Ārstu aizbraukšana no Latvijas: 
problēma un risinājumi
Atis Bārzdiņš, LĀZA valdes loceklis
Andis Graudiņš, LĀZA valdes loceklis
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iemesli drīzāk ir atrodami Latvijas medicīnas kultūrā, 
kurā bez daudzām izcilām tradīcijām ir novērojamas 
arī parādības, kas apgrūtina daudzu jaunu, talantīgu 
ārstu karjeras uzplaukumu. Šeit būtu minams pārval-
des elastīguma un caurspīdības trūkums, nepotisms 
un palēnināta paaudžu nomaiņa.

Sabiedriski faktori, tādi kā augstāks homofobijas 
līmenis Latvijā un identitātes atrašanas grūtības daļai 
ārstu, kas nav latviešu izcelsmes, noteikti ir pamatā 
aizbraukšanai vismaz dažiem kolēģiem. 

Vienlaicīgi Latvijas ģeopolitiskā situācija, kurā 
dominē tādi faktori kā Krievijas tuvums un tās agresīvā 
tiekšanās izplēst savu ietekmes zonu, Baltijas relatīvā 
ģeogrāfiskā izolācija no pārejās Eiropas un pastāvīgi 
sarūkošais iedzīvotāju skaits, dažiem jaunajiem talan-
tiem rada bažas par Latvijas un Latvijas tautas drošību 
un nākotnes izaugsmes iespējām. 

Visticamāk, vairumā gadījumu lēmums aizbraukt 
ir pieņemts, šiem dažādiem faktoriem summējoties. 
Daudzi neplāno aizbraukt pastāvīgi un varbūt vien-
kārši vēlas iepazīt pasauli, taču rezultātā paliek ārpus 
Latvijas gan tāpēc, ka grūti atstāt labākas pozīcijas 
ārzemēs, gan arī tāpēc, ka atklāj, ka Latvijā vairs nav 
gaidīti, vai arī ir vienkārši palaiduši garām iespēju at-
rast savu nišu Latvijas medicīnas sistēmā. Lai veiksmī-
gi risinātu Latvijas ārstu aizbraukšanas problēmu, 
būtu nepieciešams izvērtēt šo dažādo aizbraukšanas 
iemeslu relatīvo svarīgumu. 

Sekas
Ārstu trūkums nešķiet tik izteikts Rīgā, taču var 

būt problēma reģionos. Finanšu līdzekļi, ko Latvi-
jas valsts ieguldījusi medicīnas studentu apmācībā, 
nenes cerētās dividendes Latvijai, tā vietā no Latvijas 
aizbraukušie ārsti palīdz risināt citu, bagātāku, valstu 
problēmas.

Ir skaidrs, ka problēma ir ne tikai skaitļos, bet 
arī zaudētajā intelektuālajā potenciālā. To ārstu aiz-
braukšana, kas ir spējīgi sacensties starptautiska-
jā arēnā, samazina Latvijas spējas attīstīt medicīnas 
kultūru, kas būtu atpazīstama starptautiskajās apritēs 
un kas iedvesmotu nākamo paaudžu ārstus veltīt savus 
nākotnes plānus Latvijai. Ārstu un tāpat arī daudzu 

citu apdāvinātu profesionāļu aizplūšana samazina 
tautas kopējo intelektuālo potenciālu, jo aizbraucēju 
pēcteči reti kad pieņems lēmumu atgriezties Latvijā. 

Ja šī problēma netiks risināta, īpaši uz zemās 
dzimstības fona, Latvijas tautai pakāpeniski būs 
jāsamierinās ne vien vairs ar mazas tautas, bet pat ar 
ļoti mazas tautas statusu. Jau ir izveidojusies kultūra, 
kur daudzi jaunieši, kas nāk no izglītotām ģimenēm, 
ir izauguši ar apziņu, ka Latvijā tiem būs maz iespēju, 
un ļoti agri sevi noskaņo un gatavojas aizbraukšanai. 
Šāda mentalitāte palielina bezcerības izjūtas Latvijas 
jauniešos kopumā, kas jau tā bieži cīnās ar trauksmi 
un depresiju. 

Latvijas valsts un tauta nav vienīgais ārstu aiz-
braukšanas upuris. Tikpat nozīmīgs ir arī potenciālais 
dzimtenes zaudējums aizbraucējiem. Vairumam Lat-
vijā izaugušo ir spēcīga piederības sajūta savai dzim-
tenei. Sava talanta un pūliņu atdošana ārzemniekiem 
mazina personīgā gandarījuma sajūtu. Dzīve svešumā 
un starp cilvēkiem, kuru mentalitāte veidojusies no 
Latvijas ļoti atšķirīgos apstākļos, nereti rada sociālās 
integrācijas problēmas aizbraucējiem.

Aizbraukt nav sinonīms – kļūt laimīgam.

Risinājumi 
Skaidrs, ka atrisināt Latvijas ārstu (un arī citu ve-

selības aprūpes profesionāļu) aizbraukšanas prob-
lēmu nav iespējams nevienai institūcijai atsevišķi. Tas 
noteikti nav LĀZA spēkos. Ārzem ēs radītai latviešu 
ārstu organizācijai uzstāt, ka ārstiem jāpaliek Latvi-
jā, jāatgriežas vai jāremigrē uz Tēvzemi, var likties ne 
tikai paradoksāli mūsu organizācijas sūtībai, bet pat 
liekulīgi. Taču reizēm problēmu ir vieglāk ieraudzīt 
un par to runāt, skatoties no ārpuses.

Šķiet, ka problēmas apzināšana ir tikpat svarīga, 
kā tās aktualizēšana. Tas vien, ka nevienam nav īsta 
priekšstata par šīs problēmas apjomiem, ir pierādī-
jums tam, ka tā netiek risināta. Nevienai no Latvijas 
institūcijām atsevišķi, šķiet, nepietiek motivācijas 
ķerties pie šīs problēmas risināšanas. LĀZA, šo jautā-
jumu paceļot, varētu cerēt radīt plašāku diskusiju 
Latvijā. Mēs kā ārsti esam ievērojuši nopietnu simp-
tomu vai drīzāk sindromu mūsu tautas organismā, un 
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mums ir jāpielieto mūsu autoritāti tā atpazīšanā un 
ārstēšanā.

LĀZA varētu plašāk apzināt savus biedrus un 
mēģināt saprast, kuri no faktoriem visvairāk noteica 
Latviju atstājušo ārstu un māsu lēmumu aizbraukt. 
Mēs arī vēlētos uzzināt, kāda ir viņu vēlēšanās vai arī 
pieredze ar atgriešanos Latvijā un cik viņi ir apmierināti 
ar savu dzīvi ārzemēs. Līdzīgi mēs vēlētos arī uzklausīt 
Latvijas mediķus šajā sakarā.

Šķiet, ka finansi ālas sankcijas pret aizbraucējiem, 
pieprasot atmaksāt apmācībā iztērētos līdzekļus, nav 
izrādījies kā efektīvs risinājums no Latvijas puses sava 
zaudētā finansiālā ieguldījuma atgūšanā. Tomēr būtu 
svarīgi par šo ieguldījumu atgādināt un prātā turēt, 
plānojot līdzekļu piešķiršanu izglītībai un domājot par 
to, kur nozares profesionāļi strādās. Nav arī skaidrs, kā 
ir beigušies vai turpinās tie konflikti, kas izveidojušies 
starp aizbraukušajiem un Latvijas valsts institūcijām. 

Skaidrs, ka viens no svarīgākajiem priekšnosacī-
jumiem, lai Latvija spētu noturēt ārstus, kas parasti 
izbrauc savā jaunībā, ir tos pārliecināt, ka būt ārstam 
Latvijā ir profesionāli pilnvērtīgi. Svarīgi, lai tie varētu 
saredzēt savas karjeras izaugsmi nākotne. Jāturpina 
palielināt finans ējumu nozarei, vienlaikus uzlabojot 

apmaksas modeli un palielinot ienākumus visiem, at-
bilstoši darba kvalifikācijai. Bieži dzirdēts, ka Latvijai 
ārstu nemaz netrūkst. Vai tā ir, vai Latvijā ārstu ir par 
daudz? Tie ir lielāki jautājumi, kas cieši saistīti ar visas 
veselības nozares analīzi. Tas ir jautājums par Latvi-
jas veselības sistēmu, slimnīcu sistēmu reorganizāciju 
uz rietumvalstu pamatiem. Varbūt arī jāpadomā par 
imigrāciju medicīnā? Vai ielaist cittautiešu ārstus, kas 
papildinās ārstu skaitu, kā notiek daudzās imigrācijā 
bāzētās lielvalstīs (ASV, UK, Austrālija, Kanāda, u.c.)? 
Jāatzīst, ka pasaulē caurmērā ir ārstu trūkums, ne ti-
kai Latvijā. Turklāt līdz ar Latvijas tautas ekonomisko 
emigrēšanu, Latvijas valdībai jārēķinās ar jaunu un 
plašāku jautājumu – par cilvēku skaita uzturēšanu 
valstī ar cittautiešu imigrantiem. 

Iespējams, un pat ļoti ticams, ka ārstu aizbraukšana 
no Latvijas nav vienīgi problēma. Kā jebkurš likumsa-
karīgs process, tā, iespējams, sevī satur arī risinājumus 
Latvijas problēmām nākotnē.

Kā iepriekš minēts, tautas neizmiršanas nolūkos 
tomēr Latvijai reiz nāksies risināt vienvirziena 
smadzeņu aizplūšanas problēmu, jo savādāk tās spē-
jas izdzīvot kā autonomijai pasaulē, kurā citu nāciju 
īpatsvars pastāvīgi pieaug, būs apšaubāmas. 

LĀZA vēlētos plašāk apzināt kolēģus un mēģināt saprast, kuri no faktoriem visvairāk noteica 
Latviju atstājušo ārstu un māsu lēmumu aizbraukt. Mēs arī vēlētos uzzināt, kāda ir Jūsu vēlēšanās 
vai arī pieredze ar atgriešanos Latvijā. Cik Jūs esat apmierināti ar savu dzīvi ārzemēs? Mēs vēlamies 
arī uzklausīt Latvijas mediķus šajā sakarā! Lūdzu, rakstiet laza@lazariga.lv

Atis Bārzdiņš
hematologs-onkologs, ASV

Andis Graudiņš
klīniskās toksikoloģijas un neatliekamās medicīnas 

speciālists, Austrālija 

Par atgriešanos un aizbraukšanu!
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2020. gads bijis pilns ar pārbaudījumiem, 
zaudējumiem un pārdzīvojumiem. Tas ieies vēsturē kā 
Covid-19 pandēmijas gads. Nedomāju, ka būs daudz 
cilvēku, kuru dzīvē un darbā pandēmija neienesa 
pārmaiņas, bet visā pasaulē medicīnas darbinieki 
noteikti turpina uz saviem pleciem iznest pašu lielāko 
slogu. 

LĀZA Facebook grupu mēs iesākām 2015.
gada oktobrī ar dažiem uzaicinātiem personīgi 
pazīstamiem kolēģiem un draugiem. Š odien LĀZA 
Facebook grupā ir pāri par 1700 aktīvu dalībnieku, un 
tikai pērngad vien mums pievienojās ap 200 draugu. 
Demogrāfija: 77.9% sieviešu, kas veido vairākumu 
visās vecuma grupās. No tām joprojām visplašāk 
pārstāvētā vecuma grupa ir 25-34 gadi, kas veido ap 
46.2% biedru. Š ie jaunie ārsti, vidējais medicīniskais 
personāls un zinātnieki ir mūsu veselības aprūpes 
sistēmas tagadne, nākotne un cerība. Tūlīt seko 35-44 
gadu vecuma grupa, ap 10.5%, un 45-54 gadu grupa, 
ap 9.9%. Š ogad bijis mazāk jauniešu: tikai 6.1% bija 
vecuma grupā no 18-24 gadiem. 

Joprojām lielum lielais vairums Facebook lāziešu ir 
norādījuši, ka dzīvo un mācās vai strādā Latvijā; no 
tiem pārsvarā Rīgā. Kopumā gan esam globāli, jo mūsu 
kolēģi dzīvo un strādā 28 pasaules valstīs. Visvairāk 
mūsu ir Vācijā, Zviedrijā un ASV. Publicētais izskan 
tālu: vidēji mūsu lapā ikkatru ziņu apskata 600-700 
biedru un bieži pat vairāk nekā 1000, kas to padara 
par ekstraordināru saziņas platformu.

2020.gada ziema un pavasaris atnesa ziņas no 
kolēģiem, kas pirmie Eiropā piedzīvoja Covid-19 
izraisītos saslimstības un mirstības uzplūdus. Ar 
viņu acīm redzējām pārslogotās reanimācijas nodaļas 
un līdz spēku izsīkumam strādājošos mediķus, 
līdz, neizbēgami, Covid-19 atnāca arī katrā no 
mūsu dzīves un darba vietām. FB ar koronavīrusu 
saistītās publikācijas ir kā hronika vai laika kapsula. 
Daudz derīgas zinātniskas informācijas, praktisku 
padomu un koronavīrusa infekcijas ārstēšanas un 

profilakses ieteikumu joprojām cirkulē mūsu lapā. 
Bija nepārprotami stingrs atbalsts uz pierādījumiem 
balstītai pieejai, pārpublicējot intervijas ar Ugu 
Dumpi un Juriju Perevoščikovu. Diskutējām par 
maskām, sociālo distancēšanos, par dažādu valstu 
pieredzi karantīnas ieviešanā un par kolektīvo jeb 
“herd” imunitāti. 

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 cīniņam pret Covid Latvijā. Daudz 
runājām par izdegšanu, fi zisko un emocionālo 
pārslodzi, rezidentūras problēmām un īpaš i par 
medicīnas personāla aizplūšanu no Latvijas un 
pieaugošo ārstu un māsu deficītu. 

Vēl viena svarīga tēma bija par likumdošanas 
izmaiņām sakarā ar ārvalstī s iegūtas medicīniskās 
izglītības diplomu atzīšanu Latvijā, novācot 
birokrātiskas barjeras, bet paturot prātā kvalitāti. Uz 
visa pārējā fona es gribu izcelt “tīklošanos” mūsu 
grupas ietvaros. Lai vai kāda būtu vajadzība – vai nu 
atrast kolēģi, vai īslaicīgu mājvietu ārzemēs, FB lapā 
vienmēr var dabūt padomu vai atsauci, vai kontaktus.

Visbeidzot par pārmaiņām LĀZA FB grupas 
administrēšanā. Mūsu grupa ir demokrātiska: 

Mūsu Seju grāmata (Facebook)
Daina Dreimane, LĀZA sekretāre

Daina Dreimane
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iesākumā nolēmām, ka tajā var tikt uzņemts ikkatrs, 
kam svarīga LĀZA misija un ir interese par norisēm 
LĀZA organizācijā, veselības aprūpē un medicīnas 
izglītībā. Izrādījās, ka LĀZA grupas diskusijas bija 
interesantas arī plašākai un ar medicīnu nesaistītai 
publikai, un profesionālas pārdomas, kas bija 
domātas medicīnas darbinieku pulkam, piepeši 
parādījās kā publikācijas masu medijos, bez atļaujas 
un izpaužot autoru vārdus. Protams, atklātība ir 
veicināma, bet arī te ir vispārēji pieņemtas normas. Ja 
ir vēlēšanās televīzijā vai presē debatēt par kādu no 
FB publikācijām, to ir iespējams izdarīt vienkārši un 
ētiski, pavaicājot atļauju vai intervējot attiecīgo kolēģi. 
No otras puses, mūsu lapa ir profesionāls forums, kur 
gribam kultivēt brīvu un draudzīgu domu apmaiņu, 
kas seko medicīnas ētikas normām par savstarpēju 
konfidencialitāti un koleģialitāti. Diskusijas, 
komentāri vai ieteikumi nav domāti kā informācija 
vai rekomendācijas plašai publikai, vai žurnālista 
interpretācijai. Tāpēc pagājušajā gadā nolēmām 
ieviest zināmas izmaiņas dalības noteikumos. Par to 
debatējām, un grupas dalībnieku vairākums atbalstīja 
nepieciešamību padarīt LĀZA FB lapu par slēgtu, 
uzņemot tikai medicīnas darbiniekus un medicīnas 
zinātniekus. Lapa pati ir pieejama un nav maskēta, bet 
saturs ir atvērts tikai tās dalībniekiem. 

Pievienojoties LĀZA FB grupai, ir jāiepazīstas ar 
grupas noteikumiem, kas ir sekojoši: 

1 Būsim savstarpēji laipni, lai radītu drošu un 
pretimnākošu, koleģiālu vidi. Izturēsimies pret 
visiem ar cieņu. Veselīgas debates ir dabiskas, taču 
ievērosim savstarpēju laipnību.

2 Pašreklāma, surogātpasts un neatbilstošas saites 
nav atļautas. Vienmēr dodiet vairāk, nekā esat 
saņēmuši. 

3 Personas un datu aizsardzība. Šajā grupā ir 
nepieciešama savstarpēja uzticēšanās. Autentiskas 
diskusijas padara grupas nozīmīgas, taču sarunas 
var būt sensitīvas un privātas. Tam, kas tiek runāts, 
ir jāpaliek grupā. Pārpublicēšana ir neētiska un 
nekoleģiāla.

4 Klīniskie gadījumi ir gaidīti, bet pacientu 

identificējoši dati nav atļauti. Padomi vai ārstēšanas 
ieteikumi ir privāti, un tos nav jāuzskata par LĀZA 
akceptētiem. 

Lai oficiāli mums pievienotos, ir jāapstiprina, 
ka piekrītat noteikumiem un jāuzrāda sava darba 
vai mācību vieta, un, ja kvalificējaties, tad grupas 
administrators atļaus pilnu pieeju mūsu grupai. 

Esiet aktīvi! Lūdzu, nebaidieties paust savu 
viedokli! Sūtiet praktiskas atziņas un novērojumus. 
Komentējiet un dariet zināmus jūsu argumentus 
un idejas! Facebook grupas dzīvē patiesā metrika 
nav “Like” daudzums, bet gan to cilvēku skaits, 
kas komentē par konkrēto ziņu. Iesaistīšanās caur 
komentēšanu ir daudz vērtīgāka nekā tikai iespaidi. 

Nobeigumā vēlējums visiem, īpaši tiem, kas dienu 
no dienas kā neatvietojams personāls dodas uz savu 
darba vietu, sekojot Hipokrata zvērestam. Laimīgu 
jauno 2021.gadu! Lai jums visiem un jūsu mīļajiem 
pietiek veselības un izturības!

„Lielākajai daļai no mums ir daudz vairāk drosmes, 
nekā mēs jebkad bijām sapņojuši.”

   Deils Karnegī (Dale Carnegie) 

Facebook konts: LĀZA Pasaulē
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Katru reizi, kad man ir dota iespēja uzrunāt 
kolēģus Latvijā, sev jautāju: kas no manas pieredzes 
medicīniskā onkologa un hematologa darbā ASV 
varētu būt noderīgs vai interesants Latvijas kolēģiem? 
Strādājam ļoti atšķirīgos apstākļos – ASV ir viena no 
bagātākajām valstīm pasaulē, kas tērē rekordaugstu 
daļu, 18% no kopprodukta veselības aprūpei, vairāk 
nekā 11 000 dolāru gadā uz katru iedzīvotāju, kamēr 
Latvija var atļauties tikai 1213 eiro. Attiecīgi labāki 
vēža slimnieku ārstēš anas rezultāti ASV pārsvarā 
ir apliecinājums mūsu plašākām iespējām piedāvāt 
modernākās zāles, medicīniskās tehnoloģijas un at-
balsta aprūpi, bet ne pierādījums mūsu labākām 
profesionālām zināšanām, par ko esmu atkārtoti 
pārliecinājies, kad esmu lūgts pārskatīt Latvijā ārstētu 
vēža slimnieku gadījumus.

Viena no lietām, ar ko mēs cīnāmies abpus Atlanti-
jas okeānam un kur, domāju, ir vērts dalīties pieredzē, 
ir vēža aprūpes procesa organizācija un tā kalibrācija, 
lai ne vien nodrošinātu ārstēšanas rezultātus, bet arī 
operētu, izmantojot pieejamos līdzekļus, pēc iespējas 
nodrošinot pacientu svarīgākās vajadzības un mazinot 
nevajadzīgas ciešanas un cieņas zudumu. 

Šeit sniegšu dažas pārdomas un novērojumus pēc 
divdesmit ASV vēža aprūpē pavadītiem gadiem, kas, 
ceru, var noderēt gan kā neliels praktisks ieskats, gan 
arī apstiprinājums tam, cik universālas un sarežģītas ir 
vēža aprūpes problēmas. 

Medicīniskā onkologa darba evolūcija 
Lai arī medicīniskais onkologs ir definēts kā ārsts, 

kas ārstē  vēža slimniekus ar ķī mijterapiju un citiem 
medikamentiem, š o zāļu parakstīšana ir tikai daļa 
no tā, ko šobrīd darām vēža slimnieku aprūpē. Mēs 
lielā mērā esam kļuvuši par aktīvo vēža slimnieku 
pamatārstiem, jo mūsu darba rezultāti ir atkarīgi no 
tā, cik veiksmīgi tiek risinātas visas mūsu slimnieku 
vajadzības, un tās ir sarežģītas un daudzšķautņainas. 

Katram vēža slimnieku aprūpes speciālistam, 
piedāvājot savas zināšanas, jānodrošina ne vien dažādo 
rekomendāciju koordinācija savā starpā, bet arī to 
integrācija ar slimnieka izpratni par sevi, slimības 
procesu un viņu personiskajām prioritātēm, ieskaitot 
viņu finansiālo situāciju un apdrošināšanas stāvokli. Ir 
aprēķināts, ka ASV pirmajās 80 dienās pēc vēža diag-
nozes noteikšanas vēža slimnieks un viņa ārsts sazinās ar 
11 speciālistiem, un pamatārstam vien nākas sazināties 
ar slimnieku un dažādiem aprūpes devējiem 52 reizes.

Kopš sāku praksi 2004. gadā, vēža slimnieku 
aprūpes process ASV ir krietni mainījies. Manā 
pirmajā prakses posmā, kas nosacīti bija 2004.–2010. 
gads, kad strādāju Kolorādo un Floridā, vēža aprūpe 
bija pamatā orientēta uz apmaksātu pakalpojumu 
sniegšanu un ne koordinētas aprūpes nodrošināšanu. 
Slimnieku situāciju tālāk sarežģīja tajā laikā noritošais 
ārstu privātprakšu konsolidācijas process, kas daudziem 
lika pievērst vairāk uzmanības prakses finansiālajai 
izdzīvošanai, nevis aprūpes kvalitātei. Šajos apstākļos 
slimniekiem nācās pašiem rūpēties par savas aprūpes 
koordināciju un viņiem bija maz palīdzības, risinot 
ārstēšanas izmaksu jautājumus.

Situācija uzlabojās 2010. gadā, kad pieņēma t.s. 
Obamacare likumu (Affordable Care Act), kas daudziem 
slimniekiem ir krietni mazinājis finansiā los šķēršļus 
piekļūt vēža aprūpei un kas pieprasīja no veselības 
aprūpes organizācijām lielāku atbildību nodrošināt 
rezultātus un aprūpes koordināciju. Tajā pašā gadā 
es arī pārcēlos uz Vašingtonas š tatu, kurā ir krietni 
dziļākas tradīcijas uz slimniekiem orientētā aprūpē. 
Lielā mērā pašlaik beidzot praktizēju apstākļos, kur 
tiek gaidīts, ka es nodrošināšu labu slimnieku aprūpi un 
centīšos sasniegt rezultātus, kas visvairāk atbilst slim-
nieka prioritātēm. Protams, finansiā lie ierobežojumi 
nav zuduši, taču ir vairāk iespēju nodrošināt aprūpi, 
tiem par spīti. 

Komandas darbs vēža slimnieku 
aprūpē: ASV pieredze  
Atis Bārzdiņš, hematologs-onkologs Pacific Medical Centers daudzspecialitāšu praksē Sietlā, ASV
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Māsu un citu atbalsta profesionāļu lomas 
pieaugums 

Moderna onkoloģijas prakse nav vairs ārsta 
dominēts šovs. Visnozīmīgākā palīdzība onkologiem 
ir nākusi no māsu, kā arī medicīnisko asistentu, far-
maceitu un sociālo darbinieku dziļākas iesaistes slim-
nieku jautājumu izvērtēšanā un risināšanā.

Māsas ir pirmais kontakts un fi ltrs visiem no 
prakses ā rpuses ienākošiem jautājumiem. Turpināšu 
par masām š eit runāt sieviešu dzimtē, jo manā 
praksē šī s tiešām visas ir sievietes, saprotot, ka tas 
ir arī vīriešu darbs (mans asistents, kas ir pakārtots 
māsām, piemēram, ir vīrietis). Māsas cenšas 
ienākošos jautājumus atrisināt un izlemj, vai un cik 
steidzīgi ā rstam ir jāuzzina par jaunākajiem slim-
nieka simptomiem, ģ imenes locekļu jautājumiem, 
šķēršļiem aprūpē (piem., apdrošināšanas kompāniju 
noraidījumiem apmaksāt zināmu ārstēšanu) un citām 
aprūpes aktualitātēm. 

Māsas plāno, koordinē, deleģē un izglīto. Viņas 
pārskata manu vizītes beigās sastādīto un ar slimnieku 
apspriesto plānu un pārliecinās, ka viss tajā plānotais 
tiek veikts. Šāda rakstiska plāna (After Visit Summa-
ry) veidošana bija viens no Obamacare nosacījumiem, 
un es to izmantoju ar lielu entuziasmu, jo tas atļauj 
vizīti pabeigt ar kopīgu izpratni starp mani un slim-
niekiem par to, ko ir plānots izdarīt, ieskaitot to, kas 
slimniekiem pašiem jāizdara. Es arī bieži dažos vārdos 
aprakstu pašreizējo klīnisko situāciju, īpaš i jauno 
slimnieku konsultācijās vai situācijās, kad slimniekam 
ir jāpieņem kāds lēmums. Lieki teikt, pēdējos gados 
esmu iemācījies diezgan ātri drukāt. Šo rakstisko plānu 
vēlāk izmantoju savā vizītes dokumentācijā kā kop-
savilkumu, kas krietni atvieglo piezīmju pabeigšanu.

Ciešai māsu un ā rstu sadarbībai ir daudzas 
priekšrocības. Mēs vairs neesam vienīgais acu pāris, 
kas uzmanīgi seko slimnieku gaitām. Kad esmu ap-
jucis, kas slēpjas aiz kāda slimnieka neapmierinātības, 

No kreisās: Dr. Atis Bārzdiņš, viņa asistents Maikls (Michael), infūziju māsas Kristīna (Christina) un Andželika (Angelica)
un māsa-koordinatore Šarlīna (Charlynn) vienā no prakses infūziju centriem Bothell priekšpilsētā Sietlas tuvumā 

2020. gada decembrī.



LĀZA APKĀRTRAKSTS

52

varu neformāli izteikt savas pārdomas un bieži saņemt 
atbildes vai apstiprinājumu savām aizdomām no 
māsām, kas bieži iepazīst slimniekus un viņu ģimenes 
locekļus labāk nekā ā rsts. Slimniekiem reizēm ir 
iracionālas bailes, ka pārāka atklātība varētu mazināt 
onkologa vēlēšanos tos turpināt ārstēt agresīvi. Māsas 
arī tur mūs atbildīgus. Pateicoties māsām, prakse 
šobrīd ir kā ģimene, kas, šķiet, ir tas, kā arī slimnie-
kiem gribas to redzēt.

Digitālās komunikācijas attīstība 
Kopš Obamacare noteiktās medicīniskās infor-

mācijas digitalizācijas pabeigšanas 2010.–2015. 
gadā un sekojošās slimnieku digitālās komunikācijas 
attīstības onkoloģijas prakses ir kļuvušas par vēža 
aprūpes koordinācijas nervu centriem. Sazināšanās ar 
slimniekiem caur digitālajām platformām mums atļauj 
labāk sekot slimnieku progresam un reālajai situācijai 
ārpus prakses sienām.

Pateicoties nesen attīstītajām digitālajām 
tradīcijām, bijām visnotaļ labi sagatavoti aprūpes 
nodrošināšanai, sākoties Covid-19 pandēmijai. Šī 
piespiedu situācija plaši atvēra vēl vienas komunikācijas 
durvis – telemedicīnu. 

Telemedicīnai līdz Covid-19 pandēmijai nebija 
izdevies attīstīties, jo par apmaksājamiem tika uzskatīti 
tikai tie pakalpojumi, kas notika klātienē. Pandēmijas 
situācijā valdības programmas Medicare un Medicaid, 
kas nosaka visu apdrošināšanas kompāniju apmaksas 
principus, ir sākušas apmaksāt virtuālās vizītes (caur 
Zoom utt.) kā pilnas vizītes un telefoniskas vizītes 
apmēram 50% līmenī. Ir kļuvis skaidrs, ka daudzās 
situācijā šā das vizītes var pilnībā aizvietot ierastās 
vizītes ofisā un ka šā da veida vizītes turpināsies arī 
nākotnē.

Kad ārstēšanas iespējas ir ierobežotas vai izsmeltas
Pateicoties jaunākajām zālēm, daudzi neizārstējami 

vēža slimnieki dzīvo ilgāk. Agrāk sadzīvot ar aktīvu 
vēzi nācās tikai mēnešus, taču šobrīd daudzi slimnieki 
ar metastātisku vēzi dzīvo gadiem. Tas nozīmē, 
ka mums daudz uzmanīgāk jāizvērtē slimnieku 
dzīves kvalitāte, ārstēšanas blaknes, kā arī periodiski 
jāpārskata slimnieka izpratne par savu prognozi un 
ārstēšanas mērķiem. Reizēm slimnieki ir jāpārliecina, 

ka vēl viens toksiskas ķīmijterapijas kurss nav tas, kas 
tiem vajadzīgs, pat ja īslaicī ga remisija ir iespējama. 
Nereti slimnieki negrib padoties savas ģimenes priekšā, 
taču neapzināti gaida mūsu atļauju pārtraukt cīņu. 

Kad ir izsmeltas pretvēža ārstēš anas iespējas, 
vairums slimnieku tiek nosūtīti hospisu aprūpei. 
Hospiss pārsvarā  darbojas kā mājas aprūpes serviss. 
Slimniekus mājās apmeklē māsa, kas izvērtē viņu 
vajadzības un organizē nepieciešamo zāļu un 
aprīkojuma piegādi. Lai arī mēs parakstām šos māsu 
sastādītos plānus, viņas/viņi strādā ļoti autonomi un ti-
kai retos gadījumos kontaktējas ar mums. Vairums hos-
pisa slimnieku nomirst mājās, un tikai reizēm tiek ievi-
etoti īpašos hospisa aprūpes centros. Hospiss piegādā 
slimnīcas gultu, ratiņus un citas nepieciešamās lietas. 
Hospisa pamatserviss ir par brīvu, pateicoties Medicare 
un Medicaid valsts programmām, un caurmērā tērē 86 
dolārus uz slimnieku dienā, kas ir relatīvi maza summa 
ASV aprūpes izmaksu mērogos. Lai arī hospisa pa-
matserviss nenodrošina visu nepieciešamo palīdzību, 
piemēram, 24 stundu aprūpi, un piedāvā tikai limitētu 
palīdzību mazgājoties un mājas aprūpē, pateicoties hos-
pisa servisa pieejamībai, vairums amerikāņu ģimeņu, 
kuru piederīgais nomirst mājās, nejūtas pamestas un 
spēj mirstošos pienācīgi aprūpēt.

Divas lietas, kas mums ir pieejamas Vašingtonas 
štatā un ko es nopietni apsvērtu Latvijā, ir medicīniskā 
marihuāna un programma “Nāve ar cieņu” (“Death 
With Dignity”), kas termināliem slimniekiem dod 
iespēju saņemt letālu zāļu kombināciju. 

Runājot par pēdējo - medicīnisko palīdzību, lai 
nomirtu, lūdz ļ oti mazs slimnieku procents. Manos 
desmit darba gados Vašingtonas štatā  tikai divi no 
maniem slimniekiem ir izrādījuši interesi iziet divu 
nedēļu sagatavošanas procesu, lai saņemtu letālo re-
cepti, un tikai viena no manām slimniecēm, šķiet, 
to arī izmantoja. Vairākumam slimnieku ir pieticis 
ar apziņu, ka tiem ir pieejama iespēja izvairīties no 
nepanesamām ciešanām. Mana personiskā pieredze 
sakrīt ar publicētos pārskatos sasniegto slēdzienu, 
ka medicīniskas palīdzības jeb letālas zāļu devas 
pieejamība nenoved pie šī s iespējas ļaunprātīgas 
izmantošanas vai slimnieku piespiešanas to lietot. 
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Marihuāna ir legāla Vašingtonas štatā  gan 
medicīniskai, gan arī izklaides lietošanai. Tā ir kļuvusi 
par neaizvietojamu palīgu vēža slimnieku simptomu 
atvieglošanā. Tā palīdz samazināt narkotiku un 
benzodiazepīnu lietošanu, atvieglojot sāpes, trauksmi, 
bezmiegu, un palīdz, ja ir apetītes trūkums. Atšķirībā 
no narkotikām marihuāna nerada fizisku atkarību, tās 
pārdozēšana nav letāla un tā neizraisa aizcietējumu. 

Izdegšana un garīguma meklēšana 
Jaunu ārstēšanas līdzekļu un digitālo komunikāciju 

attīstība ir palīdzējusi uzlabot slimnieku dzīves 
kvalitāti, taču tā ir arī pieaudzējusi mūsu darba 
neredzamo aisberga daļu. Paveikto darbu vēl aizvien 
mērot tikai notikušajās vizītēs, ir palielinājies tā darba 
apjoms, kas bieži paliek maksātāju un organizatoru 
neievērots un nenovērtēts.

Personiskā līmenī mēs, vēža aprūpes profesionāļi, 
bieži cīnāmies ar izdegšanu, kas seko, kad mums 
jāņemas navigēt cauri grūtiem brīžiem pārāk daudz 
slimnieku vienlaikus.

Nāve mums, onkologiem, ir labi pazīstams sa-
biedrotais, kas beigu beigās atnes ilgi gaidīto mieru 
neatrisinātām ciešanām, taču, kas atstāj palicējus, 
mūs ieskaitot, ar skumjām un smeldzi par mūsu 
cilvēcisko iespēju robežām. Mūsu izglītība parasti 
mums nesniedz nepieciešamos rīkus, lai mēs zinātu, 
kā sadzīvot ar mūsu eksistenciālo dilemmu un kā vadīt 
slimniekus cauri viņu garīgajām cīņām. Š o iemaņu 
iegūšana ir process, kas ilgst visu mūsu profesionālo 
mūžu. Stoicisms, mīlestība un fi ziska izturība ir 
kļuvuši par maniem gara atbalsta punktiem ārsta darbā. 

Es domāju, ka mums, vēža aprūpē strādājošajiem, 
ir biežāk jāatgādina pārējai sabiedrībai, ka veicam 
unikālu un sarežģītu darbu. Zinot, cik lielas ir mūsu 
slimnieku vajadzības, mēs bieži kautrējamies uzsvērt 
to, kas nepieciešams mums pašiem. Par spīti tam 
ir skaidrs, ka vēža aprūpes kolektīva labklājība un 
tā funkcionalitāte ir priekšnosacījums jebkuriem 
veiksmīgiem vēža radīto problēmu risinājumiem 
nākotnē.

LĀZA valdes loceklis
 Dr. Atis Bārzdiņš 

2020. gadā atzīts par vienu no labākiem onkologiem Sietlā! 
No sirds LĀZA vārdā apsveicam!
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Covid-19 vīruss uzsāka uzbrukumu Ņujorkai 
2020. gada marta vidū. Pirms tam mēs sekojām pir-
majiem saslimšanas gadījumus Sietlā. Es strādāju 
Longailendas ebreju medicīnas centrā. Dežūrēju sest-
dien un svētdien, 28. un 29. martā. Sestdien slimnīcā 
stacionējām 75 gadus vecu vīrieti. Viņam pirms dažiem 
gadiem bija galvas trauma ar subdurālu hematomu un 
sekojoši attīstījās epilepsija. Terapijā vīrietis saņēma 
fenitoīnu (Dilantin). Kaimiņi bija redzējuši, ka vīram 
pasliktinās gaita un viņš krita, tāpēc ievietoja slimnīcā 
ar aizdomām par Dilantin toksēmiju. Temperatūra 
37,8 C°, skābeklis 91%, bet pacients bija smēķētājs. 
WBC normāls. Pacienta uzvedība bija neadekvāta, 
viņš rāva nost slimnīcas pidžamu, temperatūra 
cēlās, skābeklis kritās un elpošana bija apgrūtināta. 
Pacients bija jāpieslēdz pie elpošanas ventilatora. 
Radās aizdomas par Covid. Tas bija mūsu pirmais 
slimības gadījums. Devām azythromycin, vitamīnu 
C utt. Nākoša rītā pacientam iestājās asistolija. KPR 
neizdevās, un pacients mira. Covid analīze, ko noteica 
jau pēc nāves, bija pozitīva. Liels bija medicīnas dar-
binieku uztraukums manā nodaļā. Pēc tam sekoja ar-
vien vairāk Covid pacientu slimnīcā. Aprīlī mums bija 
pāri par 550 pacientiem un apmēram 125 bija pieslēgti 
mākslīgai plaušu ventilācijai. Slimnieki gulēja mācību 
auditorijā, operāciju zālēs, darbinieku atpūtas istabās 
un daudz kur citur. Tika mobilizēti subspeciālisti. 

Strādāt Covid nodaļās palīgā nāca dermatologi, 
ķirurgi, acu ārsti un citi speciālisti. Man slimnīca lika 
strādāt 11 dienas un pēc tam deva vienu brīvu di-
enu. Pēc tam samazināja darba intensitāti uz sešām 
darba dienām un vienu brīvu dienu. Sākumā trūka 
maskas N95, sejas vairogi un cits aizsarg inventārs. 
Visi strādāja uztraukumā par mūsu pašu un ģimenes 
veselību. Bija bailes, ka mēs vīrusu aiznesīsim uz 
mājām mūsu tuviniekiem. Visi rakstījām jaunus tes-
tamentus. Kad braucu no slimnīcas mājās, noslaucīju 
auto stūri un kloķus ar salvetēm, lai būtu vīrusbrīvs 
nākamam braucienam. Slimnīcas netīrās drēbes 
novilku garāžā. Skrēju nomazgāties karstā dušā. Uz-
vilku tīras drēbes, kuras nekad nav bijušas slimnīcā. 
Izmazgāju slimnīcas drēbes. Notīrīju atslēgas, ID 
karti, maku un brilles ar salvetēm. Tad atļāvos iedz-
ert vienu džinu ar toniku. Gāju agri gulēt, lai sargātu 
imunitāti. Atteicos tikties ar ģimeni un draugiem. Ļoti 
reti gāju uz pārtikas veikalu, bet tad gan sapirkos lielos 
kvantumos ē dienu. 24 stundas neaiztikts palika jau-
nais pasts.

15. aprīlī mani intervēja LTV Ziņu dienesta redak-
tore Anna Ūdre. Pasaules panorāmas ziņu programmā 
stāstīju par apstākļiem Ņujorkā.1 Trīs nedēļas visiem 
slimnīcas darbiniekiem bija īpaš i saspringtas – visi 
strādājām kā zaldāti frontes līnijā. Vien pāris nedēļu 
laikā iegūtā pieredze un zināšanas bija milzīgas. 
Vīruss skar ne tikai gados vecākus un slimus cilvēkus, 
bet arī jauniešus, kuriem kādu iemeslu dēļ bijusi 
novājināta imunitāte. Neviens ASV neparedzēja, 
ka vīrusa uzliesmojums būs tik nopietns. Sākotnēji 
arī netika veikts pietiekami daudz Covid-19 testu, 
pārbaudīja tikai tos, kuriem bija redzami simptomi. 
Bija gan arī patīkami pārsteigumi – šajā  laikā varēja 
novērot īpašu cilvēku solidaritāti un labsirdību citam 
pret citu. Piemēram, kaimiņi man izgatavoja sejas vai-
rogu, lai es būtu labāk pasargāts, bet vietējā picērija 
ārstiem atsūtīja 35 picas kā ziedojumu. Sazinājāmies 
telefoniski gan kolēģi, gan draugi un radi, jo visi viens 
1  https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/covid-19-
frontes-linija-nujorkas-arsta-niedrisa-ikdiena.a355995/Vietējās picērijas dāvinājums slimnīcas darbiniekiem.

Covid-19 Ņujorkā 
MD Ēriks Niedrītis, internists, ģimenes ārsts (Ņujorka, ASV), LĀZA valdes loceklis
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par otru ļoti uztraucās un raizējās. Tumšajās stundās 
īpaši izgaismotas tika daudzas pazīstamas ē kas, to 
skaitā “Empire State Buiding”, kas iedegās sarkanā 
un baltā krāsā par godu mediķiem un palīdzības 
dienestu darbiniekiem. Ņ ujorkas pilsēta bija tukša. 
Priekšpilsētas ielas arī tukšas. Cilvēki dzīvoja mājās, 
nekur negāja, nepulcējās. Ja aizgāja uz pārtikas vei-
kalu, ievēroja to divu metru distanci no citiem. Visi 
vilkām maskas arī ā rpus darba un mājas, mazgājām 
rokas un uzmanījāmies. Bet slimnīcā no aprīļa vidus 
ieviesa ātro testu, kas ļāva vien sešās minūtēs noteikt, 
vai pacients ir inficēts ar Covid-19, kā arī radīja dar-
biniekiem iespēju pārbaudīt sevi. Covid izsargāšanās 
procesu turpināju līdz jūlijam, kad Covid pacientu 
skaits nokritās slimnīcā līdz nullei. Visi ievilkām elpu 
un cerējām, ka Covid neatgriezīsies. Diemžēl ar auksto 
laiku vīruss Ņujorkā atgriezās. 5 pacienti septembrī, 15 
– oktobrī, 60 – novembrī un 125 – decembrī. Mirstība 
gan ir uz pusi mazāka, jo tagad labāk protam ārstēt 
slimos. Drūms brīdis bija visai slimnīcai, kad no Covid 
nomira Patoloģijas departamenta vicepriekšnieks. 
Covid ķē ra visus. Ņ ujorkas štatā  decembra vienā 
nedēļā bija trīs tūkstoši jaunu pacientu dienā, decem-
bra vidū bija desmit tūkstoši nedēļā, bet nomācošā 
atmosfēra izmainījās, jo parādījās cerība – vakcīna. 
Pirmdien, 2020. gada 14. decembrī manā darba vietā 
Longailendas ebreju slimnīcā bija ļ oti lieli svētki, jo 
mana kolēģe bija pirmā visā ASV, kura saņēma Pfizer 
Covid vakcīnu! Potēšanu pārraidīja visā Amerikā 
un pasaulē, ieskaitot LTV Panorāmas programmu 
Latvijā! Vakcīnas atlidoja 5:40 pirmdienas rītā JFK 

lidlaukā, speciāli transportētas -80° C no Pfizer labo-
ratorijas Kalamazū. Jau 9:20 no rīta preses klātbūtnē 
medmāsa Sandra Lindsay saņēma pirmo vakcīnu. 
Mēs, kuri visu šo laiku kalpojām bailēs, ka mums var 
pielipt šī briesmīgā nelaime, ārstējot Covid pacientus, 
saņēmām šī s fantastiskās ziņas ar prieku, smaidu un 
miera sajūtu! Slimnīcā svinējām slimnīcas, Amerikas 
un pasaules veselības svētkus! Tajā paša pēcpusdienā 
man zvanīja LTV TV ziņu programma. Korespon-
dente Anna Ūdre ZOOM vietnē intervēja mani par 
maniem iespaidiem – būt lieciniekam vēsturiskam 
momentam – pirmā potēšana ASV. Teicu, ka pote ir 
Ziemsvētku dāvana mums un visai pasaulei! Intervija 
tika pārraidīta kā svarīgākā ziņa otrdienas vakara LTV 
Panorāmā. Katru dienu tagad darbinieku veselības die-
nests (Employee Health Service), izvērtējot katra dar-
binieka riskus sakarā ar Covid, aicina potēties, sākot ar 
visvairāk apdraudētajiem – medmāsas, ārstus un citus 
darbiniekus. Piektdienas pēcpusdienā, 18. decembrī, 
man pienāca no dienesta aicinājumu ierasties sestdie-
nas rītā uz potēšanos. Nakts pagāja raižpilnās domās 
par potēšanas riskiem, kam par iemeslu bija gan me-
diju spekulācijas par šo tēmu, gan mana paša alerģiskā 
reakcija jaunībā, kad bija jādodas uz slimnīcu, jo sa-
pampu no bišu kodumiem, palīdzot druvā tēvam 
noņemt medus rāmjus no stropiem. Uz vakcināciju 
ierados 7os no rīta, jo biju pirmais sarakstā. Adata 
bija ļoti tieva un nesāpēja. Četras medmāsas piedalījās 
vakcinācijā un arī dokumentācijā. 15 minūtes viņas 
mani uzmanīja, vai negadās kāda nevēlama reakcija, 
bet es tajā laikā jutos tā, it kā man milzīga nasta būtu 
nocelta no pleciem. Mani pārņēma milzīgs atvieglo-
jums un laimes sajūta, kā eiforija. Jutu, ka šai nejau-
kai nelaimei gals drīz būs klāt un varēsim atgriez-
ties vecajās laimīgajās sliedes! Pirms Ziemsvētkiem 
10,000 Northwell Health 22 slimnīcu darbinieki 
saņēma vakcīnas. Līdz š im nevienam nav bijušas 
blakusparādības, izņemot sāpes vakcinācijas vietā. 
Es pats vēl arvien jūtos laimīgs, vesels un atvieglots 
pēc mēnešiem ilgā sasprindzinājuma. Otro Pfizer 
vakcīnu saņēmu 10. janvārī. Lai panāktu kolektīvo 
imunitāti (herd immunity),vajadzēs vakcinēt 75-80 % 
iedzīvotāju. Iesaku visiem potēties, lai cilvēce šo Covid 
vīrusu uzvar, un varēsim 2021.gadā dzīvot veselīgi un 
laimīgi radu, draugu un tautu pulkā!

MD Ēriks Niedrītis ar kolēģiem Longailendas ebreju 
medicīnas centrā. 2020. gada decembris
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Rīgā ciemojos 2020.gada septembrī, kad Covid 
otrais vilnis vēl nebija sācies. Apkārt varēja just 
pacilātību par spēju veiksmīgāk par lielo vairumu 
Eiropas valstu izvairīties no korona vīrusa epidēmijas 
pirmā viļņa. Tas lika padomāt par veiksmes iemesliem 
– tai skaitā uzticēšanos autoritātēm un lietpratību par 
higiēnas un vienkāršiem medicīnas principiem. 

Šķita interesanti atcerēties, ka sabiedrības veselības 
principi arī pagātnē Rīgā nav bijuši sveši, piemēram 
– vakcinācijas pret bakām pirmsākumi Krievijas 
impērijā meklējami tieši Rīgā, kur to jau 1800.gadā 
uzsāka pilsētas ārsts Oto Hūns – vien divus gadus pēc 
Edvarda Džennera atklājuma publikācijas. Ne velti 
šim faktam P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 
veltīts stends ar oriģinālām vakcīnām, izglītojošām 
brošūrām un lielu sienas gleznu, kur attēlots Džen-
ners, veicot jaundzimušā vakcināciju.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs pasaulē 
ir novērtēts un atzīts par vienu no neparastākajiem 
(edition.CNN.com/travel) un trim lielākajiem un fas-
cinējošākajiem medicīnas vēstures muzejiem (www.
theculturetrip.com).

Muzeja vadības stūri 2020. gada vasarā savās rokās 
pārņēma mākslas vēsturnieks Kaspars Vanags, ar 
kuru tikos viņa jaunajā darba vietā. Mēs pārrunājam 
jēdzienu “medicīnas muzejs kā templis”. Tas arī kļuva 
par iemeslu diskusijai – vai “templis” nozīmē muzeju 
kā pagājušo laiku un savāktās ekspozīcijas pielūgsmes 
vietu, jebšu “templim” ir plašāka nozīme – kalpošana 
sabiedrībai, to piesaistot un izglītojot. 

“Piesaistīšana” (latīniski “attrahere”) tulkojama 
kā “atrakcija”. Muzeja īslaicīgās ekspozīcijas tam lieti 
noder. Covid epidēmijas laikā bija skatāma izstāde 
“Rokas nomazgāji?” – viegli uztverama ilustrācija 
cīņai par higiēnas ievērošanu pagātnē. Šādas izstādes 
palīdz neatslābt uzmanībai, iepazīstot vienu no Rīgas 
vissaistošākajiem, bet arī reizē lielu iedziļināšanos 
prasošajiem muzejiem. 

P. Stradiņa MVM spējis saglabāt savu oriģinālo 
un pirmreizējo veidolu un veiksmīgi izvairīties no 
nomācošas politizācijas padomju laikā un pēcpadom-
ju perioda komercializēšanas un “eiroremontiem”. 
Šķiet, ka lielā pietāte pret mantojumu, muzeja vadī-
bas spēja pārliecināt pārraugošās struktūras par au-
tonomijas nepieciešamību, ir te palīdzējušas.

Līdzīga cieņa pret medicīnas vēstures un anatomi-
jas tradīcijām strāvo, kad runāju ar Rīgas Stradiņa uni-
versitātes (RSU) Medicīnas un dzīvības zinātņu vēs-
tures kursa vadītāju profesoru Juri Salaku un docenti 
Ievu Lībieti, verot durvis viņu pārraudzībā ar gaumi 
iekārtotajam jaunatvērtajam Anatomijas muzejam bi-
jušā staļļa ēkā blakus Anatomikumam, no kurienes arī 
pārceļojuši eksponāti. Šis muzejs atklāts 2020. gadā, 
atzīmējot simtgadi kopš anatomijas preparātu kolek-
cijas aizsācēja zviedru profesora Gastona Bakmaņa 

Medicīnas vēsturi meklējot 
Juris Lazovskis, LĀZA vicepriekšsēdis

Juris Lazovskis
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pirmās anatomijas mācību lekcijas jaundibinātās Lat-
vijas Universitātes Medicīnas fakultātē.

Simts gadu 2020. gadā palika arī Starptautiskajai 
medicīnas vēstures biedrībai (International Society 
of the History of Medicine (ISHM)). Tās simtgades 
kongresa vietai septembrī bija izraudzīta tieši Rīga ar 
Anatomijas muzeja vadību, profesoru Salaku un do-
centi Lībieti, organizācijas komitejā. Covid infekcijas 
dēļ kongress noritēja attālināti.

Anatomijas muzejā nonākuši desmitiem tūkstoši 
eksponātu, kas uzkrāti pēdējo 100 gadu laikā. Savulaik 
interese aplūkot preparātus un modeļus bijusi tik lie-
la, ka pēc kāda 1920-to gadu avīzes apraksta tas spējis 
pulcēt “daudz vairāk ļaužu, nekā Nacionālajā teātrī”. 
Tam laikam atbilstoša, taču no mūsdienu skatu-
punkta neparasta, bijusi dažu preparātu un modeļu 
izcelsme, piemēram, 90 bērnu galvaskausi iepirkti no 
kāda Rīgas ārsta. Komercija pastāvējusi arī pretējā vir-
zienā – studijām nevajadzīgie preparāti tikuši pārdoti. 
Piemēram, tika piedāvāts “sastādīts ģ indenis”, kas 
maksāja 150–200 latu, galvaskauss – 20-30 latu, mīksto 
audu preparāts ar burku – 5-10 latu. Tai laikā kaulu
balināšanai izmantoja arī tiešus saules starus – uz 
anatomikuma jumta atradusies liela ar tīklu pārvilkta 
panna, lai kaulus neaiznestu putni.1 

Padomju periodā muzeja eksponāti kalpoja didak-
tiskiem mērķiem – tika izceltas smēķētāju plaušas un 
alkoholiķu aknas, lai anatomikuma jaunākā gadagāju-
ma apmeklētājiem un studentiem būtu skaidrs, kas ir 
slikti ieradumi. 

Eksponāti ir visdažādākie, sākot no anomāliem 
embrijiem, retu slimību izraisītām uzskatāmām 
kroplībām līdz pat ādas tetovējumu kolekcijai. Daži no 
šiem pēcnāves anatomiskiem preparātiem piederējuši 
personām, kuri sevi novēlējuši anatomijas studijām. 
Pie muzeja ieejas apmeklētājus sagaida pazīstamas, 
pašnāvībā bojā gājušas personas leģendām apvīts ske-
lets, kas sinhronizēts ar cilvēka anatomijas preparātu 
uz ekrāna.

1  Par šo faktu atrašanu saku lielu paldies Ievai Lībietei un Ritai 
Grāverei, kuru 2018.gada publikāciju “Rīgas Stradiņa universitātes 
anatomiskās kolekcijas zudušo vēsturi meklējot” ž urnālā Acta 
Medico-Historica Rigensia te izmantoju.

Pirms teju 60 gadiem atvērtais, uz profesora Pau-
la Stradiņa privātkolekcijas bāzes izveidotais un paša 
profesora iekārtotais Medicīnas vēstures muzejs jo-
projām glabā tā pamatlicēja elpu un soļu atskaņu.
Profesora Paula Stradiņa veidotās diorāmas ekspozīci-
jas sākumā dod visam apmeklējumam atbilstošu ieva-
du – pie vājas pagrabtelpas gaismas redzamā primitīvā 
šamaņu darbošanās ap ievainotu karavīru – galvas-
kausa trepanācijas atveidojums, bet blakus – izcilā 
latviešu paleopatologa Viļa Deruma arheoloģiskajos 
izrakumos atrastie trepanētie galvaskausi; nākamajā
zālē apskatāmi savvaļā sastopamie ārstniecības 
līdzekļi – augi. Fitoterapiju jeb ārstēšanu ar augiem, 
jādomā, mazāk vai vairāk veiksmīgi pielietoja mūsu 
senči. Augu paliekas atrastas arheoloģiskajos izraku-
mos, kas datēti ar 5. gadsimtu pirms Kristus. Pat pēc 
2,5 gadu tūkstošiem par tiem bija jābūt sapratnei un 
jāzina to latīniskie nosaukumi arī Rīgas Medicīnas 
institūta (RMI) studentam un RMI beigušam ārs -
tam, lai tos varētu ieteikt saviem pacientiem. 

Pārējos muzeja stāvos apskatāma iespaidīgā vi-
duslaiku zāle un vērtīgie vēlāku laiku medicīnas 
priekšmeti, tādi bibliogrāfiski retumi, kā 16. gadsim-
ta Vezālija “De Humani Corporis Fabrica” viens no 
pirmizdevumiem un Paracelza grāmatas oriģināli, 
labi uzskatāma medicīnisko atklājumu gaita līdz pat 
bagātīgajai 20. gadsimta kolekcijai. Tur ir gan imu-
noloģijas pamatlicēja Elijas Mečņikova un Paula 
Ērliha 1908. gadā saņemtā Nobela medaļa, gan unikā-
li citi Krievijas un PSRS medicīnas vēstures priekšme-
ti un autentiski eksperimentu liecinieki, tai skaitā iz-
bāzenis – divu suņu savienojums vienā asinsritē. 

Kāpšana no krēslainā pirmā pazemes stāva līdz 
ceturtajam stāvam ir kā virzīšanās pa medicīnas at-
tīstības trepēm. Šodienas medicīna veidojusies gad-
simtiem ilgos eksperimentos, kļūdās, maldos un 
negaidītos atklājumos.

Muzeja trepju telpā izvietoti vēsturiski plakāti par 
higiēnas pasākumiem cīņā ar gripu, kas, pēc dizaina 
spriežot, varētu būt tapuši pirms 50 gadiem. Pašreizē-
jā laikā tie ieguvuši papildus aktualitāti.

Profesora Paula Stradiņa teju pirms simts gadiem 
uzsāktā medicīnas vēstures objektu krāšana un siste-
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matizēšana nu pati kļuvusi par daļu no vēstures. Tik 
daudz kas noticis kopš muzeja aizsākumiem! 

Rīgas muzejs savulaik PSRS teritorijā bija vienīgais 
medicīnas vēstures muzejs. Tādējādi tam tika novirzīti 
ar padomju medicīnas attīstību saistītie eksponāti, tai 
skaitā pasaulē unikāla kosmosa medicīnas ekspozīci-
ja – gan orbītā ap zemi pabijušais suns Černuška un 
palaišanai kosmosā trenētie pērtiķi, gan kosmonautu 
skafandri un pārtikas padeves iekārtas.

Latvijas medicīnas vēstures dokumentēšana 
turpinājās arī otrpus dzelzs priekškaram. Tuvo-
joties komunistiskajai okupācijai, nozīmīga Latvijas 
inteliģences daļa, tostarp arī ārsti un universitātes 
mācībspēki, bija spiesti doties svešumā, līdzi paņe-
mot unikālas atmiņas par pirmskara medicīnas aprū-
pi, medicīnisko izglītību Latvijā. Daudzi š ie stāsti 
lasāmi LĀZA (Latviešu ārstu un zobārstu apvienības) 
Apkārtrakstos. 

Apkārtrakstu arhīvs nodots Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzejam glabāšanā. Muzejā šo -
brīd glabājas daudzu LĀZA biedru medicīnas izglītī-
bas un prakses dokumenti un priekšmeti, arī unikā-
li apbalvojumi un dāvinājumi. Līdz ar to ir saņemts 
būtisks papildinājums muzeja fondiem – iegūti Lat-
vijas pirmskara veselības sistēmas apraksti caur ārstu 
individuālās pieredzes prizmu, tāpat arī atmiņas par 
profesionālām un ikdienišķām situācijām, cenšoties 
adaptēties apstākļiem trimdas zemēs.

Kamēr Rīgā 1957. gadā dibinātais Medicīnas vēs-
tures muzejs plānoja uzņemt savus apmeklētājus, 
piedāvājot ieskatu medicīnas aizsākumos un attīstībā, 
tikmēr LĀZA izdotajā Apkārtrakstā Nr 59. publicētas 
spilgtas Latvijas 20. gadsimta pirmās puses liecības. 
Ar tām varam samērot savas šolaiku likstas un spēju 
ar tām tikt galā – Dr. Ādama Butula raksts par “Āzijas 
gripas” radīto slimo kašu bankrotu Austrijā un ārstu 
padarīšanu par grēkāžiem, literāra darba cienīgu, 

Baku vakcinācija Krievijas impērijā 19. gs. beigās. Fotogrāfs nav zināms. PSMVM krājums
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pašaizliedzības un dziļas mīlestības caurvīto Limbažu 
ārsta Rūdolfa Eglīša nekrologu savai no reimatoīdā 
artrīta komplikācijām pāragri mirušajai sievai Dr. 
Emīlijai Eglītei. Iespaidīgi ir LĀZA priekšsēža, ķirurga 
Arveda Alkšņa iespaidi par pasaules medicīnas vēsturē 
nozīmīgo patologu un bakteriologu, vienu no Džonsa 
Hopkinsa universitātes (The Johns Hopkins Universi-
ty) dibinātājiem – Viljamu H. Velcu (William Henry 
Welch). 

Apkārtrakstā sirsnības pilnos atmiņu stāstos varam 
lasīt par Alūksnē pazīstamo un godāto, vēlāk Lībekas 
bēgļu nometnē un tad jau Toronto praktizējošo ārstu 
Ādolfu Tūteru, par viņa integritāti, nevainojamajām 
manierēm, spēju vērīgi uzklausīt sarunu biedru. To 
pārlasot, tā vien šķ iet, ka te ar precizitāti aprakstīts 
mūsu kolēģis, pašreiz Latvijas psihiatrijas, psihoter-
apijas attīstībā iesaistītais, bijušais LĀZA priekšsēdis, 
pašreizējais valdes loceklis, Toronto universitātes 
mācībspēks Dr. Kaspars Tūters –Ādolfa Tūtera dēls.

Tā zem Medicīnas vēstures jumta satikušās abas 
Latvijas medicīnas vēstures straumes, kuras savulaik 
dzelzs priekškars atšķīra vienu no otras. Viena otru 
papildina. Katra par sevi vien būtu nepilnīga. Jācer, ka 
viss Rīgas bagātais anatomijas, vēstures un medicīnas 
vēstures mantojums palīdzēs arī pašreizējā raižpil-

najā korona vīrusa otrā viļņa laikā – kā labs atskaites 
punkts, domājot par epidēmijām plašākā vēsturiskā 
kontekstā.

Gan vakcinēšanās noliedzēji, gan masku valkāšanas 
pretinieki šobrīd var censties ieraudzīt sevi P.Stradiņa 
MVM trešajā stāvā redzamajā Džeimsa Gilreja kari-
katūra „The Cow-Pock—or—the Wonderful Effects 
of the New Inoculation!”, kas zīmēta jau tālajā 1802. 
gadā. Edvarda Džennera 1796.gadā uzsāktā vakcināci-
ja (“vacca” latīniski nozīmē govs) izraisīja neticību un 
bailes. Dženners ieteica imunizēt cilvēkus pret bakām 
ar serumu no govīm, kas izslimojušas bakas. Argu-
mentu „pret” netrūka, daudzi no tiem, šīs dienas acīm 
skatoties, šķ iet gluži traki. Tomēr bakas no mūsu 
slimību saraksta ir prom. Un paldies par to jāsaka 
Dženneram un viņa spējai stāties pretim nezināšanai 
un iedomām. Karikatūra skatāma šī nr. 20. lpp.

Kas zina, varbūt Apkārtrakstam iznākot, jau bū-
sim veiksmīgi pārlaiduši korona vīrusa otro vilni un 
pierakstījušies rindā uz vakcinēšanos pirms trešā. 
Medicīnas vēstures muzejs būs tā vieta, kur pēc lai-
ka varēsim atskatīties uz š odienu kā uz vēsturi, kā 
uz mācību stundu nākamajiem gadiem, lai, senās 
zināšanās un arī kļūdās veroties, spētu pieņemt 
saprātīgus risinājumus.

2020. gadā Paula Stradiņa Medicīnas muzejs 
turpināja saņemt dažādus materiālus par Latvijas 
medicīnas darbiniekiem, kuri 2. pasaules kara beigās 
devās bēgļu gaitās uz Vāciju un vēlāk trimdā. 2020. 
gada jūnijā muzejs saņēma lielu paku no Ligitas 
Dambergas Randolpas, ASV, kura atsūtīja papildu 
fotogrāfijas, dokumentus un citus materiālus par 
LĀZA biedri zobārsti Ilzi Lakstīgalu (1927-2020). 
Jau iepriekšējā LĀZA numurā tika minēts, ka 
2019. gadā Ilze Lakstīgala muzejam dāvināja savas 
mammas, zobārstes Emīlijas Celms (1893-1961), 

materiālus. Kopumā paciņā bija 34 dokumenti un 23 
fotogrāfijas. Īpaši nozīmīgi materiāli ir par I. Lakstīgalas 
zobārstniecības studijām Tībingenes universitātē.

2020. gada oktobrī muzejs saņēma sūtījumu no 
Ligitas Longo, izsūtītu no Hjūstonas, ASV. Paciņā bija 
fotogrāfijas un dokumenti par Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes Zobārstniecības institūta vecāko 
asistenti Helēnu Strēli-Shubetski (dz. Piotrovičs, 
1904-1985). Kopumā paciņā atradās 41 fotogrāfija un 
46 dokumenti. Caur šiem materiāliem var izsekot 
H. Strēles “raibajam” dzīves gājumu, kura ritumu 

Jauni dāvinājumi Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzejam 
Mārtiņš Vesperis, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Pētniecības nodaļas vadītājs
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noteica 20. gadsimta vēsturiskie notikumi. Pēc 1. 
pasaules kara H. Strēle beidza Latvijas Sarkanā Krusta 
žēlsirdīgo māsu skolu un strādāja Rīgas pilsētas bērnu 
slimnīcā. No 1924. līdz 1929. gadam viņa studēja LU 
Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaļā un pēc 
beigšanas līdz 1940. gadam turpināja darbu kā vecākā 
asistente šai iestādē. 1941. gadā H. Strēles vīru ārstu-
virsnieku Artūru Strēli deportēja uz Sibīriju, no kuras 
viņš vairs neatgriezās. Tādēļ 1944. gadā H. Strēle kopā 
ar diviem bērniem devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur 
no 1945. līdz 1950. gadam Eslingenas bēgļu nometnē 
vadīja zobārstniecības kabinetu. Š ai laikā 1948. gadā 
viņa beidza kosmētikas kursus un atsevišķi vēl zviedru 
masāžas kursus. 1950. gadā viņa ar bērniem emigrēja 
uz ASV un Konektikutas pavalstī, nokārtojot māsu 
eksāmenus, strādāja slimnīcā kā reģistrācijas māsa no 
1950. līdz 1973. gadam. 1973. gadā viņa aizgāja pensijā 
un apprecējās ar Jāni Shubetski. Mirusi 1985. gadā, 
apbedīta Mančesteras kapos Konektikutas pavalstī. H. 
Strēle bija arī LĀZA biedre no pašas šīs organizācijas 
dibināšanas laika 1947. gadā.

2020. gada rudenī muzejs saņēma divus dažādus 
sūtījumus par medicīnas māsu darbu trimdā. No 
Rokvilas, ASV Daumanta un Vitauta Hāzneriem tika 
saņemta paciņa par viņu mammu Latvijas Sarkanā 
Krusta žēlsirdīgo māsu Elzu Veroniku Hāzneri (dz. 
Bundža, 1911-1998). Sūtījumā bija 16 fotogrāfijas un 
dēlu sastādītā E. Hāzneres biogrāfija. Otrs sūtījums 
nāca no Vankūveras, ASV, kuru sūtīja medicīnas māsa 
Zinta Ilgvare Kūlīte. Paciņā bija viņas sarakstītā 
ceļojuma dienasgrāmata “Ko tu te meklē?” (2001), kurā 
aprakstīti viņas vairāki braucieni uz Latvija no 1991. 
līdz 1995. gadam, kā arī 8 fotogrāfijas un 7 dokumenti. 
Līdz šim Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 
krājumā bija ļoti maz liecību par Latvijas Sarkanā Krusta 
žēlsirdīgo māsu darbību trimdā, kas skaidrojams ar to, 
ka proporcionāli mazākā skaitā 2. pasaules kara beigās 
šīs profesijas pārstāves devās bēgļu gaitās uz Vāciju 
vai Zviedriju. Atsūtītais materiāls būtiski papildinās 
informāciju par Latvijas māsu darbību trimdā. 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs izsaka 
lielu paldies un pateicību visiem dāvinātājiem, 
kas gatavi dāvināt dažādus materiālus par Latvijas 
medicīnas darbiniekiem Latvijā un pasaulē. 

Zobārste Helēna Strēle ar meitu Ligitu Eslingenas bēgļu 
nometnē. Vācija, 20. gs. 40. gadu beigas. Fotogrāfs nav zināms

Žēlsirdīgā māsa Elza Veronika Hāznere, apkopjot slimnieci. 
ASV, 1960. Fotogrāfs nav zināms

Zinta Mekšs Kūlīte 
“Ko tu te meklē?”. 
Autores izdevums, 

2001.
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2019. gada 11. decembrī Paula Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzejā tika atklāta izstāde “Skalpelis un 
spalvaskāts”, kas tika veltīta medicīnas darbiniekiem 
rakstniekiem. Izstādes tapšanas laikā tika nospraustas 
robežas, kāda formāta literāti tiks atspoguļoti šai 
izstādē. Izstādē uzsvars tika likts uz tiem medicīnas 
darbiniekiem, kuri savus darbus bija vai ir izdevuši 
grāmatu formātā. Ar skalpeli un spalvaskātu vienlīdz 
veikli darbojušies arī daudzi trimdas ārsti, Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienības biedri.

Ārsts vai medicīnas darbinieks nav tikai sava 
aroda labs veicējs, bet viņi var būt arī plaši pazīstami 
sabiedriskie darbinieki ar lielu radošo darbību. Jau 
no seniem laikiem ārsti bez savas tiešās profesijas 
varēja būt arī mākslinieki, rakstnieki, filozofi, atklājēji 
un pētnieki. Pirmais pasaulē slavenākais ārsts ir 
Hipokrats, kas Senajā Grieķijā plašāk bija slavens 
ar saviem filozofiskajiem uzskatiem un kā „Ārsta 
zvēresta” autors. Latvijā jau 16. gadsimtā dzīvojušie 
un strādājušie ārsti aizrāvās ne tikai ar ārstēšanu, bet 
arī ar rakstīšanu. Piemēram, vecākā Rīgā saglabājušās 
„horizontālā kalendāra” sastādītājs autors bija ārsts un 
astrologs Zaharijs Stopijs (ap 1535-1593/ 1594). 1595. 
gadā tika izdota, iespējams, latviešu izcelsmes Rīgas 
ārsta Bazilija Plīnija (ap 1540-1605) poēma „Cildenās 
Rīgas, Livonijas metropoles slavinājums”, kas plašāk 
sabiedrībā pazīstama ar nosaukumu „Slavas dziesma 
Rīgai”. 19. gadsimtā pirmais latviešu valodnieks bija 
latviešu ārsts un dzejnieks Juris Bārs (1808-1879). 

19. gadsimta beigas un 20. gadsimts gan pasaulē, 
gan arī Latvijā pieteicās ar plašu ārstu un medicīnas 
darbinieku darbību publicistikā. Savās grāmatās un 
presē viņi publicēja savus novērojumus, pētījumus un 
uzskatus par dažādām ārstniecības tēmām, veselības 
aizsardzību, zinātniskiem pētījumiem un atklājumiem 
medicīnā. Daļa no ārstiem un medicīnas darbiniekiem 
savos vaļas brīžos aizrāvās arī ar rakstniecību, 

publicējot dažādu ž anra romānus, stāstus, dzeju un 
cita žanra literatūru. Pasaulē kā rakstnieki un publicisti 
zināmi tādi ārsti kā Aksels Munte (1857-1949), Arturs 
Konans Doils (1859-1930), Antons Čehovs (1860-
1904), Mihails Bulgakovs (1891-1940) un Arčibalds 
Džozefs Kronins (1896-1981), kā arī slavenā detektīvu 
autore farmaceite Agata Kristi (1890-1976). No 20. 
gadsimtā Latvijā dzīvojušajiem ārstiem un medicīnas 
darbiniekiem, kuri savus darbus izdevuši grāmatu 
formātā, apzināti 64 medicīnas darbinieki. No 
tiem: 41 ārsts, 2 zobārsti, 2 farmaceiti, 5 žēlsirdīgās 
un medicīnas māsas, 3 psihologi, 7 medicīnas un 
farmācijas studenti, kuri nav tā arī beiguši savas 
studijas, 2 feldšeri, 2 sanitāri vai slimo kopēji. Bez 
šiem autoriem būtu vēl pieskaitāmi kādi 20 medicīnas 
darbinieki, kas grāmatas formātā publicējuši savas 
atmiņas, memuārus vai dienasgrāmatas.

Caur viņu likteņiem var izsekot arī Latvijas 
valsts liktenim 20. gadsimtā. Piemēram, slavenais 
paleopatologs Vilis Derums (1899-1988) un ārsts 
Andrejs Kurcijs (1884-1959) cieta PSRS represijās 
un nokļuva GULAG soda nometnēs. Savukārt ārsts 
Miervaldis Birze (1921-2000) savu uzskatu dēļ 
nonāca nacistiskās Vācijas soda nometnēs 2. pasaules 

Ne tikai dziedēt fiziski, 
bet arī garīgi 
Mārtiņš Vesperis, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Pētniecības nodaļas vadītājs

Mārtiņš Vesperis
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kara laikā. Latvijas PSR laikā latviešu sabiedrībā ļ oti 
populāra bija dzejniece Ārija Elksne (1928-1984), bet 
par kuras tiešo darbību medicīnā plašāka sabiedrība 
nezināja. Vēl viens pazīstams dzejnieks un rakstnieks 
Latvijas PSR laikā un arī mūsdienu Latvijā ir dietologs 
Jānis Liepiņš.

Vairāki latviešu ārsti plašāk sevi rakstniecībai 
pieteica, tieši esot trimdā. Tā viens no slavenākajiem 
ārstiem-psihologiem bija Jānis Klīdzējs (1914-2001), 
kura grāmata „Cilvēka bērns” ir viena no Latvijas 
kultūras kanoniem. Atmodas laikā Latvijā ļ oti 
populāra kļuva dziesma Ievas Akurateres izpildījumā 
“Manai Tautai” jeb plašāk zināma kā “Palīdzi, Dievs”, 
kuras vārdu autors ir trimdas ārsts Andris Ritmanis 
(1926-2018). Kā ārsti minami dzejniece un rakstniece 
Austra Balka (dz. Pāvelkopa; 1921-1997 Kalamazū, 
ASV). Viņa studējusi Minsteres universitātē Medicīnas 
fakultātē (1946-1947), bet maģistra grādu psihoterapijā 
ieguvusi Rietummičiganas universitātē (1966). Kopā 
izdotas 7 grāmatas: dzejas krājumi “Uz dzintara 
spārniem” (1968), “Varavīksnēm skanot” (1974), “Ilgu 
trauksme”(1993) un “Mūžības jausma” (1994), lugu 
krājums “Tālie stari” (1972), dziesmu spēle “Jāņu 
nakts” (“Latvian midsummer night”, 1987) un pasaku 
krājums “Burvību sakta” (1986). Dzejniece Alma 
Draška-Starka (dz. Stārks, 1903-1964, Melburna, 
Austrālija). Viņa beigusi Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultāti (1930), bijusi Latvijas Sarkanā 
Krusta ārste Krimuldā un Rēzeknē, vēlāk Rīgas pilsētas 
2. slimnīcā. Pēc 2. pasaules kara vairs nav praktizējusi. 
Pēc viņas nāves izdots dzejas krājums “Sapņu silā” 
(1967). Dzejniece Aina Kraujiete, īst. vārdā Aina Asja 
Kraujīte (prec. Neimane, 1923-2007). Viņa studējusi 
Universitate Riga (bij. Latvijas Universitāte), dodoties 
bēgļu gaitās 1944. gadā, studijas pārtraukusi. Vācijā 
turpinājusi studēt medicīnu J. V. Gētes Universitātē. 
1948. gadā izceļojusi uz Kanādu. 1953. gadā pārcēlusies 
uz Ņujorku, ASV. Strādājusi vēža pētniecības institūtā, 
kā arī Kolumbijas un Ņujorkas pilsētas universitātē 
par elektronmikroskopisti. Kopā izdotas 8 grāmatas: 
dzeja “Es esmu vasara” (1963), “No aizpirktās 
paradīzes” (1966), “Kristalls un māls” (1970), “Ne 
bungas, ne trompetes” (1974), “Spoguli, spoguli, 
atklājies” (1986) un dzejas izlase “Jau čūsku ritulis ris 

...” (1998), kā arī divas poēmas “Somnabulists” (1995) 
un “Stikla sieviete” (1995). Dzejnieks, rakstnieks un 
sabiedriskais darbinieks Andris Ritmanis (1926-
2018). Beidzis Oregonas valsts universitātes Medicīnas 
fakultāti (1956). 2018. gadā izdota viņa dzejas izlase 
“Ar sapni pagalvī”, kā arī divas atmiņu grāmatas 
“Dzīves drumstaliņas 1944-1949” (2001) un “Dzīves 
drumstaliņas Amerikā, 1949-2003” (2003). Dzejnieks 
Ādolfs Mārtiņš Šteins, pseid. Kaspars Akmens 
(1911-1994, Kanāda). Viņa dzejas un poēmas grāmata 
“Asinsbalss” izdota 1984. gadā. Literāte Lilija Zariņa 
(dz. Kratkovska, 1924-2007) trimdā pazīstama ar savu 
atmiņu grāmatu “Sarkanā migla” (1963, 2001), kas ir 
nozīmīga ar PSRS represīvās sistēmas atmaskošanu. 
Viņa beigusi Latvijas Valsts Universitātes Medicīnas 
fakultāti (1950). Strādājusi kā ārste Ventspilī, vēlāk 
Rīgā. 1957.g. pārbēgusi uz Rietumberlīni. Studējusi 
Bonnas un Heidelbergas universitātēs, ieguvusi 
doktora grādu (1963). Strādājusi kā dermatoloģe 
privātpraksē Ofenbahā un Dahavā (1966-1994). Vēl 
viens nozīmīgs ārsts ir  rakstnieks un dzejnieks Kārlis 
Zvejnieks, pseid. Kārlis Kurbads, Kuraž Krišs (1921-
2015). Viņš studējis Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātē (1939-1943), mobilizēts Latviešu leģiona 15. 
divīzijā sanitārajā rotā. Beidzis Minsteres universitātes 
Medicīnas fakultāti (1948). Strādājis Augustdorfas 
bēgļu nometnē, 1951. gada kā ārsts Dienviddakotā. 
Kopumā izdotas 6 grāmatas: dzejas krājumi “Silu 
šalkas” (1962), “Ventiņ pus” (1967) un “Lustīg 
dzīv’šen” (1987), stāstu un noveļu krājums “Inese” 
(1954), kā arī romāni “Baltā pils” (1984) un “Nemiera 
negaisi” (1996).

Trimdā kā dzejnieces un rakstnieces sevi pieteica arī 
vairākas medicīnas māsas: rakstniece un tulkotāja Ella 
Andersone, pseid. Zane Zemdega (dz. Verlis, 1908-
1989. ASV). Beigusi Latvijas Sarkanā Krusta Žēlsirdīgo 
māsu skolu Rīgā (1929) un kā māsa strādājusi līdz 
1938. gadam. 1956.g. ieguvusi medicīnas māsas licenci 
un strādājusi Sv. Džozefa slimnīcā Milkovi (1956-
1981). Kopumā izdotas 11 grāmatas: dzejas krājums 
“Pirmā vaga” (1938), bērnu literatūra “Vasara” (1953), 
“Ziemassvētku pasakas” (1955. un 1981), “Garausis ceļ 
šūpoles” (1961), “Sniega Pārsliņa” (1964), “Pienenīte” 
(1966), “Sargeņģelis” (1970), “Rūķis labdaris” (1970)
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un “Slinkais Mika” (1981), romāni “Mezgli” (1959), 
“Viss mainās” (1976) un “Vai darīju pareizi?” (1981), 
kā arī trīs stāstu un noveļu krājumi “Iznīcības ceļš” 
(1966), “Lielā diena” (1973) un “Zemes spēks” (1978). 
Dzejniece un sabiedriskā darbiniece Marta Cakare 
(dz. Lamberte, 1920-2017, ASV). Viņa beigusi Rīgas 
pilsētas 2. slimnīcas māsu skolu (1943). Zviedrijā 
rūpējusies par izdodamajiem latviešu leģionāriem, 
kopā ar viņiem badojusies. Kopā izdotas 4 grāmatas: 
dzejas krājumi “Dzintara daļa” (1976) un “Dziesmas 
par Dievu” (1995), kā arī dienasgrāmata “Viņu ceļš” 
(1951) un atmiņu piezīmes “Žēlsirdīgās māsas Martas 
Lambertes-Cakares piezīmes” (1955). Dzejniece 
Marta Landmane (dz. Dobele, 1925-2019, Anglija). 
Beigusi sanitāros kursus Tautas Palīdzības (bij. 
Latvijas Sarkanā Krusta) māsu skolā (1944). Strādājusi 
dažādās lazaretēs (1944-1945). Beigusi medicīnas 
māsu skolu Pestrevičas slimnīcā Anglijā. Kopā izdotas 
4 dzejas grāmatas: “Pretstati” (1987), “Vate ausīs” 
(1997), “Krustām šķērsām” (2003) un “Vēl vilni veļ” 
(2006). Medicīnas māsa Zinta Ilgvare Kūlīte sarakstīja 
ceļojuma dienasgrāmatu “Ko tu te meklē?” (2001), 
kurā aprakstīti viņas vairāki braucieni uz Latvija no 
1991. līdz 1995. gadam.

Kā rakstnieki, kuri studēja medicīnu, bet dažādu 
iemeslu dēļ nebeidza to, būtu minami pazīstamais 
trimdas novelists Osvalds Lācis (1901-1981, Sidneja, 
Austrālija), kurš studēja Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātē (1922-1928), bet tā arī nebeidza. 
Kopumā tika izdotas 5 grāmatas: poēma “Barons” 
(1958), stāstu un noveļu krājumi “Mēs un viņas” 

(1964), “Ķīvīte” (1968) un “Rīgas kundziņš” (1973), kā 
arī darbu krājums “Ak, pasaulīt” (1986). Rakstnieks, 
publicists Bonifācijs Briška, pseid. Striču Joseļs, 
Kulasātnīku Spriguļs (1902-1994, Olbani, ASV). 
1924. gadā iestājās Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātē, līdzekļu trūkuma dēļ studijas pārtrauca 
1928. gadā. 1924. gadā strādāja Varakļānu slimnīcā 
kā sanitārs. 1942. gadā beidza Lauksaimniecības 
akadēmiju Jelgavā. 1944. gadā emigrēja uz Vāciju, 
1950. gadā uz ASV. 1965. gadā tika izdoti viņa stāstu 
krājums “Humoreskas” un 1984. gadā apcerējumu 
krājums “Latgola muna tāvzeme”. Literāts Ernests 
Brože (1898-1994, ASV), kurš studēja Tērbatas 
universitātes Medicīnas fakultātē, bet kara dēļ studijas 
bija jāpārtauc. 1988. gadā tika izdots viņa garīgo 
dziesmu krājums “Lai slavēts Dievs”. 

Bez š iem minētajiem trimdas rakstniekiem 
būtu pieskaitāmi vēl arī tādi medicīnas darbinieki 
rakstnieki, kas izdevuši savas atmiņas, dienasgrāmatas 
vai memuārus. Kā visplašāk zināmie trimdas ārsti 
ir Arveds Alksnis (1910-1991), Dāvids Bīskaps 
(1879-1972), Hermanis Buduls (1882-1954), Paulis 
Dzintars (1921-1913) un Viktors Straubs (1918-
2016). Viņu atmiņas sniedz ļ oti būtisku ieguldījumu 
ne tikai Latvijas medicīnas vēstures pētniecībā, bet arī 
latviešu ārstu darbības trimdā atspoguļojumam. 

Iepazīstot ārstus un medicīnas darbiniekus kā 
rakstniekus un dzejniekus, mēs daudz plašāk spējam 
izprast un uztvert arī Latvijas valsts likteni 20. un 21. 
gadsimtā. Šis ir plašs un interesants pētījumu lauks vēl 
daudziem gadiem! 
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2020. gada 21. augustā 150 dzimšanas dienu 
būtu atzīmējis nozīmīgais latviešu   ārsts,, ķirurgs, 
Latvijas Universitātes profesors un viens no LĀZA 
dibinātājiem Jēkabs Alksnis (1870-1957). 

J. Alksnis bija viens no nozīmīgākajiem LU 
Medicīnas fakultātes mācībspēkiem, kā arī LU 
Ķirurģiskās klīnikas vadītājiem. Jēkabs Alksnis bija 
Tērbatas universitātes audzēknis, kurš savu medicīnas 
doktora disertāciju aizstāvēja Kara medicīnas 
akadēmijā Pēterburgā. Viņš bija pieredzējis kara 
ķirurgs, kurš piedalījās krievu-japāņu karā (1904-
1905), 1. pasaules karā (1914-1918) un Latvijas 
Neatkarības karā (1919-1920). Viņš bija arī aktīvs 
sabiedriskais darbinieks gan Liepājā, gan Rīgā, gan 
arī trimdā Vācijā un vēlāk Anglijā. Profesors Jēkabs 
Alksnis, kā daudzi latviešu ārsti, bija nācis no laukiem. 
J. Alksnis bijis viens no Latviešu ā rstu un zobārstu 
apvienības dibinātājiem 1947. gadā. Personība, 
kura atstājusi dziļu un paliekošu vietu gan Latvijas 
medicīnā, gan arī Latvijas vēsturē. Cilvēks, kurš 
piedalījies pie tās valsts izveides un aizstāvēšanas, 

kuras turpinātāji mēs esam. 

Par prof. Jēkabu Alksni ir daudz atstātu rakstisku 
liecību. Vispirms tā ir piemiņas grāmata par viņu, 
kuru sagatavoja viņa ģimene Prof. Dr. med. Jēkabs 
Alksnis (Ziemeļblāzma, 1970). Vēl plašs apraksts 
ir Acta Medico-Historica Rigensia, 3. sējums (Rīga, 
1997), kas veltīts prof. Jēkabam Alksnim un viņa 
dzimtai. Par prof. Jēkaba Alkšņa darbību Latvijas 
brīvības cīņās 1918-1920. gadā publicēts M. Vespera 
rakstā Nebaidīties un neatkāpties žurnālā Medicus 
Bonus (2020. jūlijs/augusts). 

Līdz šim mazāk zināms dzīves posms par profesoru 
Jēkabu Alksni ir viņa mūža nogale trimdā Anglijā, 
Londonā, kur viņa profesionālā darbība bija ierobežota. 
Tas bija saistīts gan ar angļu valodas nezināšanu, gan 
arī ar cienījamo vecumu, kā arī faktu, ka Lielbritānija 
neatzina citu valstu iegūto augstāko izglītību. Tā 
rezultātā vairumam iebraucēju nācās no jauna pārlikt 

K    
Mārtiņš Vesperis, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Pētniecības nodaļas vadītājs

Prof. Jēkabs Alksnis ar studentiem. Rīga, 20. gs. 20. gadu 
sākums. Fotogrāfs nav zināms. PSMVM krājums 

Prof. Jēkabs Alksnis. Rīga, 20. gs. 30. gadu vidus. 
Fotogrāfs A. Zvirbuls. PSMVM krājums
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Prof. Jēkabs Alksnis ar ģimeni Jūrmalas vasarnīcā ap 1927. gadu. 1. rindā no kreisās: sieva Luīze Elizabete Alksne, dēls 
Arveds Alksnis, meita Milda Mežciema ar dēlu Dāvidu, meita Austra Alksne (vēlāk prec. Liepiņa); 2. rindā no kreisās: 

meita Valda Alksne (vēlāk prec. Bergmane), prof. Jēkabs Alksnis, znots Aleksandrs Mežciems. Fotogrāfs nav zināms. 
PSMVM krājums 

Prof. Jēkabs Alksnis operācijas laikā Rīgas pilsētas 2. slimnīcā 20. gs. 30. gados. K. Kreicberga foto. PSMVM krājums
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eksāmenus, ja vēlējās strādāt savās profesijās. Vēl viens 
faktors bija likums, kas noteica, ka pirmos divus gadus 
iebraucējiem bija jāstrādā noteiktās darba kategorijās, 
piemēram, lauksaimniecībā, apkalpojošā jomā kā 
mājkalpotājiem vai apkopējiem un citās. Piemēram, 
prof. Jēkaba Alkšņa vecākās meitas Mildas Mežciems 
(1902-1982) vīrs ā rsts Aleksandrs Mežciems (1891-
1960) pēc ierašanās Anglijā 1947. gadā divus gadus 
strādāja kā laukstrādnieks zemnieku saimniecībā, 
lasot kartupeļus un veicot citus pienākumus, un šo 
dzīves posmu dēvējot par Cilvēki, kas reiz bijuši. 

Atmiņās par sava tēva J. Alkšņa dzīvi Anglijā pēc 
pārcelšanās no Vācijas jaunākā meita juriste Austra 
Liepiņa (1913-1998) grāmatā Prof. Dr. med. Jēkabs 
Alksnis rakstīja: “1948. gada vasarā viņš ar meitas 
ģimeni aizbrauc uz Angliju. Pirmā dzīves vieta ir 
pagraba dzīvoklītis Londonā. Prakses tiesību nav; arī 
angļu valoda rada grūtības. Bet milzu pilsētā atrodas 
ārsti, kas runā arī vāciski. Tādi ir Dr. Veldens, arī bēglis 
no Čehoslovakijas, un Dr. med. H. Rasts, šveicietis, kas 
līdz 1956. gadam vada lielo German Hospital Londonā. 
Dzīves apstākļi bija smagi arī nākamajos gados, ko 
tēvs nodzīvoja Londonas latviešu draudzes namā, bet 
ar darbu un neatlaidību ģ imenes materiālie apstākļi 
uzlabojās, un drīz tēvam ir sava istabiņa Londonas 
centrā, vidējās meitas mājā”. J. Alksnis dzīvoja meitas 
Valdas Bergmanes (1908-1996) ģimenē.

Papildus informāciju un unikālas liecības par dzīvi 
Londonā sniedz pats prof. Jēkabs Alksnis rakstītās 
vēstulēs jaunākajai meitai Austrai Liepiņai. 2021. gada 
janvārī A. Liepiņas dēls Valdis Liepiņš deva iespēju 
plašākai sabiedrībai iepazīt prof. J. Alkšņa pirmo 
dzīves gadu Londonā caur viņa vēstulēm. Kopumā 
saglabājušās 16 vēstules (1948.29.XI-1949.21.III) un 
viena pastkarte (1949.2.I). Senākā no vēstulēm, kuru J. 
Alksnis sūtīja savai meitai Austrai Liepiņai, datējama 
ar 1948. gada 29. novembri, kad profesors jau ar savas 
vidējās meitas ģimeni dzīvoja Londonā. Lai izprastu, 
kādos apstākļos dzīvoja profesors ar savu ģimeni, tiks 
atspoguļoti atsevišķi izvilkumi no šī m vēstulēm, kas 
sniedz ieskatu sociālos un ekonomiskos apstākļus, 
kuros pirmajos gados dzīvoja lielākais vairums latviešu 
ģimeņu, kuras pārcēlās uz dzīvi Anglijā. Vēstulēs 
gūstams ieskats arī latviešu sabiedriskajā un kultūras 

dzīvē. Kopumā visas vēstules savā veidā rada līdzīgu 
asociāciju par mūsdienu latviešu dzīvi Lielbritānijā, 
kuri tur devušies labāka darba meklējumos. Iekavās 
ielikti šī  raksta autora paskaidrojumi. Pārrakstot 
ievērots autora rakstīšanas stils.

29.XI.48. “.. Nerakstīšu daudz, jo š odien man 
vairāk trīc roka nekā citas dienas. Londonu jau 3 
dienas pārklāj tāda bieza un auksta migla, ka vakariem 
nevar ielai pārredzēt pār. Mēs kurinām visu dienu 
kaminiņu, ap viņu ir silts, tāļāk auksts. … No Arveda 
(J. Alkšņa dēls Arveds Alksnis (1910-1991) saņēmu 
sirsnīgu vēstuli. Tiešam – nekad nebiju tā izjutis un 
tik sāpīgi izjutis, ka mana ģimene tiek tā saskaldīta un 
ka es laikam Līzīti, Jānīti, Arvedu un Ritu (A. Alkšņa 
ģimene) vairs nekad savā mūžā neredzēšu, kā pēc šīs 
vēstules, ja Latvija netiek drīzā laikā atbrīvota, uz ko 
ļoti maz cerību. Mana mīļā Austriņa: es Tev būtu ļoti 
pateicīgs un Tu man noņemtu daļu sirdssāpju, ja Tu 
Mildai (Mežciems) aizrakstītu vēstulīti, kā Tev iet, 
un uzdotu savu adresi. Jūs visas manas meitiņas, dēls 
un bērnu bērni esiet manā sirdī izauguši ar dziļām 
saknēm un manu nemiegu pavairo un sirmos matus 
balina, ka ģimenē  nav pilnas saticības. Tagad visiem 
jāturas kopā, jo visiem vienas bēdas un rūpes. … 
Valdiņai ir ļ oti daudz darba, skriešana un iešana. 
Viņa dažreiz līdz pusnaktij šuj savus cimdus. Tiklīdz 
es drusku piepelnīšu klāt, es gribu viņai palīdzēt. …”

9.XII.48. “… Vai dabūsim citu dzīvokli, vai mitrā 
pagrabā paliksim, nezinu. Taču uz ielu mūs neizliks. 
Es Tev sūtīšu Londonas Avīzi, ko es abonēju. …” 

14.XII.48. “… Mums iet pa vecam. Nopirkām par 
10 £ (sterliņu mārciņām) radio, kurā “uzņēmumā” es 
piedalos ar 2 £. Citādi nekā nezin, kas notiek pasaulē. 
Radio jau bija lietots. … Domāju “Londonas Avīzē” ar 
rakstiem šo to nopelnīt, bet man pastāstīja, ka izdevēji 
esot līdz kaklam iekšā “un nevarēšot nekā maksāt”. Es 
Tev aizsūtu vienu numuru. Tukša tā avīze gan ir. Man 
bija pāris slimnieku, drusku nopelnīju. Vai Tu gribi, 
lai es Tev piesūtu “Londonas Avīzi”? Grūtības tas man 
nedarītu. Tu zinātu, kas notiek Londonā. … ”

20.XII.48. “… Milda (Mežciems) izdabūjusi 
atvaļinājumu uz 27.XII un arī dzelzceļa biļetes 
palētinājumu, lai varētu mani uz dažām stundām 
apciemot, no plkst. 1-5. … Esam veseli, bet kaut gan 



2020.  Nr. 169

67

kamīnu kurinājam visu dienu, tomēr dzīvoklī ir mitrs, 
auksts, caurvējš, visiem iesnas. Drēbes sienas skapī 
valgas, noliktās kurpes appelējušas. Šī ziema ir tiešām 
grūta. … Mūsu pagraba iedzīvotāji sastādīja akciju 
sabiedrību radio iegādāšanai: Oskars ar Valdu 8 £, es 2 £, 
kopā 10 £ uz nomaksu jau lietotu radio, kas jauns agrāk 
maksājis 25 £. Mums laikam būs maza eglīte mājās, 
26.XII draudzes eglīte baznīcā. Uz 1.I.49. esam uzaicināti 
pie Lerches jaunkundzes uz kafiju un vakariņām. …”

28.XII.48. “… Mēs 24.XII bijām baznīcā, 
kur sprediķoja Slokenbergs (mācītājs Roberts 
Slokenbergs, 1898-1957). Viņš runāja labi. Dziedāja 
arī Jēruma (komponists Alberts Jērums, 1919-1978) 
vadībā mazais Londonas koris. Jērumam š eit lieli 
nopelni. Pēc dievkalpojuma mēs nodedzinājām savu 
mazo, bet glīti rotāto eglīti. Man bērni (mazdēli 
Andrejs, Kārlis un Jēkabs Bergmaņi) dāvināja kabatas 
grāmatiņu, Valda ar Oskaru (Oskars Bergmanis) 
dāvināja pītu atzveltnes krēslu, kas, zināms, arī 
citiem noderēs. … 26.XII Slokenbergs un Londonas 
Labdarības Biedrība sarīkoja Zviedrijas baznīcas 
hallē Ziemassvētku vakaru ar koncertu. Slokenberga 
garīgu runu, Valdmaņa, biedrības priekšnieka laicīgu 
runu, ar Jēruma kora un Marsalka kdzes (dziedātāja 
Lidija Māršalka, 1903-pēc 1993) koncertu, ar bērnu 
ziemassvētku dziesmiņām “Klusa nakts, svēta nakts” 
un “Jūs bērniņi nāciet”, ar pieaugušo rotaļām ap eglīti, 
tad arī ar “Tūdaliņ, tagadiņ’ un beidzot izlozējumiem 
un kafeju, gan bez cukura. Valdiņa visu 25.XII ar bija 
nodarbināta ar pīrāgu un maizīšu cepšanu. Andrejs un 
Kārlis izlozēja kurpītes, kas gan pagaidam drusku par 
lielām, bet pēc ½ - 1 gada noderēs, bet varbūt arī tiks 
apmainītas. Jēkabs dabūja puloveri. Vakars noritēja 
glīti, tikai uz pašām beigām bija divi piedzērušies . 
deju nebija. 27.XII atbrauca Milda ar lielu kravu: man 
2 siltas apakšbikses un 2 silti krekli, 6 kabatas lakati, 
kāju sildīšanai gumijas termofors un tabaka. … Milda 
varēja pie mums palikt tikai 3 stundas. Ja būtu bijis 
vairāk laika, būtu apmeklējusi kādu muzeju, karaļa pili 
un Westminstera baznīcu apskatījuši. Milda vienmēr 
braukusi caur Londonai tikai, bet nekā nav redzējusi. 
Mums iet pa vecam. Visas rūpes gulstas uz Valdiņu, 
kas strādā no rīta līdz vakaram. …

10.I.1949. “… Milda man katru nedēļu sūta 30 

šiliņus, un es dzīvoju taupīgi, esmu uzkrājis kādas 5 
mārciņas (Tolaik 1 sterliņu mārciņa sīkāk dalījās 20 
šiliņos un 240 pensos). … Man ar drēbēm pietiks 
kādus pāris gadus, ar kurpēm vēl ilgāk. Vasaras 
krekli varbūt būs jāpiepērk klāt. … Tagad, kad Jēkabs 
(mazdēls) pelna, es par sevi maksāju nedēļā 30 šiliņus 
un Valda pate ar cimdu šūšanu, strādādama piepelna 
klāt varbūt kādus 30-40 šiliņus nedēļā, man šķiet, ka 
viņai ir vieglāk sabalansēt budžetu. …”

25.I.1949. “… Neminos ar angļu laikrakstu 
lasīšanu. Mēs nopirkām jau lietotu radio un es varu 
klausīties politiskās ziņas vācu valodā no Londonas 
stacijas vakariņos plkst. 7 uz vidējiem viļņiem. … 
Mums iet grūti ar mūsu dzīvoklīti. Auksts, drēgns, 
mazs, miglainā laikā tumšs, bet elektrība jātaupa. 
Pilsētas valdes ierēdņi atnāca un uzmērīja lielumu un 
konstatēja, ka tur drīkstot dzīvot tikai 4 cilvēki, ne 6, 
kā mēs. Mums dzīvokli uzsacīja, bet Oskars atrakstīja 
atpakaļ valdei, ka par to algu, ko viņš saņem, labāku 
nevar atrast, kā prasa spekulatīvas cenas. Tā ka arī es 
sarežģīju dzīvokļa jautājumu, tad saņēmos, sameklēju 
visus dokumentus un diplomus, arī no amerikāņu 
militārās pārvaldes man Milhauzenē (pilsēta Vācijā) 
izsniegto atsauksmi, kā arī no Latvijas līdzpaņemtos 
zinātniskos darbus un aizgāju pie Zariņa (diplomāts 
Kārlis Zariņš, 1879-1963), vai viņš man nevarētu 
izgādāt atļauju pieņemt vismaz baltiešu slimniekus. 
Tagad man š ad un tad atnāk kāds slimnieks, bet es 
nedrīkstu stiprākas zāles parakstīt. Ja man dotu prakses 
tiesības, man būtu zināmi, kaut arī nelieli, ienākumi un 
dzīvokļa jautājumā atrisinātos. Jau tagad “Daugavas 
Vanagi” (latviešu organizācija) piedāvā istabiņu, bet es 
nevaru to samaksāt. Zobu ārstiem jau kādiem pieciem 
ir dotas visas prakses tiesības; no tiem vairākiem esmu 
pasniedzis vispārīgo ķirurģ iju. Arī kādam letoņu 
(studentu korporācija Letonija) ārstam Brūvelim (dr. 
Herberts Brūvelis, 1902-1971) es lielā mērā palīdzēju 
tikt par ārstu slimnīcā, bet sev nekā nevaru dabūt. Un 
ar arī maz cerību, ka Zariņš man ko varēs izgādāt. 
Bet savējo savu pienākumu darīt šai lietā visu ko 
varu. Brūvelim nebija diploma, es ar savu parakstu 
apliecināju, ka viņš ir ārsts un labi studējis. Viņš gan 
bija 14 mēnešus braukājis uz kuģa par matrozi.”

8.II.49. “… Esmu vesels. Mūsu dzīvoklis tiešām 
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slikts. Tas jūtams manos vecos kaulos un locītavās. 
Kad ir biezā, aukstā Londonas migla ar nakts salnām, 
tad man iet grūti. Tādā laikā ar mūsu dzīvoklītī 
iespiežas migla. … Griezos pie sūtņa ar saviem 
diplomiem, atestācijām un zinātniskiem darbiem, 
vai viņš man nevarētu izgādāt kādu mazu darbu kādā 
slimnīcā. Solīja darīt visu. Ja man būtu angļu valoda, 
tad laikam tā lieta ietu. Bet tagad maz cerību. Man 
stipri moka vientulība un bezdarbība. Istabā tumšs, 
elektrību dienā nevar dedzināt, jo tas maksā naudu.”

10.II.1949. “… Dzīvoklis mums gan uzteikts, 
meklējam citu, bet tie ir tik dārgi, ka mēs nevaram 
samaksāt. Zināms, uz ielu mūs neizliks. Valda ar 
cimdu šūšanu netiek tāļu, viņa sāk meklēt kādu blakus 
darbu, kur varbūt būtu jāstrādā ½  dienā. Es jau tev 
rakstīju, ka ar sūtņa kunga palīdzību meklēju kādu 
mazu ārstniecisku darbu. Ja mācētu angļu valodu un 
nebūtu 78½ gadu, tad jau varbūt kaut kas iznāktu. 
Tagad maz cerību. …”

17.II.49. “… Sūtnis iesniedza lūgumrakstu, lai man 
dotu prakses tiesības starp DP (bēgļus oficiāli sauca 
par “pārvietotajām personām”. DP- angl. displaced 
persons), vai arī kādā slimnīcā mazu darbu. Šodien 

sūtnis man atsūtīja British Council atbildi: tā ir laipna, 
nav absolūti noraidoša, bet arī nekā neapsola. Ja es 
prastu angļu valodu un varētu pats izrunāties, varbūt 
tad kaut kas iznāktu. Šeit ir kāds German hospital, kura 
priekšnieks ir kāds šveicietis Dr. Rasts (šveiciešu ārsts 
Hugo Rasts, 1891-1982) un visi ārsti un māsas runājot 
vāciski. Gribu viņam taisīt vizīti un pamēģināt, vai tur 
kaut kas neiznāks. Kad neiznāks, būšu vismaz dabūjis 
visu, kas manos spēkos. … Ja es kādas 3-4 mārciņas 
pie Mildas regulāriem sūtījumiem varētu piepelnīt klāt, 
tad es varētu Valdiņai līdzēt atrast citu dzīvokli. …”

13.III.49. “… Atbilde nokavējās, jo man ar 
rakstīšanu neiet viegli: roka sevišķi trīc, kad nospiests 
gara stāvoklis; no rītiem, kamēr nav labi iekurinājies 
kaminis, pirksti paliek vēsi; līdz 10-tiem, kamēr bērni 
aizgājuši skolā un Valdiņa nav uzkopusi istabu, es pie 
galda netieku; es no laika gala esmu paradis līdz 11-
12 pie galda strādāt, bet tā ka guļu ar bērniem vienā 
istabā (J. Alksnis gulēja ar visiem trim mazdēliem) 
un tiem jāiet gulēt 9½–10, tad arī man jālien gultā, 
kaut arī miegs vēl nenāk. Arī līdz gulēšanai cenšamies 
elektrības taupības dēļ iztikt ar vienu gaismu, un 
tad, kad bērni mācās un arī citi kaut ko dara, ir tik 

Prof. Jēkaba Alkšņa pēdējā dzimšanas diena 1956. gada 22. augustā Londonā. 1. rindā no kreisās: prāvesta Edgara Berga 
sieva Konstance Berga, meita Milda Mežciema, arhibīskaps Teodors Grīnbergs, prof. Jēkabs Alksnis, meita Austra Liepiņa, 

prāvests Edgars Bergs. 2. rindā no kreisās: meita Valda Bergmane, prāvests Elmārs Ernests Rozītis, sūtnis Kārlis Zariņš, 
mazdēls Valdis Liepiņš. Fotogrāfs nav zināms. PSMVM krājums
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tumšs, ka grūti rakstīt. Visumā – dažu labu reizi 
jūtos kā piektais ritenis, kas visus apgrūtina. … 
Neuzskati to par sūdzību, bet par faktu attēlojumu. 
… Esmu saņēmis no “Latviešu Ā rstu Apvienība 
Trimdā”(LĀZA sākotnējais nosaukums) Eslingenā 
goda biedra diplomu, ko priekšniecība bija atsūtījusi 
sūtnim Zariņam un ko man sirsnīgā kārtā pasniedza. …”

Īsbiogrāfija 
Prof., Dr. med. Jēkabs Alksnis dzimis 1870.21.VIII 

Durbes pagasta „Ķiviļos”. No 1891. līdz 1895.g. studējis 
Tērbatas universitātes Medicīnas fakultātē. 1907. 
gadā beidzis Kara medicīnas akadēmiju Pēterburgā, 
medicīnas doktors (1907). Krievijas armijas ārsts 
no 1897. līdz 1910. gadam. Līdz mobilizācijai 
armijā 1914.VIII ā rsts Liepājā. 1912. gadā atvēris 
privātklīniku Liepājā, Graudu ielā. No 1915.XII līdz 
1918.III virsārsts 233. rezerves ķirurģiskā  hospitālī 
Vitebskā un Vitebskas latviešu bēgļu lazaretes ārsts. 
No 1918.VII atgriezies Liepājā, kur atsāka darbu 
privātklīnikā. 1919. gada 1. pusē organizēja Sarkanā 
Krusta slimnīcas izveidi, kurā ierīkoja kara lazareti. 
No 1919.16.III iestājies Latvijas armijas dienestā, 
iecelts par Apsardzības ministrijas sanitārās daļas 
priekšnieku, bet 1919.VII iecelts par Lejaskurzemes 
Kara apgabala vecāko ā rstu un Zemgales divīzijas 
ārstu. Vienlaikus virsārsts Latvijas Sarkanā Krusta 
Liepājas kara lazaretē un Liepājas pilsētas slimnīcas 
virsārsts (1919.VII-1920.XII). No 1920. līdz 1940. g. 
Latvijas Universitātes docētājs. 1944. gadā emigrējis 
uz Vāciju, no 1948. gada dzīvojis Anglijā. Miris 
1957.7.III Londonā, Anglijā; 1995. gadā viņa pelni 
pārapbedīti Latvijā, Rīgas Meža kapos. Bija precējies 
ar Luīzi Elizabeti Skutuli (1873-1941). 

Prof. Jēkabs Alksnis savā 65. dzimšanas dienā. Rīga, 1935. 
Fotogrāfs nav zināms. PSMVM krājums

 In memoriam

Cik klusi tumst... 
 
Cik klusi tumst! 
Kā apskauj zemi ēnas - 
Kā sāpes sirdi, kura dziestot skumst. 
Cik klusi tumst!
 
Cik īss bij rīts! 
Cik diena ātri beidzās! 
Krīt saules biķer’s, mulsi izbaudīts. 
Cik īss bij rīts - 
Tā dzīves prieks un mīla garām steidzas.
 
Kā lapas trīc, 
Paretam krītot pļavā! 
Krīt dienai vaiņags zelta lapām līdz...

/Kārlis Štrāls/ 

Lidija Balodis dz. Trencis, Ms
31.03.1933, Latvija – 
27.12.2019 Jamaica Plain, Massachusetts, ASV

Ilze Lakstīgala, DDS
15. 08.1927, Rīga, Latvija – 
24. 05. 2020, Ņūdžersija ASV

Jānis Pone, MD
22. 11.1919, Jaunpils, Latvija – 
5. 07.2020, Kalamazu, ASV

Ilze Schwartz Knezinskis, MD
22.05.1935, Alūksne, Latvija – 
22.07.2020, Trejupe, Mičigana, ASV

Līlija Zīverts, MD 
26. 12. 1919, Maskava, Krievija – 
22.10.2020, Ņujorka, ASV

Egils Edvards Zālītis, MD
25.08.1950, Bostona, ASV – 
25.11. 2020, Rīga, Latvija
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LĀZA biedre kopš tās dibināšanas DDS Ilze 
Lakstīgala mazliet pirms došanās mūžības ceļos iz-
pildīja solījumu, ko bija devusi – atstāja stāstu gan par 
savu mammu Emīliju Celms  Lakstīgalu,  gan arī pati 
par sevi. Apkārtrakstā nr 168 publicētais viņas vēstī-
jums sagādāja prieku gan autorei pašai, gan tuviniek-
iem. Šo vēstījumu Apkārtrakstā nr. 169 lasīsim tikai 
mēs, autore vien zinās, ka viņas dzīves gājums nav 
pazudis nebūtībā. Tas tagad būs ierakstīts LAZA vēs-
tures grāmatā un to daudzo ļaužu dzīvēs, kuriem Ilze 
Lakstīgala ir palīdzējusi.

Es, Ilze Lakstīgala, esmu dzimusi Rīgā 1927.gada 
15. augustā. Tēvs – Jēkabs Lakstīgala – Latvijas armi-
jas virsnieks, Lāčplēša ordeņa kavalieris, māte Emīlija 
Celms Lakstīgala – zobārste. Pamatizglītību ieguvu 
Valda Zālīša pamatskolā, tālākās mācības turpināju 2. 
Rīgas pilsētas ģimnāzijā. Es nāku no tā sauktās Ulmaņa 
paaudzes, kad jaunieši tika audzināti ļoti patriotiski 
nacionālā ievirzē, taisnām mugurām, dziedot himnu, 
godinot karogu un savu dzimteni, un Alunāna 19.gs. 
vērtības “...Ja ikviens tik zemē sētu vienu graudu ve-
selu, kas tad izskaitīt gan spētu zelta kviešu krājumu...”. 
Šīs agrīnās mācības vēl šodien nav gluži izbalējušas.

Mācības skolā nekādas speciālas grūtības man 
nesagādāja, vien spilgtā atmiņā saglabājusies pirmā 
skolas diena Valda Zālīša pamatskolā, kad, ievesta 
pagrabtelpā garderobē, samulsusi raudzījos uz ne-
skaitāmo mēteļu rindu un domāju, kā dienas beigās 
atradīšu savējo. Jutos kā citā, svešā pasaulē. Mazas 
raizes sagādāja mājsaimniecības klasē zeķes papēža 
adīšana, vien atceros, daudzas reizes to adīju un ārdī-
ju, tas neparko negribēja pareizi veidoties, līdz beidzot 
skolotājas prasības tika apmierinātas. Sāpīgākais no-
tikums, ko nekad neesmu spējusi izdzēst no savas 
atmiņas – kādā no pirmajām dziedāšanas stundām 
skolotājs Jaunzems (?) izsauca pa vienam skolēnus 
balss pārbaudei. Biju ļoti nobijusies, skolotājs vilka 
vijoli, man vajadzēja nodziedāt. Laikam jau nekas tur 
nesanāca, skolotājs vien noteica „...un vēl lakstīgala”. 

Bērnu smieklu pavadīta bezgala sarūgtināta, devos uz 
savu vietu. Šis atgadījums izdzēsa jebkādu mēģināju-
mu kaut reizi dzīvē vēl iedziedāties. Tomēr, par spīti 
tam, ļoti mīlu mūziku, apmeklēju operas izrādes un 
koncertus.

No skolas gaitām Valda Zālīša pamatskolā atmiņā 
saglabājušās latīņu valodas stundas un cīnīšanās ap Jūli-
ja Cēzara Gallu kara gājiena aprakstu tulkošanu. Nekā-
di nevarēju izprast, kāpēc būtu tā jāpūlas ap šiem siro-
jumiem. Tikai daudzus gadus vēlāk atklāju, kāda tā bija 
palīdzība, studējot anatomiju vai mācoties itāļu, angļu 
un vācu valodas, un nozīmi ieguva arī Adriana valnis 
(Hadrian’s wall). Tā drupu atliekas vēlāk, tūrista acīm, 
sazīmēju Anglijā kā Romas impērijas ziemeļu robežu.

Mana ģimene Latviju atstāja no Liepājas ostas 
II Pasaules kara beigu posmā 1944. gada 13. oktobrī 
– Rīgu pārņēma iebrucēji un Liepāja dega liesmās. At-
miņā saglabājies brauciens naktī ar aptumšotu kuģi. 
Vairākas dienas pavadījām vilcienos no Gotenhafenas 
uz Lībeku, tad Heilbronnu, līdz nonācām Nekārsulmā 
pie tēva jaunības draugiem, baltvāciešiem, kuri bija 
izceļojuši no Latvijas 1941. gadā, baidoties Padomju 
Savienības represijas (Molotova Ribentropa pakts).

Ilzes Lakstīgalas autobiogrāfija
Ilze Lakstīgala (1927-2020)

Ilzes Lakstīgala savā praksē Denvilā, 1971.
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II Pasaules kara beigu posms bija neticamas iznīcī-
bas skats – pilsētas sabombardētas, lielceļi un dzelzceļi 
bēgļu pārpilni. Nepārtrauktas cilvēku masas plūda 
cauri kara joslai dienvidrietumu virzienā, lai izbēgtu 
no Padomju armijas un sasniegtu angļu vai amerikāņu 
fronti.

Nekārsulma vēl nebija smagi cietusi un, apbrī-
nojami, vāciešiem piedēvētā precīzi funkcionējošā 
birokrātija aizvien darbojās, tiesa, ne visai raiti. Visus 
bēgļus reģistrēja, izsniedza tiem ēdienkartes, ierādīja 
gultas vietas privātmājās – pēc vāciešu principa – 
“Ordnung muss sein”. Ierēdņi bija pārstrādājušies, 
pārguruši, bet pret bēgļiem izturējās vēsi un pacietī-
gi. Tai laikā visiem bija grūti, dzīvojām šauri, ģimenes 
tika sadalītas, tikāmies tikai vienreiz dienā ēdien-
reizē, tad atkal katrs devās uz savu gultas vietu. Ista-
bas bija neapkurinātas un pārtika ļoti trūcīga. Sapro-
tams, ka mums, kara bēgļiem, katram savs stāsts un 
savi atšķirīgi iespaidi par piedzīvoto. Latviešiem, kuri 
nokļuva munīciju fabrikās, apmetās lielās kopnomet-

nēs, sadzīves un darba apstākļi bija daudz skarbāki. 
Pieņemu, ka manai ģimenei laimējās, jo mūs sagaidī-
ja praktizējošs ārsts latvietis baltvācietis, un pilsēta, 
kurā apmetāmies, bija maz cietusi. Pēdējos sešos kara 
mēnešos piedzīvojām vairākus amerikāņu lidmašīnu 
uzlidojumus (carpet bombing), bet, ja paspējām ieskri-
et speciālās drošās patvertnēs, izveidotās zem stāviem 
vīna kalniem, varējām justies droši.

1945. gada 7. maijā iedzīvotājus pāršalca ziņa – 
ASV Bruņoto spēku virspavēlnieka ģenerāļa Eizen-
hauera štābā Ziemeļfrancijā bija parakstīta vienošanās 
par Vācijas karaspēka beznosacījumu padošanos. 
Pretēji Amerikai, tas nebija nekāds prieka vilnis, kas 
pārskrēja Vācijai, bet Nekārsulmas iedzīvotāji, likās, 
atviegloti uzelpoja, visu iznīcinošais karš bija beidzies, 
ģimenes varēja sākt gaidīt karojošo vīriešu atgriešanos 
vai vismaz cerēt uz jaunas dzīves veidošanu. Ap 1945. 
gada maija vidu redzēju pirmos amerikāņu zaldātus, 
smaidot staigājam pa pilsētas ielām. Viņi bija vismaz 
2 metrus gari, ļoti spēcīgi, manās acīs milži – melnie 
karavīri ar MP (militārpolicijas) baltām ķiverēm galvā. 
Nekad līdz šim nebiju redzējusi tumšas rases cilvēkus, 
pirmais iespaids bija draudošs, tomēr tie izstaroja 
drošību. Tā bija mana pirmā tikšanās ar Ameriku.

1945. gada pavasarī pārcēlāmies uz Eslingenas IRO 
(International Refugee Organization) bēgļu nometni. 
Tā paša gada rudenī pēc izglītības dokumentu sakār-
tošanas iestājos Tībingenes (Tȕbingen) Universitātes 
Zobārstniecības fakultātē. Tībingenē tajā laikā studēja 
apmēram 20 latvieši – medicīnas, zobārstniecības un 
kādās humanitārās fakultātēs. Visiem mums bija līdzī-
ga kopvēsture, kura vienoja, mēs ātri sapazināmies, 
labi sapratāmies un bieži rīkojām kopīgas tikšanās. 
Šīs draudzības bija tik noturīgas, ka dažas saglabājās 
visa mūža garumā, lai gan, beidzot studijas, aizklīdām 
kur kurais pasaulē – Amerika, Kanāda, Austrālija, 
pārsteidzoši, jaunais medicīnas dakteris Jēkabs Kariks 
devās savus ārsta pienākumus pildīt uz Jaungvineju. 
Kā daudzām citām paaudzēm, arī mums studiju gadi 
likās paši labākie visas dzīves ritumā, maz ikdienas 
atbildības, bet nākotne pilna ar solījumiem. Trūcīgais 
apģērbs, ēdiens un dzīvesvieta netraucēja, studijas 
likās interesantas un apgūstamas.

Ilzes Lakstīgalas personas apliecība, 1943. 
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Baltijas universitātes Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaļas mācībspēki kopā ar studentiem. Hamburga, ap 1948. gadu.

Ilzes Lakstīgalas zobārsta sertifikāts, kas apliecina viņas tiesības praktizēt Filadelfijā, 1959.
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1949. gada 20. martā pēc valsts eksāmenu nokār-
tošanas ar kopvērtējumu “ļoti labi” (Gesamtergeb-
nis „sehr gut“) biju beigusi Tībingenes Universitātes 
Zobārstniecības fakultāti. Negribējās atstāt ierasto stu-
dentu dzīvi, un nevarēju arī izšķirties, kurp doties pa-
saulē, tādēļ nolēmu palikt Tībingenē un turpināt studi-
jas doktora grādam. Izvēlējos Medicīnas fakultātes 
ādas klīniku, mana tēma bija „Kakla dziedzeru skrof-
uloderma/Lupus vulgaris“ (Glanduläre Skrofuloderme 
des Halses und irhe Beziehung zum Lupus vulgaris). 
1950. gada oktobrī, pabeidzot disertāciju Tībingenes 
Universitātes Medicīnas fakultātes ā das klīnikā, 
man tika piešķirts doktora grāds zobārstniecībā ar 
kopvērtējumu „labi“ (Grad eines Doktors der Zahn-
heilkunde mit dem Gesamturteil „gut“).

Patīkamā studentu pilsēta Tībingene, kur biju pa-
vadījusi pēdējos piecus gadus ar īsiem atvaļinājuma 
brīžiem Eslingenā, bija jāatstāj. Darba iespējas kara 
izpostītajā Vācijā nebija daudzsološas, sāku domāt par 
izceļošanu. Pēc kara bēgļu pārpildītā Vācijā dažādās 
okupācijas zonās izceļošanas iespējas variēja – bija 
iespējams atgriezties mājās vai izceļot uz Ameriku, 
Kanādu, Austrāliju, Angliju, Beļģiju un Venecuēlu. 
Izceļošana bija sākusies jau 1949. gadā, informācijai 
plūstot pāri okeāniem. Amerika, Kanāda un Austrāli-
ja tika vērtētas kā labākās emigrācijas zemes. Līdzīgi 
kādreizējiem vergu tirgiem arī tad cilvēki tapa iz-
vērtēti un medicīniski pārbaudīti. Jaunajiem un ve-
selīgajiem, protams, „augstāka cena“, t.i., tiem labprāt 
izsniedza iebraukšanas atļaujas, bet lielām ģimenēm 
ar maziem bērniem un gados vecākiem cilvēkiem bija 
grūtības nokārtot izbraukšanas dokumentus. Cilvēku 
vērtība tika pielīdzināta viņu darba spējām, šāda ska-
la nekur un nekad nebija publicēta, tomēr bija viegli 
iztulkojama, vērojot izceļotājus. Neviens profesionāli 
izglītots bēglis necerēja uz adekvātu pozīciju jaunajās 
mājās, tomēr ikviens cerēja pēc kāda laika atgriezties 
savā profesijā.

1951. gada februārī biju izgājusi dokumentu un 
medicīnisko pārbaudi izceļošanai un devos ar transport-
kuģi no Bremerhafenas uz Ņujorku. Visi bēgļu transpor-
ti bija bezmaksas, arī uz tālo Austrāliju. Domāju, ka par 
to maksāja IRO (International Refugee Organization).

Iebraucot Amerikā, apmetos dzīvot pie nesen kā 
ieceļojušās mātes māsas Annas Plato, Bronksā. Mani 
vecāki vēl palika Vācijā, māsai, Maijai Lakstīgalai, 
amerikāņi piešķīra brīvu studēšanu kādā Amerikas 
universitātē. Brāļi – Andris devās uz Kanādu strādāt 
fermā, vecākais brālis Juris apprecēja anglieti, īsu brīdi 
dzīvoja Anglijā, tad arī pārcēlās uz dzīvi Kanādā.

Mans pirmais darbs Amerikā bija kādā lētā ro-
tas lietu darbnīcā ar atalgojumu $ 0.75 stundā, vēlāk 
dabūju istabenes vietu bagātā ebreju ģimenē, kuras 
senas saknes rodamas Latvijā. Man bija brīva dzīvoša-
na un ēšana, tādējādi varēju sākt krāt naudu tālākām 
studijām. Diezgan ātri apguvu angļu valodu, un radās 
iespēja strādāt par zobārstniecības asistenti-higiēnisti 
fiziski un garīgi atpalikušo bērnu institūtā, Elvinā, PA 
pie Filadelfijas.

Tā laika likumi noteica, ka zobārstiem, kuri diplo-
mus ieguvuši Eiropā, Amerikā jāpārstudē divi pēdē-
jie klīniskie gadi, ārstiem viens gads  internships. Ar 
man draudzīgas Filadelfijas zobārstes palīdzību radās 
negaidīta izdevība pieteikties intervijai ar Pensilvānijas 

Ilze Lakstīgala
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Universitātes Zobārstniecības skolas dekānu (School 
of Dentistry, University of Pensilvania). Jau 1952. gada 
rudenī tiku uzņemta kā speciālstudente 3. kursā.

Interesanti salīdzināt Vācijas un Amerikas stu-
dentu dzīvi un akadēmiskās prasības. Vācija pēc II 
Pasaules kara bija bezgala nabadzīga visās dzīves un 
sadzīves normās, arī universitātes klīnikās. Trūka 
materiālu un instrumentu. Zobārstniecības studijās 
vairāk uzsvēra medicīniskos novirzienus – patoloģi-
ju, neiroloģiju, dermatoloģiju, mutes un galvaskausa 
ķirurģiju. Redzējām daudz dažādas infekcijas (tautā 
vēl nebija pieejams penicilīns), dažādus audzējus (tu-
mors), karā iegūtus sejas sakropļojumus.

Pretēji Eiropas zobārstniecībai, Amerikā lielāks 
uzsvars tika likts uz tehnoloģiju, materiālu un labo-
ratorijas darbības izpratni. Studentiem vajadzēja ap-
gūt zelta kausēšanu, liešanu, izkausētā vaska tehniku 
kroņu un inleju izveidošanā – šodienas zobārstniecībā 
aizmirsta darbība. Uzsvēra arī laika - kustību sistēmu 
(time and motion), lietderību darba produktivitātes 
paaugstināšanai. Materiālu un instrumentu pārpil-
nība ļāva fakultātes pasniedzējiem pieprasīt ļoti aug-
stas kvalitātes rezultātus. Tehniski, pavisam noteik-
ti, Amerikas zobārstniecība bija pārāka par tā laika 
zobārstniecību Eiropā, pacientam tika sniegts daudz 
kvalitatīvāks pakalpojums.

1954. gada maijā absolvēju universitāti un saņēmu 
DDS grādu (Doctor Dental Surgery). Interesanti 
atzīmēt, ka manā kursā studēja 145 vīrieši un tikai 
divas sievietes. Tāda bija proporcija zobārstu pro-
fesijai Amerikā, kas tikai lēnām sāka mainīties. Manas 
prakses sākumā bieži biju vienīgā sieviete semināros, 
arī pacienti reizēm izrādīja pārsteigumu – sieviete? 
Amerikā vēl nebija pieņemts, ka sievietes ieņēma aug-
stus un vadošus amatus, viņu vieta bija mājās radīt 
ideālu vidi vīram, apkopt bērnus un māju. Turīgāku 
aprindu sievietes devās studēt, lai atrastu piemērotu 
dzīves biedru, parasti studēja humanitārās zinātnes. 
Profesionālās skolas, kā medicīnā, zobārstniecībā, 
jurisprudencē, inženierzinātnēs, atzina, ka sieviete 
atņem vīrietim studiju vietu. Vīrietis bija ģimenes 
apgādnieks. Pirms 1950. gada Amerikā bija visai maz 
profesionālās sievietes vadošos amatos.

Praktizēt uzsāku Oil City, Pensilvānijā, 1960. gadā 
izveidoju privātpraksi Denvilā, Ņūdžersijā, darba gai-
tas beidzu 1992. gadā.

Esmu LĀZA biedre kopš tās dibināšanas, piedalī-
jos pirmajā LĀZA’s organizētajā kongresā Rīgā 1989. 
gadā ar īsu referātu Zobārstniecības institūtā Dzircie-
ma ielā “Vienvizītes pulpīša ārstēšana un saknes kanāla 
pildīšana”.

Šobrīd dzīvoju privātmājā mazpilsētiņā Randolfā, 
Ņūdžersijā, 30 jūdzes uz rietumiem no Ņujorkas un 
vēl vienmēr cenšos baudīt šīs 8 miljonu iedzīvotāju 
pilsētas fantastiskos kultūras piedāvājumus.

P.S. Bez klāt pieliktiem diplomiem un mācību gaitu 
norises pievienoju arī kādus mazāk nozīmīgus doku-
mentus, lai parādītu tā laika birokrātijas prasības pēc 
notariāla apstiprinājuma, daudz dažādiem zīmogiem, 
parakstiem, kopijām. Tas viss apgūts pirmsdatoru 
laikmetā ar lēnu rakstāmmašīnu un zilo karbona 
kopējamo papīru, kā arī garām gaidīšanas stundām šo 
papīru tīkotājiem.

Latvijas Zobārstu asociācijas Goda biedra diploms 
Ilzei Lakstīgalai, 1993.
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Dod, Dieviņi, kalnā kāpt, 
Ne no kalna lejiņā, 
Dod, Dieviņi, otram dot, 
Ne no otra mīļi lūgt. 

Kas Egilu pazīst, teiks, ka viņa dzīvē šī tautasdziesma 
ir tikusi piepildīta. Aicinu – izstaigāsim kopā Egila 
dzīves stāstu, dzīves ceļu! 

Egila Edvarda Zālīša dzīve aizsākas bēgļu nometnē 
Vācijā, kur Egila māte rīdziniece Elvīra Zālīte, dzimusi 
Bendiks, un Egila tēvs Eduards Zālītis no Smiltenes 
bija devušies trimdā, lai izmuktu no padomju 
okupācijas, kad sarkanā armija otrreiz ienāca Latvijā. 
Viņi tāpat kā simtiem tūkstoši devās trimdā. Leģendas 
apvij Egila ģimenes bēgļu gaitas. Ir stāsti, kā Egila tēvs 
cauri Vācijai salasīja pa ceļa malām izmētātās mašīnu 
detaļas un uztaisīja kravas mašīnu, ar kuru turpmāk 
ģimene ceļoja. Vēlāk nometnē Egila tēvs puišiem 
par velti mācīja braukt ar mašīnu, lai trimdinieki, 
iebraucot Amerikā, uzreiz varētu šoferēt. Tēvs ar 
savu fotoaparātu bildēja trimdiniekus un taisīja pases 
fotogrāfijas, lai viņiem palīdzētu gatavot dokumentus. 
Neziņas un trauksmes gadus piedzīvo trīs gadus vecā 
māsa Ināra. Un tad pasaulē piesakās Egils, pirmajos 
bērna gaidīšanas mēnešos Elvīra ar kuģi šķērso okeānu, 
mokās ar sliktu dūšu un sapņo par citrona šķēli, kaut 
tikai nebūtu tā sliktā dūša. Kad ir izieta emigrantu 
filtrācija Elisa salā, no Ņujorkas Zālīšu ģimene brauc 
uz Bostonu, jo tur gaida jau citi radi. Toreiz Egila tēvs 
savai sievai nopērk skaistu, sarkanu samta mēteli, lai 
viņa kā dāma iebrauc Bostonā. 1950. gada 25. augustā 
piedzimst Egils. Dzemdības pieņem Pestīšanas 
armijas slimnīcā un tas izmaksā tikai 25 dolārus, bet 
Elvīra visu mūžu pateicībā par to Ziemassvētkos ziedo 
Pestīšanas armijai. Egilu auklē vecmamma Maija 
Anna Bendiks, viņa dzīvo pie meitas, kādu laiku arī 
otru divu meitu, Zelmas un Annas, ģimenēs. Egils aug 
ar vecmammu, un, kad pirmo reizi 1973. gadā atbrauc 
uz Latviju, atrod daudz būtisku lietu, ko pazīst kopš 
bērnības: vārītu mēles galertu, žāvētas zivis, pīrāgus 

un, pirmo reizi esot Rīgā, pārdzeras kvasu un pārēdas 
pelēkos zirņus ar speķi. Tad ir spiests palikt dažas 
dienas viesnīcā “Rīga”, un tas skats uz Operas namu… 
fantastisks! 

Egils amerikāņu bērnudārzā un skolā uzrāda labas 
sekmes, ir centīgs, un skolas gaitas turpina prestižajā 
Bostonas Latīņu skolā, kur iemācās disciplīnu, 
precizitāti un spēju intensīvi mācīties. Egila tēvs ļ oti 
daudz strādā, pelna un jau ir nopircis māju West 
Roxbury, lai dēlam ir pašam sava sēta. Viņš ir iegādājies 
mājas vietu Keipkodā pie Dženkinsa ezera. Tā kļūst 
par vietu, kur Zālīšu ģimene veido paši savu Latviju – 
Egila tēvs ceļ vasaras māju, veļ laukakmeņus un veido 
brīnumainu laukakmeņu mūri, lai skaistajai Elvīrai ir 
kur rozes stādīt, kas vasarās patiešām bagātīgi zied un 
krīt, un vijas pār laukakmeņu mūri. Egils akmeņus 
ved no akmeņlauztuvēm un tā iemācās braukt ar 
mašīnu un palīdz tēvam celtniecībā. Vakaros kopā ar 
citiem latviešiem tiek rīkotas vēžu balles un dziedātas 
latviešu dziesmas. Ezers ir maģisks… Tēvam tas 
aizvieto dzimtās Smiltenes mājas pie Tapera ezera, un 
Egils vakaros pasaku vietā klausās stāstus par Tapera 
ezeru, par zivju gaņģiem ezera dzelmē, par savu tēva 
māti, vecmammu Karlīni, kuru nekad neredzēs un 
kurai bijuši skaisti melni, lokaini mati līdz pašam 
vecumam. Vecmamma Maija, kas dodas līdzi meitām 

Bērnu ārsts Egils Edvards Zālītis
Dace Micāne-Zālīte, režisore, dzejniece, Egila sieva

Dr. Egils Edvards Zālītis



LĀZA APKĀRTRAKSTS

76

trimdā, vairs nekad nesatiek savu vīru, Egila vectēvu, 
jo 1940. gadā Kārli Bendiku padomju vara izsūta. Un, 
tā kā viņš ir lokomotīves vadītājs, viņam jāved izsūtīto 
vagoni uz Sibīriju. 

Zālīšu ģimenē Latvija ir klātesoša caur valodu 
un kultūru – Egils iet latviešu skolā, iet skautos un 
pusaudžu gados kopā ar brālēnu Pēteri un māsīcām 
Edīti, Māru un Ildzi aug un veidojas ar divām spēcīgām 
identitātēm. Pa nedēļu amerikāņi, pa nogalēm – letiņi. 
Egils dejo Bostonas tautas deju kopā pie leģendārās 
Lidijas Āboliņas. Viņš mīl zīmēt Rīgas siluetu – Rīgas 
torņus un ainavu papildināt ar latviešu zīmēm.

Savu profesiju dzīvē Egils neizvēlas uzreiz. Viņu 
interesē arhitektūra, jaunībā pie Karinas Gūtbergas 
Egils studē klavierspēli un sasniedz labus rezultātus 
– viņš savā alma mater Hārvarda Universitātē 
sniedz klavierkoncertu. Tagad Jelgavas mājās aizvien 
ir Egila nošu krājumi – Jāzepa Mediņa Dainas, 
Šopēns, Mocarts. Mūzika ir Egila liela mīlestība, 
bet tomēr, arī vecāku padomu klausot, Egils izlemj 
studēt medicīnu. Hārvardā sāk studēt imigrantu 
dēls, skaistais un centīgais Zālītis. Visu mūžu Egils 
izjūt piederību Hārvarda Universitātes latīņu moto 
“Veritas”, kas tulkojumā nozīmē “patiesība” un ietver 
nozīmi “Patiesība Kristum un baznīcai”. Ar sievu 
Daci viesojoties Hārvardas kampusā, viņš stāsta 
savas atmiņas: “Es vakaros iznācu ārā no dormitorija 
un klausījos Pareizticīgo baznīcas zvanu spēlē.” Pēc 
Hārvardas Egils dodas studēt uz Bostonas universitāti, 
un tur sākas viņa ārsta ceļš… saspringti studiju 
gadi, pasliktinās tēva veselība, un Egils zaudē tēvu – 
viņu paņem ezera dzelme. 1973. gadā Zālīši nolemj 
apciemot Latviju, apmeklēt vectēva kapu Rīgā un satikt 
savējos, tai skaitā Helēnas Krīgeres (Elvīras draudzenes 
Bostonā) māsu Alīdu, kas dzīvo turpat Brasas tilta otrā 
galā. Tur agrāk dzīvoja Elvīras ģimene un labi pazina 
Strēļa kungu. Egils tur tiekas ar Alīdu un iepazīstas ar 
viņas mazdēlu, pusaudzi Gintu. Tā kontakts ar Strēļu 
ģimeni Egilam saglabājas arī turpmākos gadus. Kad 
Atmodas laikā Ginta mamma Asja Strēle dodas uz 
Ameriku, jaunais dakteris Zālītis Asju uzņem savā 
Bostonas vecpilsētas mājā, vāra viņai gardus rolmopšus 
un iepazīstina ar Bostonu. 1990. gadā Egils ar tautas 
deju kopu dodas uz Latviju, Latviešu dziesmu un deju 

svētkiem. Rīgā Gints iepazīstina ar savu sievu Sandru. 
Māksliniece, tumšmatainā skaistā Sandra uz vienu 
no tikšanās reizēm aicinājusi līdzi arī māsu Daci. Tā 
Egils jaukā Vecrīgas krodziņā uzsāk sarunas ar Ginta 
sievas māsu, un abiem iznāk bezgala daudz ko runāt, 
apmainīties domām. Egils aicina Daci uz tautas deju 
koncertiem Dzintaru koncertzālē un Šlokenbekas 
muižā pie Tukuma. Un, kad Egilam jābrauc prom 
no Rīgas uz Bostonu, Sandra, Egils, Dace un Gints 
atvadoties kaisa ziedus Daugavā un dzer šampanieti. 
Paiet gads, un Egila vēstules pelēkās, skaistās aploksnēs 
ceļo pie Daces uz viņas mazo mājiņu Rīgas ielā 19. 
Paiet Barikāžu laiks un pasaulē maijā nāk Rūdolfs 
Strēlis. Sandra un Gints Strēļi aicina Daci un Egilu par 
krustvecākiem Rūdolfam. Divus mēnešus vēlāk, turpat 
Jāņa baznīcā Egils Zālītis no Bostonas salaulāsies ar 
Daci. Egils Daci bildina pa telefonu un augusta puča 
laikā brauc uz Rīgu, lai būtu kopā ar savu līgavu. Kāzas 
Gunta un Jānis Micāni sarūpē dažu dienu laikā, abu 
dzimtas pie galda svin kāzas un svin Latvijas brīvību, 
Gints un Sandra ir vedēji. Un arī asaras te neizpaliek, 
jo Dace tagad dodas dzīvot pie jaunā vīra uz Bostonu. 

Egila un Daces laulība bijusi piepildīta ar dziļām 
jūtām, ar spēju mobilizēties grūtos brīžos un ar patiesu 
dzīves prieku baudīt dzīves dotos skaistos mirkļus. Dace 
un Egils uzsāk ģimenes dzīvi Bostonā. Šajā laikā Egils 
pie Bostonas Trimdas draudzes nodibina medicīniskās 
palīdzības komiteju “Latvijas nākotnei” un kopā ar 
domubiedriem vāc naudu Latvijas pediatrijai. 1992. 
gadā Egils atbrauc uz Rīgu un sadarbībā ar Latvijas 

Egils Zālītis gatavojas doties uz Latviju, uz Pasaules 
latviešu ārstu kongresu 1993. gadā.
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televīziju uzņem filmu par pediatrijas stāvokli 
Latvijā. Šim laikam tas ir bezgala vērtīgs materiāls, 
dokumentēta ir tā Latvija, kāda tā bija pēc padomju 
laika bēdīgajā situācijā, kad trūka medikamenti un 
aparatūra, bērniem bija ielaistas smagas slimības, 
(skolioze, astma, apdegumi). Ļoti ceru sadarbībā 
ar LĀZA šo filmu demonstrēt atkal Rīgā, pēc 30. 
gadiem, jāteic, ka filma Latvijā nav demonstrēta, bet 
izrādīta pasaulē un tiek saziedoti 800,000 dolāru un 
vēl medicīniskās iekārtas, turklāt diviem bērniem no 
Latvijas tiek dota iespēja veikt operāciju Shriner Burn 
institūtā. Par to Egilam Bostonas Universitāte piešķir 
Humanitāro balvu. 

Egils daudz darīja arī trimdas ārstu sabiedrībā. 
Viņš tika ievēlēts gan LĀZA valdē, gan bija LĀZA 
vicepriekšsēdis, Dace vadīja LĀZA informācijas 
biroju ASV,   šajā laikā viņi arī pirmo reizi 1997. 
gadā repatriējās no ASV, Bostonas uz Rīgu, līdzi arī 
vedot LĀZA biroju, arhīvu, kuru vēlāk nodeva Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem, 
un Maija Pozemkovska turpināja darbu LĀZA 
informatīvajā centrā nu jau Latvijā. Darbs LĀZA 

Kadrs no filmas „Latvijas nākotnei”, ko veidoja Egils Zālītis 
kopā ar Latvijas televīziju 1992. gadā.

LĀZA valdes tikšanās pie LĀZA vicepriekšsēža Egila Zālīša viņa Bostonas dzīvoklī 1995. gada novembrī.

Bostonas Universitāte piešķir „Humanitāro balvu” (nr 76) 
M.D. Egilam Edvardam Zālītim, 2003. gada 17. maijs.
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abiem bija sirdslieta, pienākuma un misijas sajūta, 
ka tikko no Padomju važām ārā tikušajai Latvijai un 
tās medicīnai ir labi sajust atbalstu un koleģialitāti no 
Rietumos izglītotiem ārstiem.

Katrs no LĀZA ārstiem ir leģenda, īpaša personība 
- Dr. Kristaps Keggi, brāļi Bertrams un Kristaps Zariņi, 
Dr. Ansis Muižnieks, Dr. Jānis Dimants un citi, kas 
atrada laiku, iespēju un vēlmi dalīt savus sasniegumus 
medicīnā ar Latviju. Viņu vidū Dr. Zālītis - jau kopš sevi 
apzinājies, viņš ir tiecies pēc Latvijas, un dzīvē katram 
pienāk brīdis realizēt sevi kādam augstākam mērķim.

Bostonā Zālīšu jaunajai ģimenei ir arī skumjš 
laiks, jo ļ oti gaidītā meitiņa dzimst priekšlaicīgi. Bet 
dzīve turpinās, Zālīšu lēmums ir viens – atgriezties 
Latvijā. 1998. gadā ar diviem kaķiem, Steinway 
klavierēm un mājas iedzīvi pāris pārceļas uz Latviju. 
Egils uzsāk privātpraksi sākumā kopā ar Dr. Juri 
Žagaru, aktīvi iesaistās ar savām zināšanām bērnu 
veselības jautājumu risināšanā, kopā ar leļļu teātra 
varoni Miku televīzijā stāsta par bērnu drošību, Egils 
nodibina centru bērniem, kas cietuši no vardarbības, 
lasa lekcijas, palīdz akadēmiskās programmas izveidē 
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Uzsākot 
ārsta praksi Rīgā, sapratne un sadarbība bija ar 
prof. Pēteri Apsi no Kanādas. Ne visi Latvijas kolēģi 
pieņēma Amerikas dakteri savā lokā, bet bija uzticami 
domu biedri, tādi kā prof. Ilmārs Lazovskis, Gaiļezera 
bērnu slimnīcas pediatre Lauma Cipele. Egils šajā laikā 

strādāja arī ASV vēstniecībā par konsultantu. Lieliska 
sadarbība bija ar Dr. Pēteri Apini, tulkojot Ilmāra 
Lazovska grāmatu „Klīniskie simptomi un sindromi”, 
un žurnāla „Sveiks un vesels” redakciju.

1998. gada novembrī Dace un Egils satiek Krišjāni, 
viņam tobrīd ir 3 mēneši, un no Gaiļezera bērnu 
slimnīcas Krišjānis dodas pie saviem vecākiem. 
16. augustā Krišjāni krista Doma baznīcā, un visi 
Amerikas brālēni un māsīcas atbrauc uz kristībām, 
kuras skaistajā Vidlauču jūrmalā ir neaizmirstams 
laimes mirklis. Egils uzsāk mājas būvniecību Jelgavā, 
Krišjānim tobrīd ir trīs gadi. Vecmāmiņa Gunta bieži 
brauc mazo Krišjāni auklēt uz Rīgu, un apkārtnes 
Vecrīgas kafejnīcas labi pazīst abus apmeklētājus, kas 
mīl labi panašķoties! Daces mamma Gunta ir Egila 
draugs un domu biedrs. Viņa arī paliek “sargāt māju”, 
kad Egils, Dace un Krišjānis 2003. gadā otrreiz dodas 
uz Ameriku, jo Egils Latvijā nevar nopelnīt, kā arī viņa 
mamma jau cienījamos gados. Krišjānim 1. klase sākas 
amerikāņu skolā. Egila sievastēvs Jānis Micāns uzrauga 
un kopj skaisto dārzu, gaida meitu un mazdēlu vasarās. 
Ziemās Krišjānis un Egils brauc uz kalniem slēpot, 
vasarās uz karuseļu parkiem. Egils un Dace nodibina 
latviešu skolu Konektikutā, un Krišjānis ar Egilu brauc 
uz citām Amerikas latviešu skolām lasīt lekciju par 
seno latviešu sētu. 10 gadi Amerikā Egilam ir intensīvi 
darba gadi – prakse Konektikutā pie Jeila Universitātes. 
2012. gadā Egils ar ģimeni atgriežas Bostonas apkārtnē 
Mārblhedā, kur viņš ir pediatrs Salem pediatrijas 
praksē. Krišjānis jau ir vidusskolnieks. Pēdējos gadus 
Egils savu māti aprūpē pie sevis mājās, bet 2014. gadā 
mātes urniņu atved un apglabā blakus viņas tēvam 
Kārlim Bendikam Meža kapos.

2015. gadā Egils ir repatriants, atgriežas ar 
ģimeni Latvijā otrreiz, strādā Premium medical 
center, veselības centrā Vivendi un Jelgavas Zemgales 
veselības centrā, privātpraksē kopā ar Dr. Andu 
Kariņu, konsultē ASV vēstniecībā Rīgā. Ir piepildīts 
liels darba mūžs. Vēl Egils aizbrauc Krišjānim līdz 
uz Bostonu 2018. gada vasarā, lai palīdzētu dēlam ar 
darba intervijām. Krišjānis paliek strādāt Bostonā, 
Egils atgriežas mājās Jelgavā. Un pienāk laiks 2019. 
gadā nolikt ārsta prakses darbus un dzīvot Zaļajā 
Zālīšu muižā. Egils strādā savā sētā, kopj dārzu un 

LĀZA birojs bija Dr. Egila Zālīša dzīvoklī Bostonā. Pie 
datora biroja vadītāja Dace Micāne-Zālīte un LĀZA 

priekšsēdis Kaspars Tūters. Laiks, kad no faksa saziņas 
pāriet uz e-pastiem! IT revolūcija!
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rūpējas par Guntas stādītajām puķēm, vasarās brauc 
uz Jūrkalni un izbauda Latvijas skaistumu. 

„Mēs kopā vienmēr esam kaut ko radījuši, veidojuši, 
dibinājuši un cēluši - tāda ir mūsu savienība, kopš 
satikāmies 1991. gadā. Egils ir radītājs, viņam atzinību 
nevajadzēja, bet viņam bija svarīgi, lai dienas beigās 
būtu vismaz 9 labi paveikti darbi.

Un vēl, izcils ir Egila tulkotāja talants, manos 
režijas darbos, tādos kā Baltijas valstu de jure 25 
gadu koncerts, Taize svētceļnieku koncerts pa Latviju, 
Dzimuši Latvijā sadarbībā ar BBS - angļu valodas 
tulkojumus Egils veica ar apbrīnojumu valodas un 
stila izjūtu, ne velti Hārvarda U viņš studēja literatūru. 

Paldies, P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļas personālam, 
kuri nežēloja savus spēkus Dr. Zālītim, veltīja viņam 
savu smaidu, spēku un ticību, ka būs labi! Paldies 
prof. Pēterim Stradiņam un prof. Andrejam Ērglim.

Egila pēdējais tulkojums bija tautasdziesma:

Es apsedzu sav galdiņu
Ar balto paladziņ,
Apsedz Dieviņ manu sētu
Ar sudraba mētelīti.

I spread a white tablecloth
On my table
Spread over my homestead
Dear God a silver coat.

Mīļo, Egil! Dieva Gaismas mirdzums lai Tevi apspīd 
Mūžībā! Visu cilvēku dzīvēs, kurām esi pieskāries, tu 
esi bijis īpaši mīlēts, sajusts, un par Tevi var droši teikt 
“goda vīrs”. Dr. Pēteris Stradiņš līdzjūtībā teica: “Dr. 
Egila Zālīša aiziešana ir zaudējums Latvijai.” Lai mēs 
apliecinām, ka ar Dr. Egilu Zālīti Latvija ir ieguvusi ļoti 
daudz, viņš ir spējis savienot divas šķeltas tautas daļas. 
Palicēji, Egila ģimene, draugi, domubiedri – visi turpina 
dzīvē latviešu dzīvesziņā ieliktos trīs svētos vārdus – 
Dievs, Daba, Darbs – un šajā trīsvienībā ir skaisti un 
paliekoši ierakstījies Egila Edvarda Zālīša mūžs.”Egils Līgo vakarā „Kaltu” mājās Mežotnē, 2016.

Baltijas valstu de jure 25 gadu koncerts Dzintaru 
koncertzālē 2016. gada 21. augustā. Visi kopā – Egils, Dace 

un Krišjānis.

Jelgavas dārzā Egils un Ledene sagaida Daci pēc maģistra 
diplomdarba aizstāvēšanas, 2017. gada jūnijs.
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LĀZA biedre Dr. Līlija Zīverte 2019. gada 26. 
decembrī nosvinēja savu 100. dzimšanas dienu. 2020. 
gada 22. oktobrī viņas dzīves pavediens pārtrūka. 
Līlijas dzīves ceļš sākās Maskavā, kurp Pirmā pasaules 
kara laikā bija devušies bēgļu gaitās viņas vecāki un 
radi. Vecāki Latvijā atgriezās jau 1920. gadā. Līlija 
mācījās Rīgā, Natālijas Draudziņas ģimnāzijā. Savas 
skolotājas, dzejnieces Zinaīdas Lazdas iedrošināta, 
Līlija pievēršas literatūrai un sāk studēt baltu 

-
vas dzīves lielo aicinājumu un pāriet uz Medicīnas 
fakultāti. Otrais pasaules karš izmainīja iecerēto 
dzīves ritējumu, tomēr arī trimdā Līlija Zīverte kļuva 
par ārsti. Viņas specialitāte -anestezioloģija. Veterānu 
slimnīcā ( ) Manhatanā viņa 
bija anestezioloģijas nodaļas vadītāja, kā arī Ņujorkas 
universitātē profesora asistente. Līlijas Zīvertes 
mājvieta daudzus gadus bija Ņujorka, bet viņas domas 
un darbi vienmēr ciešām saitēm saistīti ar Latviju.  Līlija 

Zīverte bija LĀZA biedre kopš tās dibināšanas, viņa 
bija Pirmā vispasaules ārstu kongresa dalībniece 1989. 
gadā, atbalstīja jaunos ārstus, ziedojot Prof. Ilmāra 
Lazovska fondam, bija mākslas un kultūras mecenāte. 
Viņas mūžs bija skaists un bagāts, un tā vadmotīvs kā 
visai dzimtai: „Ja vien vari, palīdzi arī citiem!”.

Līlija Zīverte (1919-2020)

Arnis Vīksna (25.02.1942.–25.04.2018.) absolvējis 
Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti 1966. 
gadā. Dr.med. (1971). LMA Dr.med.h.c. (1994), LZA 
korespondētājloceklis (1995), LZA īstenais loceklis 
(2001), LU Medicīnas fakultātes medicīnas vēstures 
profesors (1998-2015).

Arnis Vīksna bija ilggadējs Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzeja līdzstrādnieks, pētnieks, 

nodaļas vadītājs (1969–1998), augstskolas pasniedzējs, 
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors 
no 1998. gada. Publicētas vairāk nekā 30 profesora 
A. Vīksnas grāmatas, vairāk nekā 3000 zinātnisku 
un populārzinātnisku rakstu par Latvijas medicīnas 
vēsturi, Latvijas augstskolu vēsturi un ievērojamiem 
medicīnas darbiniekiem, tai skaitā LĀZA biedriem. 
Viņš pirmais pievērsies medicīnas novadpētniecībai un 
atpazīstamību guvis ar grāmatu par Latvijas medicīnas 
vēsturi „Dodot gaismu, sadegu” (1983). A. Vīksna 
sarakstījis arī grāmatas „Latvijas medicīnas pieminekļi” 
(1986), „Pa ārstu takām” (1990), „Medicīnas sākumi 
Latvijas novados” (1993), „Vecās aptiekas” (1993), 
„Slimo kases Latvijā” (1994), „Latgales ārsti un 
ārstniecība. 1772–1918” (2004), „Latvijas ķirurģijas 
profesori” (2010), „LU Medicīnas fakultāte. 1919–1950” 
(2011), „Latvijas Ārstu biedrība: atskats un apskats” 
(2013), „Ārstu zvaigznājs” (2015), „Ārsti. Latvija. 
Laiks” (2016), „Hercoga kurpes sudraba sprādze: šis un 
tas no medicīnas pagātnes Latvijā” (2017) u.c. 

2020. gada 25. februārī, 
LU Zinātņu mājā par 
godu profesora Arņa 
Vīksnas 78. dzimšanas 
dienai svinīgi tika atklāts 
bareljefs. Tā tapšanā 
piedalījusies profesora 
ģimene, skolnieki un 
kolēģi, lai godinātu 
latviešu izcilā medicīnas 
darbinieka piemiņu un 
mūža devumu.1 

1 www.arstubiedriba.lv
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Augsti godātie Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas locekļi!

Mēs, Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), 
atbalstām pirmajā lasījumā pieņemto Augstskolas 
likuma 17. panta 4. punktu, par kārtību, kā tiek 
organizētas rektora vēlēšanas universitātēs un amata 
pretendentam izvirzāmajām prasībām. 

Apzinoties, ka ¾  no pirmā simta “Times” 
augstskolu reitinga universitātēm ir tieši no anglosakšu 
valstīm, un, ka šinīs valstīs, kā Austrālijā, Apvienotā 
Karalistē, Īrijā, Jaunzēlandē, Kanādā un ASV, lai kļūtu 
par medicīnas profesoru, NAV nepieciešams PhD jeb 
zinātnes doktora grāds, bet jāuzrāda izcilība apmācībā, 
zinātniskajā darbībā (publicējoties nozares vadošajos 
žurnālos), kā arī jābūt savas nozares ekspertam ar 
nacionālu vai internacionālu atpazīstamību, ir grūti 
saprotami dažu ieteikumi, neļaut šiem akadēmiskiem 
latviešu vai Latvijas izcelsmes ārstiem/profesoriem 
no izcilām universitātēm piedalīties konkursos uz 
Latvijas universitāšu rektoru amatiem. 

Uzskatām, ka, lai universitātes Latvijā straujāk 
attīstītos, šī  diasporas internacionālā pieredze būtu 
daudz vairāk jāintegrē Latvijas universitāšu ikdienā 
un pārvaldībā. Mēs uzskatām, ka jaunā Augstskolas 
likuma jēga un būtība ir palielināt konkurenci uz 
augstākajiem administratīvajiem amatiem Latvijas 
universitātēs, nevis turpināt esošo status quo, kur 
konkursiem uz rektora amatu piesakās viens vai 
divi profesori no vienas un tās pašas universitātes. 
Šāda pašreizējā sistēma nestimulē izmaiņas, kas 
nepieciešamas universitāšu straujākai attīstībai. 

Mēs gribam vērst komisijas locekļu uzmanību 
arī uz to, ka pirmajā lasījumā pieņemtā Augstskolas 
likuma 4. punkta redakcija saskan ar Diasporas 
likuma galvenajām nostādnēm un prioritātēm. 

Diasporas likuma 4. panta 1. punkts nosaka, 
“atbalstīt un veicināt uz diasporu vērstas iniciatīvas 
un sadarbības formas, radot labvēlīgus apstākļus 

….reemigrācijai; veicināt diasporas iesaisti …..valsts 
pārvaldē.” 

Diasporas likuma 5. pants nosaka, “veicināt tādu 
apstākļu veidošanos, kuros diasporas locekļiem ir 
iespēja atgriezties vai pārcelties uz pastāvīgu dzīvi 
Latvijā,….kā arī efektīvi integrēt diasporas locekļus 
Latvijas izglītības sistēmā un darba tirgū atbilstoši 
spējām, izglītībai un kvalifikācijai.” 

Papildu punkts nosaka, “vienkāršot kārtību, kādā 
diasporas locekļu ārvalstīs iegūtā izglītība, akadēmiskie 
grādi un profesionālā kvalifikācija, arī reglamentētajās 
profesijās, tiek pielīdzināta un atzīta, tādējādi dodot 
iespēju strādāt konkrētā nozarē vai augstākās izglītības 
iestādēs Latvijā.”

Komisijas locekļiem jāsaprot, ka, nesaglabājot 
4. punkta pašreizējo redakciju, latviešu ārstiem/
profesoriem no pasaules labākajām universitātēm, 
kā Jānim Tupesim (Viskonsīnas universitāte), 
Aleksandram Kalniņam (Čikāgas universitāte), 
Jurim Lazovskim (Dalhausas universitāte), Kasparam 
Tūteram (Toronto universitāte), Gundaram 
Katlapam (Dienvidfloridas universitāte), Kristapam 
Zariņam (Stenfordas universitāte), Bertramam 
Zariņam (Hārvarda universitāte), Kritapam Keggi 
(Jeila universitāte) Uģim Gruntmanim (Dārtmutas 
universitāte), Andim Graudiņam (Melburnas 
universitāte) un vairākiem citiem, tiks liegta pat 
teorētiska iespēja pieteikties rektora amatam, un tas 
nav pareizi. 

Mēs aicinām saglabāt pašreizējo 4. punkta 
redakciju. 

Sirsnīgs paldies, ka uzklausījāt un iedziļinājāties 
šīs nopietnās un ilgtermiņā Latvijas izaugsmei tik 
nozīmīgās lietas būtībā. 

LĀZA valdes vārdā priekšsēdis 
prof. Uģis Gruntmanis

Par Augstskolu likumu
Atklātā vēstule Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijai 
no Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 9.12.2020.
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Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) no 
2020. gada uzsāka tālākizglītības projektu – semināru 
ciklu „Par bērnu un pusaudžu psihoterapiju”, lai 
rosinātu pieredzes un domu apmaiņu starp nozares 
speciālistiem un interesentiem par bērnu un pusaudžu 
psihisko veselību. Aicināti bija kolēģi, kuri strādā ar 
bērniem un pusaudžiem vai arī plāno to darīt. 

Šī specifiskā projekta mērķis bija atbalstīt un 
sastrādāties kopā ar Latvijas kolēģiem, kuri ir iesaistīti 
bērnu un pusaudžu psihoterapijas laukā, piemēram, 
ar Latvijas bērnu psihiatriem, ar psihologiem, psiho-
terapeitiem, sabiedriskiem darbiniekiem, pediat-
riem, ģimenes ārstiem un visiem, kuriem rūp bērnu 
labklājība. 

Pirmais interneta vidē ievadseminārs notika 
8.janvārī. Semināra forma bija diskusijas raisoša saru-
na, kurā pēc katra ziņojuma varēja jautāt un saņemt 
atbildes. LĀZA interneta seminārā par bērnu un 
pusaudžu psihoterapiju paneļa diskusiju vadīja Dagnija 
Tenne (Kanāda), Karīna Beinerte (Anglija), Kaspars 
Tūters (Kanāda), Inta Zīle (Latvija), Kamena Kaidaka 
(Latvija). Seminārs notika LĀB biroja telpās skolas ielā 3, 
Rīgā. Klātienē tajā piedalījās vairāki desmiti klausītāju, 
bet kopējais dalībnieku skaits bija virs pussimta. Pēc 
pirmā iepazīšanās semināra veiktā aptauja liecināja, ka 

šāda iecere ir ļoti gaidīta un ļoti nepieciešams turpināt 
sarunas ZOOM vidē. Plaši par pirmo semināru un tā 
idejām LĀZA Apkārtrakstā Nr 1681. 

Dalībnieki pēc atbildēm uz aptaujas anke-
tas jautājumiem saņem 2,5 TI punktus, ko apliecina 
sertifikāts. Semināri ir reģistrēti LĀB tālākizglītības 
pasākumu portālā, pieteikšanās tiem arī ir caur LĀB 
tālākizglītības pasākumu sistēmu, un arī sertifikāti 
ir LĀB sistēmā, kā arī atsevišķos gadījumos LĀZA 
elektroniskajā sistēmā. Visa inforemācija par 
plānotajiem semināriem ir arī LĀZA mājaslapā. 
LĀZA semināru lektoriem š is ir labās gribas ž ests, 
1  http://lazariga.lv/publikacijas/laza-apkartraksts.

LĀZA semināru cikls „Par bērnu 
un pusaudžu psihoterapiju”
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja

Karīna Beinerte
bērnu un pusaudžu 

psihiatre

Kaspars Tūters
psihoterapeits

Mans zirgs. Autors: Ance Kaidaka (9 gadi)

Dagnija Tenne
psihoterapeite
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semināri ir bezmaksas, tomēr dalībniekiem ir iespēja 
atbalstīt LĀZA darbību, ziedojot LĀZA mājaslapā 
www.lazariga.lv sadaļā Ziedot. 

Nākamais seminārs notika jau Covid-19 
pandēmijas laikā 25. martā tikai ZOOM vidē. Un 
seminārs pilnībā bija veltīts sarunai par jaunajiem 
apstākļiem, kādos nākas strādāt psihoterapeitiem, kad 
klātienes kontakti ir aizliegti vai ierobežoti. „Krīzes 
situācija, kā tā ietekmē bērnu, pusaudžu un vecāku 
garīgo veselību, ko darīt?” – tāda bija marta ZOOM 
semināra lielā tēma. Savā pieredzē, kā strādāt jau-
najos un neierastajos attālinātās saziņas apstākļos, 
dalījās Dagnija Tenne, Karīna Beinerte, Zaiga Alksne-
Phillips. Savus ieteikumus, kā arī interneta vidē pie-
ejamos kvalitatīvos materiālus, ko var izmantot darbā 
ar bērniem un pusaudžiem, kolēģi nodeva semināra 
dalībniekiem.

20. maija ZOOM semināra tēma bija “Dažādi psi-
hoterapijas veidi bērnu un pusaudžu psihiskās veselī-
bas ambulatorajā aprūpē. Piemērs no Anglijas.” 

Plašu un saturiski bagātu prezentāciju sniedza 
bērnu psihiatrijas rezidente Karīna Beinerte (Anglija). 
Pēc semināra veiktajā aptaujā klausītāji ļ oti atzinīgi 
novērtēja semināru. Te daži no minētajiem ieguvu-
miem: 

Saņēmu noderīgu informāciju par bērnu un 
pusaudžu psihiskās veselības ambulatoro aprūpi An-
glijā; Guvu reālistisku ieskatu Lielbritānijas bērnu 
un pusaudžu psihiatrijas aprūpē, multidisciplināras 
komandas lielo nozīmi; Vērtīgākā atziņa – Anglijas 
pieredze par pārejas procesu starp bērnu aprūpi un 

pieaugušo aprūpi. Bērnu speciālists kopā ar pacientu 
vairākkārt pirms 18 gadu vecuma dodas pie speciālis-
ta, kurš strādā ar pieaugušajiem, lai veidotos līgana 
pāreja, nevis jaunietis tiktu pamests un grūtais pārejas 
posms būtu jāveic vienam. Ideja, uz ko tiekties mums 
Latvijā.

22. jūlijā notika jau ceturtais seminārs, kur savā 
praktiskajā psihoterapeita pieredzē dalījās Dagni-
ja Tenne (Kanāda). Semināra tēma: “Kur tagadne, 
pagātne un nākotne tiekas. Zīdaiņu, bērnu un 
pusaudžu psihoanalītiskā psihoterapija”. Dagnijas 
Tennes lielo pieredzi un izcilās sarunvedējas prasmes 
novērtēja visi semināra dalībnieki. 

Te dažas atziņas no semināra klausītājiem: „Ie-
priecināja dalība seminārā, iespēja salīdzināt bēr-
nu psihisko problēmu risinājuma iespējas un pieeju 
Latvijā un ārzemēs, vienotības sajūta ar kolēģiem no 
dažādām valstīm, rodot risinājumu bērnu psihiskās 
veselības problēmām; Pārliecinājos par psihoterapijas 
svarīgumu problēmu risināšanā kopš agras bērnības; 
Bija ļoti patīkami dzirdēt, kāda pieredze ir citur pasaulē, 
psihoterapijas zināšanas ir svarīgas jebkurā specialitātē.”

23. septembrī interneta seminārā par medicīnis-
ki psiho-pedagoģiskā centra darbību Francijā stāstīja 
Dr. Jānis Gailis, psihoanalītiķis, psihiatrs, psiholoğijas 
zinātņu doktors, Montreijas Medicīniski psiho-peda-
goğiskā centra (CMPP de Montreuil) direktors. „Lat-
vijas Veselības ministrija 2020. gadā kā vienu no pri-
oritātēm noteikusi medicīniski psiho-pedagoģisko 
centru izveidi Latvijā. Francijā, kur šobrīd darbojas 
305 medicīniski psiho-pedagoģiskie centri, pirmā šāda 

Inta Zīle
psihoterapeite

Zaiga Alksne-Phillips
pediatre

Jānis Gailis
psihoanalītiķis
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veida iestāde tika radīta tūlīt pēc Otrā pasaules kara – 
1946. gadā. Bērniem un pusaudžiem, kas pārdzīvojuši 
kara šausmas, zaudējuši kādu no vecākiem, kuriem 
ir sarežģījumi ģimenē, attiecībās ar vienaudžiem vai 
skolotājiem, kurus nodarbināja neirotiskas vai psiho-
tiskas problēmas, nebija iespējams pilnvērtīgi mācīties. 
Kamēr galva pieblīvēta ar neatrisinātām raizēm, grūti 
sakoncentrēties, lai domātu tikai par skolu. Šo centru 
izveide ļāva psihoanalīzei ienākt skolā. Bieži pirmie 
šādi centri pat atradās skolu telpās. To mērķis bija 
novākt šķēršļus, kas traucē izziņas alku realizācijai. 
Šodien medicīniski psiho-pedagoģiskajos centros 
strādā gan psihoanalītiķi (psihiatri un psihologi), gan 
logopēdi, gan sociālie darbinieki, gan psihopedagogi, 
gan psihomotorās terapijas speciālisti.” 

Dr. Jānis Gailis kā šāda centra direktors varēja de-
talizēti pastāstīt par tā darbības principiem, salīdzinot 
arī valsts un privāto sektoru.

2020. gada pēdējais (6.) seminārs notika 2. de-
cembrī un tā tēma “Ēšanas traucējumi bērniem un 
pusaudžiem – to agrīna atpazīšana”. Ēšanas traucējumu 
spektrs ir ļoti plašs, bet kurš un kad tos pamana? Nereti 
pamana, bet nenovērtē ēšanas traucējumu iespējamās 
vēlīnās sekas. Kādu iespaidu tie atstāj uz bērna attīstību 
un veselību? Apstākļi, kas eskalē problēmu – pieredze 
šobrīd pasaulē, situācija Latvijā.

Tā kā smagi ēšanas traucējumi var būt par iemeslu arī 
pusaudža nāvei, tad ir ļoti svarīgi spēt novērtēt situāciju 
ne tikai ārstam, bet arī pedagogiem un psihologiem. 
Tāpēc mērķauditoriju paplašinājām un aicināti tika arī 
pediatri, ģimenes ārsti, endokrinologi, ginekologi, psi-
hiatri, psihologi, sociālie pedagogi  u.c. interesenti. 

Bērnu psihiatre Karīna Beinerte (AK) sniedza 
ievadtekstu par ēšanas traucējumiem un semināra 
tēmas izvēles pamatojumu; endokrinoloģe prof. Daina 
Dreimane (ASV) aprakstīja konkrētu klīnisku gadīju-
mu endokrinologa praksē; pediatre Zaiga Alksne-Phil-
lips (ASV) stāstīja savu pieredzi ēšanas traucējumu 
atpazīšanā  ģimenes ārsta praksē; psihoterapeite Ilze 
Mežraupe (Latvija) raksturoja situāciju Latvijā, ko-
munikāciju starp problēmas risināšanā iesaistīta-
jiem. Pēc semināra tā dalībnieki saņēma uzdevumu 
– atbildēt uz lektoru veidotiem jautājumiem un sniegt 
savu komentāru par ZOOM semināru. Kā vienmēr, 
pārsvarā bija patīkamas un ļoti patīkamas atsauksmes. 
Te dažas no tām, kas lecina, ka ZOOM semināri ir ļoti 
gaidīta sadarbības un izglītības forma. Visus LĀZA 
organizētos seminārus ir apmeklējuši vairāk kā 350 
dalībnieku. Paldies visiem lektoriem un paldies arī ak-
tīvajiem un mazāk aktīvajiem klausītājiem. 

Bija patīkami redzēt un interesanti dzirdēt kompe-
tentos runātājus, bija prieks par lielo apmeklējumu. Jā, 
par dziļāku psiholoģisku pieeju būtu vērts turpināt. 
Diemžēl Latvijā valsts apmaksāta psihoterapija ir 
daudz par maz, pat bērniem un pusaudžiem.

Paldies! Jūs esat lieliska komanda, vienmēr prieks būt 
Jūsu semināros, tik vienkārši un saprotami tiek runāts, 
daudz kas paliek uzreiz atmiņā un palīdz praksē.

Sirsnīgs paldies par radīto iespēju, interesantiem 
priekšlasījumiem un augstu organizatorisko kapacitāti.

Pateicos par iespēju piedalīties seminārā! Lai radošs, 
gaišs un veselīgs laiks!

Kamena Kaidaka
LĀZA biroja vadītāja

Daina Dreimane
endokrinoloģe

Ilze  Mežraupe
psihoterapeite



2020.  Nr. 169

85

Uz LĀZA Apkārtraksta Nr. 169 vāka redzamā 
ekspresīvā mākslas darba saknes sniedzas 20. gadsimta 
sākumā, kad Karla Gustava Junga skolnieks, šveiciešu 
ārsts psihiatrs un mākslinieks Hermans Roršačs 
(Hermann Rorschach) izveidoja slaveno Rorschach 
testu – tintes pleķu atspiedumus, kuros lūdza pacientus 
meklēt dažādus tēlus, tā gūstot vērtīgu materiālu par 
cilvēka personību, emocijām un domāšanas procesiem. 
Šveiciešu psihiatrs pieņēma, ka cilvēka prāts pārveido 
lietas simboliski. Mūsdienās mākslas terapeiti piedāvā 
saviem klientiem veidot šo mākslas darbu ne tikai, 
lai dotu tiem iespēju piedzīvot ekspresiju mākslā 
un tādas emocijas kā prieku, pārsteigumu, sajūsmu 
un izbrīnu, bet arī ļaut klientam meklēt un atrast 
radītajā attēlā tēlus, kas simboliskā veidā var attēlot 
kādus klientam nozīmīgus dzīves aspektus. Mākslas 
terapijā pieņem, ka spontāna mākslas ekspresija rada 
pieeju zemapziņai – neapzinātiem psihes procesiem, 
atspoguļojot iekšējos konfliktus radošajā procesā un 
tā rezultātā – radītajā mākslas darbā. Tādējādi mākslas 
terapijas procesā cilvēki, pašiem neapzinoties, caur 
radītajiem mākslas darbiem (tajos attēlotajiem tēliem, 
simboliem, metaforām) izstāsta savu stāstu.

Māksla un terapija
Elīna Akmane, Latvijas Mākslas terapijas asociācijas vadītāja, docētāja Rīgas Stradiņa universitātē

Elīna Akmane

Kates Sprūdžas (7g.) darbs Vabole Rorschach tehnikā

Laikā, kad daudzi no mums piedzīvo trauksmi, 
neziņu un dažādas emocijas, ikviens ir aicināts 
sevi izzināt un sev palīdzēt caur mākslu. Pamēģini! 
Paņem baltu papīra lapu, pārloki to vidū uz pusēm, 
tad atloki atpakaļ pilnā atvērumā. Paņem plūstošas 
krāsas – guaša, akvareļa vai citas. Pilini krāsas traipus 
vienā no lapas pusēm, tad lapu pārloki uz pusēm, 
lai krāsa paliek iekšpusē. Ver vaļā lapu un ļaujies 
pārsteigumam! Ļaujies arī sajūtām un iztēlei! Meklē 
tēlus! Ja vēlies – pārveido tos vai papildini! Māksla 
sniedz mums ne tikai iespēju labāk iepazīt sevi, bet 
arī atbrīvot prātu un piedzīvot dažādas emocijas! 

Pamēģini!
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Gerds Herolds ir slavenas Iekšķīgo slimību grāma-
tas autors. Grāmata tiek izdota jau kopš 1980. gada 
(vācu valodā Gerd Herold und Mitarbeiter “Innere 
Medizin”), grāmatas izdevums tiek atjaunots ikgadē-
ji. Šo materiālu izmanto medicīnas studiju apgūšanā 
ne tikai visā Vācijā, bet arī pārējās vāciski runā-
jošās zemēs, kā arī citviet, kur tā ir tulkota. Vācijā 
medicīnas fakultātēs šī  ir visplašāk pielietotā mācību 
literatūra, apgūstot iekšķīgās slimības. Tāpat to bieži 
izmanto klīniskajā praksē rezidenti un sertificēti ārs-
ti, kad nepieciešama ī sa, kodolīga un konkrēta, bet 
tajā pašā laikā vispusīga informācija par kādu tēmu 
iekšķīgajās slimībās. Jau šobrī d grāmata tiek tulkota 
15 valodās, ieskaitot, krievu, angļu, poļu un igauņu. 
Grāmatas popularitāte skaidrojama ar tās vienoto un 
vienkāršo pieeju, kā arī atbilstību jaunākajām vadlīni-
jām un pierādījumiem medicīnā iekšīgajās slimībās. 
Tā bieži tiek izmantota, ne tikai mācību procesā, bet 
arī gatavojoties ā rsta grāda, sertifikācijas un citiem 
eksāmeniem.

Pirmais tulkojums latviešu valodā tika izdots pēc 
Dr. Roberta Federa iniciatīvas 2017. gadā, lasītājiem 
nodrošinot kardioloģijas sadaļu. Drīz pēc tam Dr. 
R.Federa vadībā tika uzsākta arī pārējo daļu tulkoša-
na, ko veica gan ārzemē s, gan Latvijā praktizējošu 
ārstu komanda – Dr. Roberts Feders, Dr. Dana 
Kigitoviča, Dr. Sabīne Upmale, Dr. Kārlis Rācenis, 
Dr. Antra Briede, Doc. Anda Kadiša, asoc.prof. Ilze 
Konrāde, Dr. Liene Lapiņa, Dr. Annija Līce, Dr. Elīna 
Līce, Dr. Andra Pekša, Dr. Kaspars Rimicāns, Dr. 
Rihards Engels, Dr. Gundega Sīpola.

2020. gada janvārī visi tulkotāji un projekta vadītā-
jas Dana Kigitoviča un Sabīne Upmale vērsās pie 
LĀZA, lūdzot LĀZA atbalstīt aizsākto projektu – izdot 
plaši zināmā vācu medicīnas autora Gerda Herolda 
grāmatu internajā medicīnā „Innere Medizin” latviešu 
valodā. Projekta mērķis – palielināt latviešu valodā 

pieejamo mācību literatūru medicīnā. No tā iegūst ne 
tikai medicīnas studenti, rezidenti, ģimenes ārsti, bet 
gan jebkurš medicīnas nozares profesionālis. Elek-
troniskajā izdevumā latviski pieejamas būs nefroloģi-
jas, pulmonoloģijas, reimatoloģijas, endokrinoloģijas, 
vaskulārās medicīnas un hematoloģijas daļas.

Autoru kolektīvs grāmatas tulkojumu veica 
brīvprātīgi, kā arī grāmatas latviešu tulkojums būs 
brīvpieejams visiem lasītājiem. Grāmatas izdošana ir 
uzticēta Latvijas Universitātes Akadēmiskajam ap-
gādam un izdošanas izmaksas pilnībā sedz LĀZA, 
pateicoties Jura Lazovska ziedojumam.

Esmu neizsakāmi priecīgs, ka š is apjomīgais pro-
jekts ar lielu autoru pašaizliedzību būs nonācis līdz 
finišam un, pateicoties LĀZA finansiā lajam atbal-
stam, mediķiem Latvijā būs pieejama jauna medicīnas 
grāmata latviešu valodā.

Vēl nobeigumā vēlos visiem novēlēt izturību 
un veselību šajā  tik nervozajā internacionālajā 
saspringumā!

    Dr. Roberts Feders 

Gerda Herolda “Innere Medizin” 
tulkojums
Dr.Dana Kigitoviča, Dr.Sabīne Upmale, projekta vadītājas Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja

Prof. Gerda Herolda dāvinājums Dr. Robertam Federam - 
autora grāmata “Innere Medizin” 2018.
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Ceļavārdi
Latviešu ā rstu un zobārstu apvienība (LĀZA) ar 

lielu prieku uzņēmusies segt ar Gerda Herolda grāma-
tas “Iekšķīgās slimības” izdošanu saistītās izmaksas. Šī 
mācību un praktiskam ārstniecības darbam noderīgā 
literatūra nu bez maksas būs pieejama latviski lasoša-
jiem ārstiem un medicīnas studentiem. 

Pēc Dr. Roberta Federa iniciatīvas pieņemts liels 
izaicinājums un kopīgiem spēkiem paveikts vērtīgs 
darbs. Izaicinājumus saskatu daudzo svešvārdu 
tulkošanā, atrodot tiem atbilstošus latviskus terminus, 
kā arī rūpējoties par grāmatas satura atjaunināša-
nu nākotnē. Laikam ritot mainās ne tikai ārstēšana, 
bet arī izpratne par slimību izcelsmi un diagnostikas 
paņēmieni.

Gerda Herolda rokasgrāmatas priekšrocība ir tās 
konspektīvisms, nezaudējot precizitāti. Spēja sarežģī-
tas lietas paskaidrot ī si, kodolīgi un atmiņā paliekoši 
ir māksla. 

1985. gadā latviski iznāca mana tēva Ilmāra 
Lazovska sarakstītā grāmata “Iekšķīgo slimību 
pamati”. Katru sadaļu ievadīja ī ss pārskats, izceļot 
būtisko. Savam laikam neraksturīgi – garu, grūti uz-
tveramu, no krievu valodas pārliktu tekstu vietā die-
nasgaismu ieraudzīja intuitīvi uztverams labā latviešu 
valodā uzrakstīts oriģināls mācību līdzeklis, kurā bija 
viegli orientēties un atrast meklēto. Toreiz grāmatu 
varēja uztvert kā gaismas staru vispārējā pelēcībā.

Dr. Gerda Herolda grāmata pēc apjoma, izklāsta 
skaidruma un būtiskā akcentēšanas atsauc atmiņā 
“Iekšķīgo slimību pamatus”. Ja 1985. gada grāma-
ta bija kā gaismas stars, tad Dr. Roberta Federa un 
kolēģu veiktais līdzinās bākai, kura 45 gadus vēlāk 
daudz atšķirīgākā situācijā dod skaidru skatījumu 
uz būtisko slimību diagnostikā un ārstēšanā. Mūsu 
globalizētajā, ņirbošajā  pasaulē ar neskaitāmām, 
reizumis pretrunīgām vadlīnijām, ko nereti nosaka 
deklarētas un nedeklarētas personiskas un komerciālas 
intereses, nepastarpināts un no interešu konfliktiem
neatkarīgs redzējums ir būtiski nepieciešams. Tas 
atbilst LĀZA mērķim – “veicināt veselības aprūpē 
un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu un ārstu 
un zobārstu sadarbību un izglītību”. Tamdēļ esam 
priecīgi pievienot savu finansiālo artavu šī lielā darba 
novadīšanā līdz rezultātam.

No sirds izsaku pateicību Dr. Robertam Federam 
un visai tulkotāju komandai par veikumu!

Dr. Juris Lazovskis, LĀZA vicepriekšsēdis

Mēs esam domubiedri, un mums ir kopīgs 
darbs - informēt, izglītot, turēt roku uz latviešu 

dzīves pulsa.

Pasūtiniet avīzi Laiks, rakstiet 
mums, strādāsim kopā!

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. 
vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no 
mājām – lietojiet
www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā:
3 mēneši ASV $50.00
6 mēneši ASV $100.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
Lūdzu pievienojiet 7% Floridas nodokli par 
laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā 
3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00

Laiks pa gaisa pastu Latvijā 
3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00

Laiks pa gaisa pastu Kanadā
3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00

Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 
3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa 
pastu.

Uzvārds, vārds:
Adrese:
zip:
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Esmu pārliecināts, ka viena no galvenajām lietām 
dzīvē ir spēja priecāties par līdzcilvēku sasniegumiem 
un par viņu devumu mums. Bieži vien tas nemaz nav 
tik viegli, jo ...traucē pašu vājības, kas gan ir gluži 
cilvēcīgi. Citkārt mēs pat neapzināmies, ka mūsu 
vidū ir cilvēki, kuri ir patiesi lieli savā labestībā un 
dzimtenes mīlestībā. Un tāda persona ir tepat mums 
blakus – Rūta Margarete Beķere. Viņa pārstāv tos, 
kas strādā neatlaidīgi un neuzkrītoši, bet ar lielu 
pārliecības izjūtu un spēku. 

Visi lieli darbi sākas no it kā mazumiņa. Tā arī 
Rūtas labdarības darbs sākās, pieņēmās spēkā un 
izvērsās plašumā pēc Vispasaules latviešu ārstu 
pirmā kongresa 1989. gadā Rīgā. Rūta Margarete 
Beķere (dz. Rīgā) pēc rakstura ir ļ oti uzņēmīga un 
sabiedriski aktīva. Būdama speciāliste medicīnas un 
ārstniecības laukā, ar grādu veselības informācijas 
administrācijas specialitātē, viņa prata pavērt durvis 
uz informācijas un kontaktu pieeju Tēvzemes 
medicīnā. Tas prasīja daudz enerģijas, laika un visāda 
veida darbu saskaņošanu ar atbalstītājiem, ar latviešu 
un amerikāņu ārstiem un iestādēm.

Tika uzrunāta latviešu sabiedrība ārzemē s un 
Latvijā, aicināta un mudināta neatteikt savu atbalstu 
Latvijas medicīnai. Atsaucība bija liela – tika savākti 
nepieciešamie medikamenti, aparatūra un medicīnas 
literatūra. To visu tautieši veda uz dzimteni savās ceļa 
somās, organizēja sūtījumus. Tika rastas iespējas, lai 
amerikāņu ārsti varētu doties uz Latviju operēt bērnus, 
kas cietuši no cerebrālās triekas, savukārt Latvijas ārsti 
iepazinās ar medicīnu ASV – slimnīcās un klīnikās, kā 
arī katrs savā specialitātē. Šim palīdzības un labdarības 
darbam līdzekļus un materiālo atbalstu sniedza arī 
amerikāņu sabiedrība, iesaistot Minesotas politiķus, 
tautiešus un mūsu organizācijas – profesionālās un 
reliģiskās. Te tik ļ oti palīdzēja un noderēja Rūtas 
plašie sakari un zināšanas, kas atviegloja sarežģīto 
palīdzības darbu. Lieki piebilst, ka to viņa darīja bez 

jebkādas atlīdzības. Bija arī daži saspringti momenti 
šai darbā, bija nesaprašana, pat pretestība, kas tomēr 
tika pārvarēta, pateicoties atbildīgiem cilvēkiem 
Latvijā. Rūtas nu jau nelaiķis vīrs Gunārs vienmēr 
atbalstīja viņas svētīgo darbu.

Atbalsta vēstuli Ordeņu kapitulam 2020. gada 
aprīlī sniedza arī LĀZA, cerībā un pārliecībā, ka 
Rūtas Margaretas Beķeres veikums tiks novērtēts.

„Latviešu ā rstu un zobārstu apvienība (LĀZA), 
novērtējot Rūtas Margaretes Beķeres lielo ieguldījumu 
Latvijas valsts atdzimšanas laikā un īpaš o palīdzību 
Latvijas veselības aprūpes sakārtošanā un uzlabošanā, 
izsaka savu atbalstu Beķeres kundzes apbalvošanai ar 
Valsts augstāko apbalvojumu. Rūta Margarete Beķere 
ir sniegusi personisku atbalstu Latvijas ārstu, zobārstu, 
medicīnas māsu un citu veselības jomas speciālistu 
izglītībā, dodot gan materiālu atbalstu, gan pieņemot 
savās mājās ASV Latvijas kolēģus un studentus, tāpat 
organizējot plaša mēroga palīdzības sistēmu Latvijas 
veselības iestādēm jau tūlīt pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas. Rūta Margarete Beķere ir aktīva Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienības biedre. Ar savu 
dzīvessparu, atbalstošo attieksmi un mīlestību pret 
Latvijas zemi un ļaudī m Rūta Margareta Beķere ir 
godam pelnījusi Valsts augsto novērtējumu.”

Ļoti priecīga, bet ne pārsteidzoša, bija ziņa, ka 
Rūtas Beķeres darbu atzinīgi novērtējusi Latvijas 
valsts, un 2020. gada novembrī viņa tapa iecelta par 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. Š o ziņu Mineapolē 
saņēma 18. novembra atceres sarīkojumā caur ZOOM, 
kā to prasīja drošības noteikumi un ierobežojumi 
šajā pandēmijas laikā. Visa latviešu sabiedrība, bet 
jo īpaš i dvīņu pilsētu latviešu sabiedrība, medicīnas 
sabiedrība Latvijā, kā arī daudzi amerikāņu draugi, ir 
ļoti lepni par šo valsts atzinību mūsu lielajai patriotei.

Uz LĀZA sūtīto apsveikuma vēstuli, Rūta Margareta 
Beķere atbildēja ar sev tik raksturīgo sirsnību.

Rūta Margarete Beķere – 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere
Jānis J. Dimants, Jr., LĀZA valdes loceklis
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„Pateicos par sirsnīgo apsveikumu!
Esmu pateicīga, ka varēju palīdzēt Latvijas 

medicīnas laukā visus tos gadus. Priecājos, ka ārsti, 
kuri bija šeit pie manis (kopumā 11) darbojas labi, viņi 
guva labu praktisku ieskatu šeit slimnīcās un iepazinās 
ar darbību Meijo klīnikā (Mayo Clinic). Diemžēl Dr. 
Ilmārs Lazovskis jau ir aizgājis mūžībā.

Vedu ārstus no Gillette bērnu slimnīcas (ASV) uz 
Latviju, lai iepazīstinātu, kā var palīdzēt bērniem ar 
cerebrālo trieku. Divu nedēļu laikā Dr. Luedtke un Dr. 
Wills konsultēja 50 bērnus un veica 25 operācijas. Arī 
Dr. Aivars Slucis no Meijo klīnikas palīdzēja.”

Ar cieņu, Rūta

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2020. gada 30. oktobra lēmumu 115 sabiedrības 
pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi. Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 52 
personībām, Viestura ordenis – 9 personībām un Atzinības krusts – 54 personībām.

LĀZA biedre, ASV ilggadīga sabiedriska darbiniece Rūta Margareta Beķere iecelta par Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieri, nodibinājuma “Bērnu slimnīcas fonds” valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa iecelta 
par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri, LĀZA biedrs, asociētais profesors Jānis Eglītis iecelts par Triju 
Zvaigžņu ordeņa virsnieku, profesors Uga Dumpis iecelts par Atzinības krusta lielvirsnieku. Apbalvoto 
vidū daudz LĀZA draugu un atbalstītāju, daudz medicīnas jomas profesionāļu. 

Sveicam visus, kuru darbs ir augsti novērtēts!

Latvijas valsts apbalvojumi 2020

Rūta Margareta Beķere

Jānis Eglītis

Liene Dambiņa

Uga Dumpis
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2020. gada rudenī LĀZA valde atsaucās Latvijas 
Ārstu biedrības aicinājumam izvirzīt savus kandidātus 
godpilnajam LĀB Goda biedra nosaukumam. 
Nolikumā teikts, ka LĀB Goda biedra nosaukuma 
piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums 
izcilākiem kolēģiem, kas krietni sekmējuši medicīnas 
un veselības aprūpes virzību. LĀZA valde lēma, ka šim 
apbalvojumam un nolikumā izvirzītajām prasībām 
pilnībā atbilst prof. Bertrams Zariņš un prof. Kristaps 
Zariņš, un nosūtīja LĀB valdei ieteikuma vēstules. 
2021. gada sākumā LĀB apliecināja Goda biedra 
statusa piešķiršanu abiem profesoriem.

“Latvijas Ārstu biedrības pastāvēšanas laikā Goda 
biedra statuss kopumā ir piešķirts vairāk nekā 200 
Latvijas ārstiem. Esam pagodināti šo cilvēku pulku 
papildināt vēl ar 16 personībām, kas veidojušas un 
virzījušas mūsdienu Latvijas medicīnu. Uzlabojoties 
epidemioloģiskajai situācijai valstī, būsim priecīgi 
kolēģus satikt un sveikt arī klātienē.” 

    LĀB prezidente Ilze Aizsilniece

Ieteikuma vēstule par LĀB Goda biedra statusa 
piešķiršanu profesoram Bertramam Zariņam (ASV)

Latviešu ā rstu un zobārstu apvienības (LĀZA) 
valde izvirza LĀB Goda biedra nosaukumam 

prof. Bertramu Zariņu, traumatologu-ortopēdu 
(ASV) par ilglaicīgu un nozīmīgu atbalstu Latvijas 
ārstiem un studentiem, nodrošinot starptautiskas 
prakses iespējas.

Profesors Bertrams Zariņš dzimis 1942. gada 22. 
jūnijā Tukumā, kopā ar ģ imeni bēgļu gaitās nonāca 
ASV, kur medicīnisko izglītību guva  State University 
of New York, Upstate Medical Center in Syracuse. 
Vispārējās ķirurģ ijas rezidentūru viņš beidzis Johns 
Hopkins Hospital in Baltimore. Bostonas universitātes 
klīnikā viņš izstrādājis daudzas jaunas ķirurģiskas 
ārstniecības metodes, kuras ļā vis apgūt arī Latvijas 
kolēģiem. Bertrams Zariņš Latvijā atveda jaunas 
ceļa un pleca ārstēš anas metodes. Viņa praktiskā 
darba lauks ir sporta medicīna, bet sirdslieta ir 
atbalsts Latvijas ā rstiem. Bertrams Zariņš ir viens 
no I Vispasaules latviešu ārstu kongresa galvenajiem 
organizatoriem, viņa iedibinātie profesionālie 
pārrobežu sadarbības ceļi veiksmīgi darbojas gadu no 
gada – Bertrams Zariņš ir viens no Latvijas Medicīnas 
Fonda (LMF) dibinātājiem un ir tā valdes loceklis. 
Fonds jau kopš I Vispasaules latviešu ārstu kongresa 
laika sniedz nozīmīgu finansiā lu atbalstu jaunajiem 
ārstiem stipendiju veidā, lai dotu iespēju apgūt 
starptautisko pieredzi visdažādākajās medicīnas 
nozarēs ārpus Latvijas. Fonda finansējumā  liela daļa 
ir personīgi profesora ieguldījumi. Bertramu Zariņu 
par savu skolotāju var saukt daudzi Latvijas vadošie 
traumatologi-ortopēdi. Viņa sabiedriski redzamākā 
darbība ir saistīta arī ar Latvijas medicīnas vēstures 
saglabāšanu. 2019. gadā tika izdota Bertrama Zariņa 
grāmata par I Vispasaules latviešu ā rstu kongresu. 
Profesors Bertrams Zariņš ir aktīvs LĀZA biedrs un 
nenogurstoši un nesavtīgi sniedz atbalstu jaunajiem 
Latvijas kolēģiem, kā arī dod finansiālu iespēju ārpus 
Latvijas studējošajiem iepazīt Latviju, tās medicīnu, 
atjaunot un stiprināt saites ar Tēvu zemi.

LĀB Goda biedra statuss 
LĀZA biedriem 
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Prof. Bertrams Zariņš
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Ieteikuma vēstule par LĀB Goda biedra statusa 
piešķiršanu profesoram Kristapam Kristoferam 
Zariņam (ASV)

Latviešu ā rstu un zobārstu apvienības (LĀZA) 
valde izvirza LĀB Goda biedra nosaukumam prof. 
Kristapu Kristoferu Zariņu, asinsvadu ķirurgu (ASV) 
par ilglaicīgu un nozīmīgu atbalstu Latvijas ārstiem 
un studentiem, nodrošinot starptautiskas prakses 
iespējas.

Profesors Kristaps Zariņš dzimis 1943. gada 
2. decembrī Tukumā, Latvijā, agrā bērnībā kopā ar 

vecākiem emigrējis uz ASV. Viņa mērķtiecība, darba 
mīlestība un empātija ir labs piemērs kolēģiem arī 
Latvijā. Profesors Kristaps Zariņš ir ne vien izcils savas 
jomas speciālists, bet ļoti daudz darījis, lai atbalstītu 
Latvijas medicīnu un pacientus. K. Zariņš ir viens 
no I Vispasaules latviešu ārstu kongresa iniciatoriem 
1989. gadā, un kopā ar brāli prof. Bertramu Zariņu 
1993. gadā bija arī II Pasaules latviešu ārstu kongresa 
rīcības komitejā, bija viens no Baltijas sirds asinsvadu 
un torakālās ķirurģ ijas starptautiskā kongresa 
organizatoriem. Kristaps Zariņš ir viens no   Latvijas 
Medicīnas Fonda dibinātājiem un ir tā valdes loceklis. 
Fonds jau kopš Pirmā vispasaules latviešu ārstu 
kongresa laika sniedz nozīmīgu finansiā lu atbalstu 
jaunajiem ā rstiem stipendiju veidā, lai dotu iespēju 
apgūt starptautisko pieredzi visdažādākajās medicīnas 
nozarēs ārpus Latvijas. Fonda finansējumā  liela daļa 
ir personīgi profesora ieguldījumi. Kristapa Zariņa 
devums ir gan kopējas operācijas ar Latvijas kolēģiem, 
gan lekcijas un medicīnas grāmatas. Profesors Zariņš 
turpina savas darba gaitas ASV, bet viņa domas 
vienmēr ir saistītas ar Latviju. Profesors Kristaps 
Zariņš ir aktīvs LĀZA biedrs un vienmēr ir uzsvēris 
pasaulē esošo latviešu un Latvijas ā rstu sadarbības 
nozīmīgumu.

Latvijas Ārstu biedrības Goda biedri 2020
Lūcija Arāja, Uldis Čāčus, Vaira Leimane, Arians Lukins, Ilga Lūkina, Mārīte Antra 
Ozoliņa, Juris Pokrotnieks, Marina Sevastjanova, Antoņina Sondore, Ojārs Teteris, Natālija 
Točiļenko, Irisa Vilciņa, Ivans Zagorskis, Jānis Zaļkalns, Bertrams Zariņš un Kristaps Zariņš.

LĀZA sveic visus pagodinājuma saņēmējus!

LĀZA biedri - LĀB Goda biedri

Prof. Kristaps Kristofers Zariņš

• Zaiga Alksne-Phillips

• Zeliks Čerfass

• Jānis Dimants

• Kristaps Juris Kegi

• Ansis Muižnieks

• Visvaldis Nagobads

• Andris Saltups

• Kaspars Tūters

• Pāvils Vasariņš

• Egils Vēverbrants

• Bertrams Zariņš

• Kristaps Zariņš
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Starp dažādām satraucošām ziņām, kas pāršalca 
pasauli 2020. gada pavasarī, viena raisīja īpaši siltas jūtas 
– Rīgas Stradiņa universitātes Senāts novērtējis Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) valdes locekles, 
pediatres Zaigas Alksnes-Phillips sirds dāsnumu.

19. maijā, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 
Senāts nolēma RSU  Goda doktora nosaukumu 
(Doctor Honoris Causa) piešķirt pediatrei, Vītolu 
fonda stipendijas izveidotājai Zaigai Alksnei-
Phillips, bijušajai Valsts prezidentei (1999–2007) 
Vairai Vīķei-Freibergai un Vītolu fonda padomes 
priekšsēdētājam, mecenātam Vilim Vītolam. Goda 
doktoru inaugurā cija notiks RSU 70 gadu jubilejai 
veltītajā Senāta svinīgajā sēdē 2021. gada 24. martā.

1987. gadā latviešu izcelsmes pediatre no ASV 
Zaiga Alksne-Phillips Latvijā viesojās pirmo reizi. 
Kopš tās reizes viņa nesavtīgi organizējusi palīdzību 
Latvijas bērniem un medicīnas iestādēm, stāstījusi 
ārstiem par savu bērnu ārstēšanas pieredzi un 
konsultējusi mazos pacientus. RSU Medicīnas 
fakultātes Pediatrijas katedras darbiniekiem ilgstoši 
ir sirsnīgas un profesionālas attiecības ar ārsti Zaigu 
Alksni-Phillips. Katedras darbinieki tiekas ar viņu 
katru gadu, apmainoties ar informāciju pediatrijā un 

apspriežot bērnu veselības aprūpes jautājumus, un 
ir saņēmu ši dāvinājumā grāmatas un žurnālus. Īpaši 
augsti vērtējams ir Zaigas Alksnes-Phillips ieguldījums 
pediatru apmācībā gan ASV, gan Latvijā. 2010. gadā 
Zaiga Alksne-Phillips Vītolu fondā dibināja savā vārdā 
nosauktu stipendiju, lai atbalstītu pediatrus. Izskolotas 
divas studentes – Indra Stiureniece (RSU, pediatrija) 
un Simona Paule (RSU, medicīna). Abas jaunās 
ārstes guvušas plašu starptautisku atzinību. Pašlaik 
stipendiju saņem Mareks Marčuks (RSU, medicīna).

Zaigai Alksnei-Phillips RSU Goda doktora 
nosaukums piešķirts par ilggadēju un nesavtīgu 
devumu RSU studējošo profesionālajā izaugsmē un 
attīstībā, vairāku gadu garumā atbalstot izglītību, 
starptautisko pieredzes apmaiņu un pētniecību 
pediatrijā.

RSU Goda doktora (Doctor Honoris Causa) 
nosaukumu piešķir kopš 1990. gada 26. jūnija, kad 
universitātes Zinātņu padome pieņēma šādu lēmumu. 
Goda doktora nosaukumu piešķir universitātes Senāts 
par izciliem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas un RSU attīstībā.

Par sevi un savu profesiju Dr. Zaiga Alksne-
Phillips saka: „Personīgu prieku man dara dotā 
iespēja savā mājā ASV izmitināt Latvijas ārstus, kuri 
ieguva pieredzi ne tikai savā specialitātē, bet novēroja 
sistēmu un darbības organizāciju, ā rstu – 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 ļ oti vajadzīgi tādi 
speciālisti kā psihiatri, psihologi, sociālie darbinieki, 
kas veicinātu tautas veselību.”

RSU Goda doktore 
Zaiga Alksne-Phillips
RSU sabiedrisko attiecību nodaļa

Zaiga Alksne-Phillips
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2020. gada vasarā LĀZA biedrs profesors Martins Geza Radvany 
par izciliem nopelniem radioloģijā saņēma Amerikas Radioloģijas 
apvienības (American Radiology Society) Goda diplomu, ko piešķir 
vien 10 procentiem šīs apvienības locekļu. Martins Radvany ir 
beidzis Northwestern universitāti Čikāgā ar MD grādu, specializējies 
diagnostiskajā radioloģijā (Diagnostic Radiology) Tripler Army 
Medical Center Havaja un invazīvajā radioloģijā (Interventional 
Radiology) Johns Hopkins universitātē Merilandē. Pēc tam viņš 
vadīja invazīvās radioloģijas nodaļu Brooke Army Medical Center 
Sanantonio, kur viņš arī uzdienējās pulkvežleitnanta (lieutenant 
Colonel) pakāpē Amerikas armijā.

Prof. Radvany turpināja papildināties invazīvajā neiroradioloģijā 
(Interventional Neuroradiology) Johns Hopkins universitātē un pēc tam 
tur vadīja Invazīvās neiroradioloģijas nodaļu. 

Profesors Radvany arī izveidoja invazīvās neiroloģijas programmu Well 
Span slimnīcā  York, Pensilvānijā un pieņēma Arkanzasas universitātes 
aicinājumu tur izveidot un vadīt invazīvās neiroradioloģijas programmu 
un insultu ārstēšanas centru. Profesors Radvany ir starptautiski pazīstams 
un iecienīts mentors un vadītājs jauniem radiologiem, neskaitāmu 
publikāciju autors zinātniskos žurnālos un vairāk nekā 15 nodaļu autors 
dažādās radioloģijas grāmatās. 

Martins Radvany ir Dr. Almas Milleres Venteres mazdēls, viņš 
ir beidzis Krišjāņa Barona pamatskolu Čikāgā un ir korporācijas 
Letgallia filistrs.

Goda diploms prof. Martinam Radvany

Prof. Martins Geza Radvany

Dr. Ņikita Bezborodovs

2020 gadā “Latvijas lepnuma” balvu nominācijā “Vairāk nekā prasa 
pienākums” saņēma bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, kurš daudz 
darījis, lai mainītu sabiedrības attieksmi pret bērniem un pusaudžiem ar 
psihiskās veselības traucējumiem.

“Pēdējos gados centos izmantot visas iespējas runāt ar sabiedrību arī 
par lietām, kas nav tik vienkāršas. Man tiešām šķiet, ka psihiskā veselība 
ir prioritāte un bērnība ir tas laiks, kad varam palīdzēt,” saka balvas 
ieguvējs, Dr. Bezborodovs.

LĀZA sadarbība ar Ņikitu Bezborodovu sākās jau 2018. gadā, kad 
Pārresoru koordinācijas centrs (Latvija) aicināja sniegt ieteikumus bērnu 
pedagoģiski psiholoģisko centru izveidei un lūdza sniegt savu redzējumu 
par problēmām šajā jomā. Sadarbība turpinās, veidojot LĀZA izglītojošos 
seminārus par bērnu psihoterapiju. Mums kopā vēl lielas un labas ieceres!

Balva „Latvijas lepnums” 
Ņikitam Bezborodovam
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Laime ir vienkāršās lietās – šie Jāņa Dimanta vārdi 
manī atbalsojas vēl ilgi pēc mūsu ZOOM emocionālās 
sarunas novembra sākumā, kad viegls vējš trenkā 
pēdējās rudens lapas. Bet acu priekšā viņa sirmā galva, 
augšup un tālē vērstais skatiens un roku plūdenās 
kustības, gluži kā diriģējot neredzamu orķestri, kad 
Jānis stāsta par zēģelēšanu. Aizrautīgs, sirsnīgs un 
smaidīgs ir ginekologs Jānis Dimants juniors – LĀZA 
valdes loceklis, savulaik tās prezidents. 

Jānis Jāzeps Dimants dzimis 1937. gada 27. janvārī 
Rīgā, bet kopš 1951. gada dzīvo un strādā ASV, tagad 
gan jau pensionējies. 2008. gadā par nopelniem un 
ilggadēju, aktīvu sabiedrisko un kultūras darbību, par 
nesavtīgo atbalstu Latvijas ā rstu izglītībai Amerikas 
latviešu sabiedriskais darbinieks, medicīnas doktors 
Jānis Jāzeps Dimants tiek iecelts par Atzinības krusta 
kavalieri, jau 2007. gadā saņēmis Latvijas Republikas 
Ministru kabineta Atzinī bas rakstu, ir Latvijas 
Ārstu biedrības goda biedrs, Latvijas Brīvības fonda 
viens no dibinātājiem, 1949. gadā dibinātā Andryva 
Jūrdža fonda vadītājs, 17 gadus   bijis LĀZA valdes 
priekšsēdis. Ziņu par Jāni Dimantu ir daudz, daudz 
arī viņa paša rakstu sabiedriskajos medijos gan par 
medicīnu, gan politiku, gan valodas jautājumiem, 
tomēr šoreiz saruna par dzīves ceļiem un krustceļiem, 
kuros jāpieņem lēmumi, par cilvēkiem, kas ir daļa no 
viņa likteņa. „Padod tik man vaļu un es runāšu visu 
dienu” – tā sākās mūsu saruna. Ar Jāni var runāt 
visu dienu un divas dienas, var runāt visu mūžu, un 
vienmēr būs kas jauns, ko dzirdēt, vienmēr kas gaišs 
un uzmundrinošs.

-Pirmais lielais krustceļš manā dzīvē bija 1944. 
gada vasaras beigas. Toreiz jau lēmumu nepieņēmu 
es, bet gan mans tēvs, ka jādodas prom no Latvijas. 
Mans tēvs Jānis Dimants ir dzimis Līvānu pagastā, 
mamma Anna – Līksnā. Ģimenē  runājām latgaliski. 
Man prieks, ka latgaliešu valoda atkal ir dzirdama, ka 
to atzīst un novērtē. Pats arī vēl varu runāt, tikai, ja 
valodu nelieto, tā ierūsē. 

Paps un mamma abi studēja lauksaimniecību. 
Mamma bija pirmā sieviete no Latgales, kas beidza 
Lauksaimniecības fakultāti kā agronome. Viņa bija 
stingra, gudra sieviete, bija pat daudz stingrāka, kā 
tēvs. Viņai nepatika garas runas, viņa bija darītāja. 
Tēvs gan augstskolu nepabeidza, viņam vienmēr 
patikusi politiskā darbība. Viņš iestājās studentu 
biedrībā “Latgola” un Latgales zemnieku jaunatnes 
biedrībā. Tā nu studijām pietrūka laika. Vēl kā puika 
pēc I pasaules kara tēvs zaudēja kreiso roku zem 
elkoņa – puikas spēlējās ar atrastajām granātām un 
viena no tām sprāga.  Par manu tēvu gan var teikt, ka 
viņš vairāk padarīja ar vienu kā cits ar divām rokām. 
Cilvēks visu var izdarīt, ja grib – to viņš pierādīja.

Atminos, ka izbraucām no Latvijas tad, kad sāka 
aizmesties gurķi, man bija 7 gadi. No savām mājām 
Maltā, māju vārds bija Gušči, devāmies pajūgā uz 
Kurzemi. Līdzi bija arī lopi. Devāmies uz Liepāju un 

Dimants 
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Dr. Jānis J. Dimants
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kāpām uz kuģa. Lopiņus un iedzīvi atstājām vietējiem 
saimniekiem.  Tas bija 1944. gada vasaras beigās. Ar 
kuģi devāmies līdz Gdiņai un tad ar vilcienu uz Berlīni, 
un tur bija pazemes vilcieni, ko atceros kā brīnumu. 
Tālāk devāmies prom no Berlīnes uz dienvidiem, 
uz Augsburgu, tālāk no sarkanajiem, un pēc dažām 
dienām Berlīni šausmī gi bumboja. Š is ir bijis tāds 
lēmums, kas ir paglābis mūsu ģimeni.  

Vācijas dienvidos apmetāmies mazā ciematiņā 
kādā dārzniecībā, kur tēvs bija dārznieks un māte 
strādāja kā piena pārraudze. Tur arī sagaidījām 
amerikāņu karaspēku. Juku laiki, kad mainījās varas, 
beidzās, un mēs pārcēlāmies uz Haunštetenas DP 
nometni, kur abiem vecākiem bija darbs, bet man 
sākās jaukie skolas gadi. 1951. gadā mēs beidzot tikām 
uz Ameriku, jo tēva invaliditātes dēļ mūs ilgi negribēja 
Amerika ņemt pretī. Bijām laikam vieni no pēdējiem, 
kas izbrauca no Vācijas. 

1951. gada maija sākumā braucām ar kuģi uz 
Ameriku, bet vispirms piestājām Puertokabello 
(Puerto Cabello), Venecuēlā, jo bija jāizlaiž grupa 
tautiešu tur. No turienes ceļš veda uz Ņūorleānu, 
Luiziānas pavalstī. Tur mūs visus piecus iesēdināja 
vilcienā, tēvam iedeva 45 dolārus, un mēs braucām 
taisni uz Klarindu, Aiovas pavalstī, kur mūsu 
galvotājs, itāļu izcelsmes mācītājs Franks Marasko 
(Frank Marasco), jau gaidīja. Labāku cilvēku grūti pat 
iedomāt, viņš mums palīdzēja arī atrast darbu – es 
kļuvu par avīžpuiku. 

Mamma jau Vācijā ņē ma man angļu valodas 
stundas, un es, Amerikā iebraucot, tūlīt varēju stāties 
9. klasē. Mans brālis ir divi gadi jaunāks par mani, 
bet māsa 10 gadus jaunāka. Bagāti mēs nebijām, 
pat nesaprotu, kā tikām cauri. Vecāki izskoloja mūs 
visus. Māsa Silvija bija rentgenoloģe, bet Andrejs – 
vispārējais ķirurgs. Tagad abi jau aizsaules dārzos.

Vēlāk jau pārcēlāmies uz Demoinu Aiovas 
pavalstī. Tēva zināšanas agronomijā te noderēja. 
Viņam uzticēja pārraudzīt visas zemes ap Demoinas 
slimnīcu. Mamma strādāja slimnīcā par māsas 
palīdzi, bet mēs puikas palīdzējām – mazgājām grīdas 
slimnīcā, pļāvām zāli, stādījām tomātus hektāru lielā 
zemes gabalā taisni pie slimnīcas, ko tēvs iedomāja 

izveidot par tomātu dārzu. Pa vasaru bija svaigi tomāti 
slimnīcai. Brīva laika jau nebija, sāku strādāt slimnīcā 
– visus darbus. Satikos ar ārstiem, tie man jautāja – ko 
tad es gribu darīt? Un viens no ginekologiem man ļāva 
vairāk pietuvoties medicīnai. Es sapratu, ka tas ir tas, 
ko man vajag. Tad jau mans labvēlis ļāva piepalīdzēt 
pie operācijām, beigās jau biju galvenais asistents, kaut 
vēl mācījos vidusskolā. Demoinā bija liela latviešu 
kopiena, viens otru labi zinājām, bija arī liela poļu 
kopiena. Bet baznīca viena, mācītājs – monsinjors 
Leons Vārna. Mūsu ģ imene bija katoļi. Reiz izeju 
pēc dievkalpojuma no baznīcas un redzu, ka tur 
stāv meitene, ko nepazīstu – zilā kostīmā ar sarkanu 
bubļičku galvā. Palūdzu paziņai, lai iepazīstina. Un 
tā bija mana Božena.  Tad jau es biju pirmajā kursā 
medicīnas skolā. Pa vasaru strādāju, bet š ad tad jau 
mēs satikāmies. Boženai tolaik jau bija mašīna - tā 
nu mums tās iespējas bija gana plašas, doties divatā 
plašajā pasaulē. 1958. gada rudenī es aizbraucu studēt 
medicīnu uz Aiovu (lowa City), kur dzīvoju internātā 
un piestrādāju slimnīcā. Stipendijas jau tādas nebija, 
ka varētu nestrādāt. 1962. gadā pabeidzu medicīnas 
studijas Aiovas pavalsts universitātē un vienu gadu 
Detroitā man bija stažēšanās. Taisni tajā laikā sākās 
aktīva amerikāņu armijas iesaiste Vjetnamas karā. 
Sapratu, ka mani iesauks, tāpēc nospriedu labāk 
pats pieteikties dienestam un saņēmu ziņu, ka mani 
sūta kā ārstu uz Havaju salām. Tā divus gadus bijām 
Havaju salās, bet pirms tam mēneša laikā ar Boženu 
apprecējāmies. Es jau biju pilntiesīgs ginekologs un 
aprūpēju sievietes, kas bija kara bāzē Havaju salās.

Ar Boženu bijām draudzējušies septiņus gadus. 
Meitene mani gaidīja, kamēr pabeidzu mācību gaitas 
universitātē. Katru gadu bija Asklēpija balle, un uz 
to balli Božena atbrauca ar vilcienu un es aizņēmos 
no drauga mašīnu, lai viņu varētu stacijā sagaidīt. Un 
vakarā gājām uz balli. Bija jauki! Mēs esam kopā jau 
57 gadus, esam vecāki trim meitām. Anna un Halīna 
piedzima Filadelfijā, kur man no 1965. gada bija 
rezidentūra ginekoloģijā, bet Mineapolē – Janīna, 
kas nu jau gan dieva mierā. 1968. gadā devāmies 
uz Minesotu, jo tur bija darba iespējas un bija 
plaša latviešu sabiedrība, un es uzsāku privātpraksi 
ginekoloģijā Fridlijā. Man bijuši 35 gadi privātpraksē, 
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un tie ir mani labākie gadi. Ejot pa pilsētu, daudzi 
sveicina. Tā ir tāda patīkama sajūta. Medicīna – tā ir 
vislielākā bauda – īpaši dzemdniecība. Tā jau ir tāda 
māksla – kā jau radīšana. 

Bet skumji, ka Latvijā dzimstība ir tik zema. 
Dr. Voldemāru Lejiņu deviņdesmitajos iedrošināju 
uzsākt arī Latvijā mākslīgo apaugļošanu. Vakar, 6. 
novembrī, izdzēru glāzi stiprāka dzēriena sava labā 
drauga piemiņai. Viņš pie mums bija pāris reizes, 
lai apbružātos un apgūtu metodi, ko vēlāk pielietoja 
EGV klīnikas darbā.  Bet 2019. gadā izkārtoju divu 
nedēļu praksi jaunajai ā rstei no Latvijas Kristīnei 
Zilgalvei. Viesi jau mums ir bijuši visos laikos. Es biju 
viens no tiem, kas jau no pašiem sākumiem uzņēma 
latviešu māksliniekus, mani pat te uzskatīja par 
sarkano baronu. Bija Jakovļevs, Ziedonis, Georgs un 
Anita Andrejevi, Nellija Lietuviete ar ģimeni, arī Nora 
Ikstena un vēl citi draugi no Latvijas. Tie tādi skaisti 
brīži.

Sabiedriski aktīvs gan esmu bijis vienmēr un 
visur. Man patika teātris. Kad ierados Mineapolē, te 
bija vairāk nekā divi tūkstoši latviešu un trīs teātri. 
Minesotas Latviešu apvienības jaunatnes teātrī 
bija tāds režisors Edgars Š ulcs – būvinženieris pēc 
profesijas, bet mācījies arī LU dramatiskajā studijā. 
Savācām jauniešu grupu un uzvedām visas lielās lugas 
– Raiņa Zelta zirgu, Brigaderes Maiju un Paiju. Es 
divdesmit gadus biju teātra administrators, dažreiz 
arī aktieris, bet visbiežāk gan biju tas tirāns, kas 
visus dresēja, lai ir laba tā latviešu valoda. Valodiņa 
gan tagad tāda, ka nereti mulstu, pat izrakstu tos 
brīnumvārdus: definēts, kumulatīvais, skvērs, jāstartē, 
blogere, pārprofilēt, nonstopā, jāpārstrukturē un kādi 
tik vēl ne. Valoda man ir ļ oti mīļa, bet tā jākopj, tā 
jālieto. Valoda ir zelts. Katru rītu izskatu visus rakstus 
cauri, ko atrodu datorā par Latviju. Priecājos, ka 
atdzīvojusies latgaliešu valoda. Jo vairāk dažādības, 
jo skaistāk, kā pļavā – vai tad tur tikai vienas puķes? 
Pats zinu krievu, poļu, vācu, mazliet mācījos slovēņu, 
tagad es turpinu mācīties itāļu valodu caur ZOOM – 
tā ir labākā stunda nedēļā – smejamies un mācāmies 
runāt vienlaikus. Galvenais – jāmīca tā valoda kā 
māli. Ne vienmēr gramatikai ir nozīme, svarīgi, lai 
var saprasties. “Vairāk par maizi un naudu vajadzīgi 

Abi ar sievu Boženu esam mūsu “il cielo “ priekšā - 
vasaras mājiņā turpat dārzā.

Tomātu raža vasarā manā dārzā.
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draudzīgi vārdi,” teica Jānis Sudrabkalns. Tas varētu 
attiekties uz savstarpēju sakaru uzturēšanu un 
veicināšanu, bet tam vajadzīga valoda. Tagad ceru, 
ka pavasarī uz pusgadu varētu braukt uz Sicīliju, lai 
varu riktīgi runāt, serenādi nodziedāt. Picu pasūtīt jau 
māku. Sicīlijā esmu kā dieva ausī – tur cita domāšana, 
cits dzīves stils. Bet tagad – jāgaida, ko nesīs pavasaris. 
Tagad tikai – izvilkt, izvilkt. Visgrūtākais ir gaidīšana 
– kā pie dzemdībām, kad tēvi nervozē visvairāk, jo 
neko nevar darīt. 

Bet septiņdesmito gadu pirmajā pusē gan darīju 
daudz. Tad bija ļ oti aktīva nacionālpatriotiskā 
kustība. Un tas bija mana tēva ieteikums – izveidot 
fondu. No Demoinas tautiešiem savācām 5000 
USD nacionālpolitiskajai darbībai un aizvedām tos 
līdzekļus uz ALA kongresu 1973. gadā. Tā sākās 
Latvijas Brīvības fonds. Fonda nauda bija paredzēta 
arī tādiem projektiem, kurus rosināja Latvija. Daudz 
palīdzēja Uldis Grava. Bija jau visādi aizspriedumi un 
pat šķēršļ i, bet man jau tas vienalga, lai runā, es tik 
daru. Ir cilvēki pretimnākoši, citi noraidoši, bet, jo 
vairāk dara, vairāk arī padara. Daudz mācījies es esmu 
no tēva, viņš mani ir mudinājis rakstīt, tēvs vienmēr 
mācēja pacelt balsi par visu, kas viņu uztrauca.

ALA valdē biju revīzijas komisijā, biju arī 
Andryva Jūrdža fonda vadītājs. Tāpat daudzus gadus 
biju Amerikas latviešu katoļu apvienības valdes 
priekšsēdis. Pēdējos gados esmu St.Paulas latviešu 
katoļu draudzes vadītājs. Bet 1980. gadā Madridē, 
protestējot pret Baltijas valstu okupāciju, notika 
politiska demonstrācija, kuras laikā mācītājs Māris 
Ķirsons tecināja savas asinis uz sarkanā padomju 
karoga. Šai akcijai viņu sagatavojām mēs ar kolēģi 
Dr. Lenardu Luksu no Kanādas, lai tās asinis no vēnas 
tecētu. Skats bija ļoti iespaidīgs, un tas pievērsa visas 
pasaules žurnālistu uzmanību. 

17 gadus biju LĀZA valdes priekšsēdis. Šis 
bija liels pārmaiņu laiks Latvijā – tika sūtīti un 
vesti medikamenti, instrumenti, literatūra, notika 
savstarpēja ekspertīzes apmaiņa un zināšanu 
papildināšana. Šinī  darbā sajutām lielu sabiedrības 
un tautiešu atbalstu. Savā laikā pat savācu naudu 
ultraskaņas aparāta iegādei Aizkraukles veselības 

Atzinības krusta  saņemšana 2008. gadā Rīgā - abi ar 
Boženu.

Ar draugu un kolēģi Dr. Voldemāru Lejiņu Mineapolē 
pirms daudziem gadiem. (Dr.V.Lejiņš nesen aizgāja Dieva 

mierā, tas bija personīgs zaudējums man un mums visiem...
Viņš ir atstājis lielu mantojumu medicīnā.)

Jānis Dimants kopā ar savām specialitātes kolēģēm 
Vitu Začestu, Andru Leviti un Aldu Urtāni 

LĀZA 70 gadu jubilejā LU aulā 2017. gada  20. septembrī.



LĀZA APKĀRTRAKSTS

98

centram. Un vēl – ar Dr. Voldemāru Lejiņu dibinājām 
Latvijas dzimstības veicināšanas fondu. Visi šie 
pasākumi gāja roku rokā. 

Esmu daudz runājis un rakstījis presē par mūsu 
zemo dzimstību, par zemajām algām ārstiem un 
medmāsām – ieteicu un mudināju valdību un Saeimu 
tās pacelt profesionālā līmenī – vismaz 2-3 reizes, ja 
vēlamies redzēt kādu efektu. Tas strauji mazinātu 
jauno ārstu un speciālistu aizplūdumu no Latvijas. 
Tas pats arī attiecās uz medicīnas māsām. Gribēju 
mainīt pasauli – vienu reizi pat kandidēju uz Latvijas 
Saeimu (12.) un vienu reizi uz Eiropas Parlamentu. 
Bet tā politika ir tāda velna dzīšana. Nav ko sūdzēties, 
jāpriecājas par dzīvi, un tā mēs darām.  Mans galds 
nokrāmēts un aizkrāmēts, vajadzētu sašķirot, bet 
kaut kas atkal iztraucē un paliek tās daudzās papīru 
kaudzes, tomēr tajās visa mana dzīve, manas domas.

Tagad kas man ir svarīgi – atbalstīt diasporas presi 
un īpaši laikrakstu Laiks. Manuprāt, ir ļoti svarīgs 
iespiestais vārds. Tas paliek, to var paņemt un sajust. 
Katru dienu man iznāk uzrakstīt divas, trīs vēstules 
ar roku draugiem. Es tās, kas uzrakstītas ar datoru, 

neskaitu par vēstulēm. Un vēl – katru dienu izlasu 
vienu Guntara Rača dzejoli – domu graudu. Tas 
iedvesmai. Bet visvairāk mani iedvesmo mana Božena 
–mums ir vienmēr, ko darīt, abi esam vienlīdz traki – 
patīk kustēties, mierā nesēžam. Božena vēl strādā savā 
tējas veikaliņā, bet tagad ar slotu un vēju dzenā lapas 
pa dārzu. Viņa ir vēl trakāka par mani, bet tas trakums 
cilvēkam vajadzīgs.

Šosezon 30 reizes izzēģelēju pa Misisipi, tas ir ļoti 
labi vienai sezonai. Mana sirdslieta zēģelēšana aizsākās 
Havaju salās. Toreiz tur bija arī kādi 20 latvieši, arī 
Dr. Elmārs Bitte, un viņam bija maza zēģeļlaiviņa (26 
pēdas), un es saslimu ar zēģelēšanu. Nekāda medicīna 
nav vajadzīga, ja zēģelē. Tā ir pavisam cita pasaule. 
Visskaistākais, kas ir – mazs vējiņš, zila debess, 
zēģeļlaiva, nekāda trokšņa, rokā baltā vīna glāze, ne 
par ko nav jādomā, tikai neliela šalkoņa apkārt, kas 
rodas, viļņiem atsitoties pret laivas malām. Tas ir tas, 
kas dzīvi padara priecīgu, bet saturīgu to dara bērni. 
Par visu, kas manā dzīvē bijis un ir, esmu pateicīgs   
Dievam un vecākiem.

Pa  Misisipi upi - Lake  city ezeru vasarā ar zēģeļlaivu “JANINA”. Ostas skats
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No 2021. gada Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) aicina 
gan savus biedrus, gan draugus un kolēģus uz neformālām sarunām 
par to, kas svarīgs mums katram, par to, kas nozīmīgs medicīnā, par 
to, ko varam mainīt un kas jāsaglabā. Aicinām uz sarunām par vidi, 
kurā dzīvojam, par iespējām to darīt labāku.

Sarunas ZOOM vidē LĀZA Facebook vietnē plānotas 
katra mēneša trešajā trešdienā.

Pirmā tikšanās „55 minūtes ar LĀZA” jau 
17. februārī 18.00 pēc Latvijas laika.

Sarunas tēma - “Kādi bijām, kādi esam”
par to, kā LĀZA mainījusies cauri laikam.

Sarunas dalībnieki – 
psihoterapeits prof. Kaspars Tūters, LĀZA eksprezidents (Kanāda), 
reimatologs prof. Juris Lazovskis, LĀZA viceprezidents (Kanāda) 
bērnu psihiatrijas 5. gada rezidente Karīna Beinerte, LĀZA valdes 
locekle (Apvienotā Karaliste).

Ko vēlaties jautāt sarunas dalībniekiem? Gaidīsim jautājumus jau līdz 16.02. 
laza@lazariga.lv, tēmā norādot „55 minūtes ar LĀZA”, kā arī jau sarunas laikā 
tērzētavā (Chat).

Nākotnes sarunu tēmas būs arī par to, cik viegli ir aizbraukt vai atgriez-
ties Latvijā, sievietes medicīnā un zinātnē, rezidentūras saturs un forma, kā 
arī citas tēmas, kas sasaucas ar mūsu darbību. Tāpat viesos aicināsim jūsu 
ieteiktos sarunbiedrus.

Kādi viesi, tādi svētki! Gaidām visus viesos „55 minūtes ar LĀZA”!

55 minūtes
ar LĀZA
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