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Mīļie LĀZA biedri, atbalstītāji un draugi!

Šis ir mans pēdējais Apkārtraksta priekšvārds kā 
LĀZA vadītājam. Valde astoņos gados ir padarījusi 
ļoti daudz, un par to katram valdes loceklim esmu 
bezgala pateicīgs. Ir lepnums par padarīto un skumjas 
par lietām, kas neizdevās. 

2019. gadā pieņēmām LĀZA statūtu izmaiņas, ka 
vadītājs nedrīkstēs būt vairāk par diviem termiņiem. 
Ticu, ka šis Mayo klīnikas paraugs ir svarīgs katrai 
organizācijai, kas vēlas attīstīties. Ceram, ka mediķu 
asociācijas, kurās desmitiem gadu ievēl vienu un to 
pašu kolēģi par vadītāju, iedvesmosies pārmaiņām. 

2015. gadā, sanākot jaunievēlētai valdei, 
sapratām, ka LĀZA prioritātēm jāmainās. Mums 
no sirds jāmēģina kļūt par latvisko medicīnas 
māju visiem, arī tiem, kas izbrauca no Latvijas pēc 
neatkarības atgūšanas, bet it sevišķi tiem simtiem 
ārstu un zobārstu, kas izbrauca pēc 2004. gada, kad 
Latvija iestājās ES. LĀZA vēsturiski un juridiski ir 
saistīta ar Ziemeļameriku, jo uz ASV un Kanādu 
izbrauca visvairāk kolēģu pēc Otrā pasaules kara, 
mūkot no PSRS okupācijas režīma. Mazākas biedru 
nodaļas bija Vācijā, Zviedrijā, Austrālijā, Anglijā 
un citur. Izmantojot 21. gadsimta IT iespējas, 
uzsākām ikmēneša valdes sēdes Zoom. Valdei varēja 
pievienoties kolēģi no Eiropas un Austrālijas, taču viņu 
skaits varētu augt, jo Eiropas valstīs pašreiz dzīvo un 
strādā visvairāk no Latvijas izbraukušo kolēģu. Mūsu 
darbībai ir arī otrs virziens – mēs esam maksimāli 
centušies palīdzēt Latvijas Jauno ārstu asociācijai 
ar padomu, ar finansēm, kā arī daudziem kolēģiem 
snieguši finansiālu atbalstu ar stipendijām, aicinājuši 
pie sevis, lai rādītu, kā medicīna un zinātne tiek 
praktizēta citur. No savas pieredzes varu teikt, ka tie 
30 kolēģi, kas ieradās apmaiņā uz University of Texas 
Southwestern, un kopā ar viņiem pavadītais laiks arī 
mūsu mājās, ēdot kopā brokastis un vakariņas, daudz 
deva arī man. Mēs kļuvām par draugiem. Ir svarīga šī 

mūsu mijiedarbība vienam ar otru, zināšanu abpusēja 
nodošana. Tas rakstīts arī LĀZA devīzē “Visiem 
spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto 
studentu un rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un 
sadarbību”.

Milzīgs paldies arī Latvijas Medicīnas fondam 
(LMF) par atbalstu tik daudziem jaunajiem kolēģiem. 
Tāpat visus gadus Latvijas kolēģus un medicīnas 
organizācijas ir atbalstījis Ojāra Veides fonds. Jau kopš 
2005. gada studentus atbalsta Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonds. 

Kolēģu saziņu esam centušies uzlabot, izveidojot 
LĀZA Facebook grupu, un te atkal jāsaka milzīgs 
paldies LĀZA sekretārei Dainai Dreimanei. Grupai 
nu jau seko 1800 kolēģu visur pasaulē. LĀZA 
mājaslapā var atrast mūsu katra ieteiktās grāmatas, 
kas palīdzējušas mums kļūt labākiem cilvēkiem un 
ārstiem, intervijas ar kolēģiem, aprakstus par LĀZA 
projektiem un citiem svarīgiem notikumiem mūsu 
dzīvē. Liela nozīme ir arī mūsu vēstures saglabāšanai, 
ko vislabāk var redzēt LĀZA Apkārtrakstu numuros, 
kas arī ir mūsu mājaslapā pieejami interneta vidē. 

2017. gadā Latviešu ārstu un zobārstu apvienība 
savu 70 gadu jubileju atzīmēja 1. jūlijā Baltimorā 

Astoņu gadu ciklu noslēdzot
Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis, Dartmutas universitātes profesors

LĀZA 75 gadu jubilejas plenārsēde 23. septembrī, 
9. Latvijas Ārstu kongresā.
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latviešu dziesmu svētku laikā un Rīgā pirms 
8. Latviešu ārstu kongresa 20. un 21. septembrī ar 
svētku konferenci RSU, vakara svinīgo pieņemšanu 
LU un LĀZA 70 gadu vēsturei veltītu izstādi, ko 
atklāja 21. septembrī P. Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejā. Gribu izteikt pateicību Ērikam Niedrītim 
par viņa aktīvo darbu, lai LĀZA konferences latviešu 
dziesmu svētkos vienmēr notiktu. 

2018. gadā piedalījāmies 4. Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresa organizēšanā. 

Savu 75 gadu jubileju 2022. gadā LĀZA atzīmēja ar 
trim nozīmīgiem notikumiem – Eslingenā, Minesotā 
un Rīgā, bet par to būs arī šajā Apkārtrakstā.

Uzsākot otro valdes sasaukumu 2019. gadā, 
sapratām, ka, lai panāktu būtiskas izmaiņas 
diasporai un Latvijai svarīgos jautājumos, ir ciešāk 
jāsadarbojas ar citām diasporas organizācijām un 
Latvijas organizācijām, kas nevēlas saglabāt status 
quo. Strādājot kopā ar Latvijas Ārstu biedrību un 
Eiropas Latviešu apvienību, panācām, ka diasporas 
ārstiem, kas atgriežas Latvijā no valstīm, kuras nav 
ES dalībvalstis, bet ar kurām var būt dubultpilsonība, 
būs vienkāršoti un ES pielīdzināmi diplomu atzīšanas 
noteikumi, lai pēc iespējas ātrāk kolēģi var uzsākt 
darbu Latvijā. 

Divus gadus strādājām kopā ar Latvijas Jauno 
Zinātnieku asociāciju (pateicība tās bijušajam 
vadītājam Kristapam Jaudzemam), Latvijas izcelsmes 
studentu un pētnieku Apvienotajā Karalistē 
asociāciju (ALSRUK) (pateicība tās vadītājai Sandrai 
Martinsonei), Pasaules Brīvo latviešu apvienību 
(PBLA) (pateicība tās bijušajai vadītājai Kristīnei 
Saulītei), Eiropas Latviešu apvienību (ELA) (pateicība 
tās bijušajai vadītajai Elīnai Pinto), Amerikas Latviešu 
apvienību (ALA) (pateicība tās bijušajam vadītājam 
Pēterim Blumbergam) un panācām, ka Latvijā būs 
jāatzīst profesora amati, kas iegūti ASV, Kanādā 
un Austrālijā, arī bez PhD grāda iegūšanas, bet tieši 
un precīzi izmērot katra profesora akadēmisko un 
zinātnisko pienesumu. Mums Saeimu neizdevās 
pārliecināt, ka Diasporas profesoriem bez doktora 
grāda būtu jāļauj piedalīties konkursos uz rektora un 

Veselīgas dzīves gadi (2020), Eurostat dati.

Valdības veselības aprūpes izdevumu rādītāji, % no IKP 
2021, OECD dati.

Doktora grāda ieguvēji 2018. gadā uz 10 000 
iedzīvotāju. MK rīkojums Nr.246 Par Zinātnes, 

tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 
2021.–2027. gadam. Latvijas Vēstnesis, 16.04.2021., Nr. 73. 
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uz citiem augstākiem universitāšu amatiem. Tam bija 
milzīga pretestība no augstskolām, it sevišķi RSU. 

Ar ELA aktīvu atbalstu noorganizējām tikšanās ar 
kolēģiem Berlīnē, Londonā un Stokholmā, kas raisīja 
produktīvas diskusijas, un jācer, ka kolēģi aktīvi 
iesaistīsies LĀZA darbā. 

LĀZA valde ir publiski atbalstījusi prasību 
palielināt līdzekļus veselības aprūpei. https://
ir.lv/2021/11/23/par-latvijas-2022-gada-valsts-
budzetu/

Lai gan pieaugums ir bijis, tas ir daudz par gausu un 
rezultāts ir acīm redzams – dzīvojam visīsāko dzīvi ES, 
veselības aprūpei un zinātnei veltām vismazāk naudas, 
valstī strauji samazinās iedzīvotāju skaits un bērnu 
dzimst mazāk, IKP pieaug lēnāk nekā Igaunijā, un nu 
jau arī Lietuvā, Latvijā ir vismazāk zinātnieku starp 
attīstītajām valstīm, zinātnei viszemākais finansējums 
un Latvijas zinātniekiem publikāciju vismazāk. Tie, 
kas izbrauc no Latvijas, publicē daudz vairāk. Turpretī 
Igaunijā daudz vairāk publikāciju tiem, kas ilgāku 
laiku pavadījuši ārzemēs un atgriezušies. Man jāatzīst, 
ka pozitīvā ir ļoti maz.

COVID laiks bija pārbaudījums visiem mediķiem 
visā pasaulē. Visas LĀZA valdes vārda no sirds 
pateicos kolēģiem, kas uz saviem pleciem iznesa 
COVID epidēmijas smagumu. Ceram, ka arī Latvijas 
valdība un Saeima to neaizmirsīs un atcerēsies, kad 
lems par kārtējo vai ārkārtējo budžetu.

Es gribu milzu paldies teikt mūsu lielākajiem 
ziedotājiem: Jurim Lazovskim, Kasparam Tūteram, 
Laumai Upelnieks-Katis, Dainai Dreimanei un 
Kristapam Keggi. Atgādināšu, ka LĀZA nesaņem 
nekādas dotācijas ne no vienas valsts organizācijas, 
tā pastāv tikai un vienīgi no mūsu pašu ziedojumiem. 
Lūdzu, ziedojiet un maksājiet biedru naudas!

No sirds pateicos par atbalstu visus šos astoņus 
gadus! Ticu, ka LĀZA pastāvēs, kamēr vien būs 
pasaulē latviešu ārsti un zobārsti! 

Lūdzu, aktīvi piedalieties nākamās valdes 
vēlēšanās, kas būs jau šogad – 2023. gadā! 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas — dabiskās pārmaiņas un 
neto migrācija 2000-2016 EU28+Norvēģija, Eurostat dati. 

SCI zinātnisko rakstu skaits uz tūkst. iedzīvotāju. Avots: 
https://www.makroekonomika.lv/latvijas-zinatniskais-

potencials-vai-verojams-progress.

Dzimušo Latvijas valstspiederīgo skaits 2005-2022.
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Dear members, supporters and friends of the 
LĀZA:

This is my last foreword to our newsletter as 
president of the LĀZA.  Over the past eight years, 
the board has done a great deal, and I am thankful 
from the bottom of my heart for each of our board 
members.  I am proud of what we achieved and sad 
about what we did not achieve.

We amended the LĀZA statutes in 2019 to say that 
the president could not serve more than two terms.  
This was an example set by the Mayo Clinic, and I 
believe that it is important for any organisation which 
wants to develop itself.  We hope that associations of 
medics which elect the same colleague year after year 
will be inspired to make some changes.

When a new board took office in 2015, we 
understood that the priorities of the LĀZA must 
change.  We had to devote ourselves to becoming a 
Latvian medical residence for those who emigrated 
from Latvia after the restoration of the country’s 
independence, and especially the hundreds of doctors 
and dentists who emigrated after 2004, when Latvia 
became a member state of the European Union.  
The LĀZA has historically been linked to North 
America, because most of the colleagues who fled 
the Soviet occupation after World War II ended up 
in the United States and Canada.  There were smaller 
units of members in Germany, Sweden, Australia, the 
UK and elsewhere.   21st-century communications 
technologies have allowed us to hold monthly board 
meetings on the Zoom platform.  Colleagues from 
Europe and Australia could join the board meetings, 
and their numbers may well increase, because the 
greatest number of colleagues who have left Latvia 
live elsewhere in Europe.  Another area of operations 
for us has been a maximal effort to help the Latvian 
Association of Young Doctors with advice and 

finances.  We’ve also provided financial support to 
many young colleagues with scholarships, and we have 
invited future colleagues from Latvia to visit us so that 
they can see how medicine is practiced elsewhere.  My 
experience tells me that the 30 colleagues who took 
part in an exchange trip to the University of Texas 
Southwestern provided me with many things, just as 
was the case with the time that they spent at my home 
to have breakfast and dinner.  We became friends, 
and this interaction meant that we could share our 
knowledge.  That is recorded in the LĀZA slogan:  
“To do everything possible to facilitate the education 
and co-operation of students, residents, doctors and 
dentists engaged in health care and science.”

I am enormously grateful to the Latvian Medical 
Foundation (LMF) for its support to a great many 
young colleagues.  The Ojārs Veide Foundation has 

Concluding an eight-year cycle
Professor Uģis Gruntmanis, Dartmouth University, President of the Latvian Medical and Dental 
Association (LĀZA)

Ugis Gruntmanis with his patron prof. Kristap Keggi, 2022
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also supported colleagues and medical organisations 
in Latvia during all of these years.  Since 2005, the 
Prof Ilmārs Lazovskis Medicine Fund has supported 
students.  We have tried to improve contacts among 
colleagues with a Facebook group for the LĀZA, and 
here I must thank the organisation’s secretary, Daina 
Dreimane.  The group has 1,800 colleagues from all 
over the world.  The LĀZA homepage has a list of 
recommended books which have helped us to become 
better people and physicians.  There are interviews 
with colleagues, as well as descriptions of LĀZA 
projects and other important aspects of our lives.  Of 
great importance is the preservation of our history, 
and that is best seen in the LĀZA newsletters, which 
are available online on our homepage.

In 2017, the Latvian Association of Doctors and 
Dentists celebrated its 70th anniversary on July 1 
during the Latvian Song Festival in Baltimore, and 
then on September 20 and 21 in advance of the 8th 
Latvian Congress of Doctors in Rīga.  A conference 
was held at the Rīga Stradiņš University (RSU), and 
there was a ceremonial reception at the University of 
Latvia.  An exhibition focused on the 70-year history 
of the LĀZA was opened on September 21 at the 
Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine.  I 
would like to thank Ēriks Niedrītis for his active work 
to make sure that LĀZA conferences are always held 
during Latvian song festivals.

In 2018, we helped to organise the 4th World 
Congress of Latvian Scientists.  The LĀZA celebrated 
its 75th anniversary with important events in 
Esslingen, Minnesota and Rīga.  You can read more 
about these events in this issue of our newsletter.

When we began our second board session in 
2019, we understood that essential changes in the 
diaspora and important issues in Latvia would 
require closer co-operation with other diaspora and 
Latvian organisations that were dissatisfied with the 
status quo.  We worked with the Latvian Medical 
Association and the European Latvian Association 
to ensure that doctors from the diaspora who held 
double citizenship involving countries that are not 
member states of the EU would have an easier time 

in comparing their diplomas to EU requirements so 
that colleagues could start work in Latvia as soon as 
possible.

We spent two years working with the Latvian 
Association of Young Scientists (thanks to its former 
director, Kristaps Jaudzems), the Association of 
Latvian Students and Researchers in the UK (thanks 
to its director, Sandra Martinsone), the World 
Federation of Free Latvians (thanks to its former 
director, Kristīne Saulīte), the European Latvian 
Association (thanks to its former director, Elīna 
Pinto), and the American Latvian Association (thanks 
to its former director, Pēteris Blumbergs) in ensuring 
that professors who earned their doctoral degree in 
the United States, Canada and Australia would have 
their degrees recognised in Latvia without earning 
another Ph.D.  Instead, there has been direct and 
precise evaluation of the academic and scientific 
contributions which each professor can make.  We 
did not convince Latvia’s parliament, the Saeima, 
that professors from the diaspora who do not hold a 
doctorate should be allowed to apply for the positions 
of rector and higher posts at universities.  There was 
enormous opposition to this from universities and 
particularly the RSU.

The active support of the European Latvian 
Association helped us to organise meetings with 
colleagues in Berlin, London and Stockholm.  This 
involved productive discussions which allow me to 
hope that these colleagues will be active participants 
in the work of the LĀZA.

The LĀZA has publicly supported demands in 
Latvia to increase the health care budget.  See https://
ir.lv/2021/11/23/par-latvijas-2022-gada-valsts-
budzetu.  There have been increases, but they have 
been far too slow, and the result is obvious.  Life spans 
in Latvia are the shortest in the EU, we spent the least 
money on health care and science, the population 
of Latvia is rapidly shrinking, there are fewer new-
born children, GDP is increasing more slowly than in 
Estonia and Lithuania, Latvia has the fewest scientists 
among developed countries, funding for science is 
at the lowest level, and there is the fewest number of 



LĀZA APKĀRTRAKSTS

8

scholarly publications by scientists in Latvia.  Those 
who emigrate publish much more often.  In Estonia, 
there are more publications among those who have 
spent a long time abroad and then returned to their 
motherland.  I have to say that there is hardly anything 
in all of this that can be viewed positively.

COVID-19 was a huge test for medics all around 
the world.  On behalf of the LĀZA board, I would 
like to thank colleagues who bore the burden of this 
epidemic on their shoulders.  We hope that Latvia’s 
government and Saeima will not forget about this 
when time comes to consider a routine or emergency 
budget.

I am enormously thankful to our primary donors 
– Juris Lazovskis, Kaspars Tūters, Lauma Upelnieks-
Katis, Daina Dreimane and Kristaps Keggi.  I will 
remind you that the LĀZA has no subsidies from 
any state organisation.  We exist on the basis of our 
own donations.  Please do not forget to pay your 
membership fees and to donate when you can.

I thank you all from the bottom of my heart for 
your support during the past eight years.  I believe 
that the LĀZA will exist as long as there are Latvian 
doctors and dentists in the world.  Please be active in 
voting for the next board in the election that will be 
held this year, in 2023.

LĀZA YouTube kanāls, izveidots 2022. gadā.

On the website of the LAZA - all the most current

LAZA YouTube channel @LAZALatvija - association's history and events

LĀZA  mājaslapa www.lazariga.lv
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LĀZA 75 gadu vēsture – saknes, kas baro
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja, LĀZA Apkārtraksta redaktore

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 2022. gadā atzīmēja savu 75 gadu pastāvēšanu. “Apkārtraksts” 
vienmēr ir bijis ziņnesis, lai saistītu dažādās pasaules malās izklīdušos kolēģus, bet organizācijas šūpulis ir 
Eslingena. Šis “Apkārtraksta” numurs ir veidots kā ziņa mums, 21. gadsimta ļaudīm, par seniem un ļoti seniem 
laikiem, par dramatiskiem vēstures notikumiem, kas izmainīja daudzu cilvēku dzīvi pirms simts gadiem, pirms 
astoņdesmit gadiem un par tiem, kas to maina tagad. Šajās “Apkārtraksta” lapaspusēs kā lielā gobelēnā gribas 
ieaust daudzu jo daudzu LĀZA biedru un draugu vārdus, kuri ar savu dzīvi, ar savu ticību, cerību un mīlestību 
ir atbalstījuši gan viens otru, gan gadiem pāri arī atjaunotās Latvijas medicīnu. Šai organizācijai ir nozīmīga 
loma Latvijas brīvvalsts medicīnas izaugsmē. Daudzi no šobrīd Latvijā atzītiem un izciliem speciālistiem 
reiz ir saņēmuši LĀZA biedru profesionālu atbalstu. Bet šoreiz ne tik daudz par šodienu, bet gan par LĀZA 
pirmsākumiem – kā un kas izveidoja kopību, kura palīdzēja saglabāt latvietību, savu aroda skolu un savus 
ideālus trimdas latviešu ārstiem. Nekad viss nebūs pateikts, bet vārdi var raisīt domas un domas var mudināt 
meklēt saknes – saknes, kas baro. 

Izstādes P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā “LĀZA 70 gadu vēstures meti: no dzimtā līdz svešam krastam” fragments, 2017.

Otrā pasaules kara laikā bēgļu gaitās devas vairāk 
nekā 200 000 Latvijas iedzīvotāju. 1944. gadā trimdā 
devas gandrīz 2/3 Latvijas ārstu un zobārstu. Eslingenā 
bija viena no lielākajām bēgļu nometnēm (5200 
latvieši 1945. gadā pēc UNRRA datiem), kurā bija arī 
liels skaits kultūras un izglītības darbinieku un ārstu. 
Tāpēc arī pirmais latviešu ārstu kongress notika 1947. 
gada 6. un 7. decembrī Eslingenā. Tajā piedalījās 220 
ārsti no visām trim rietumu okupācijas joslām Vācijā. 
LU Medicīnas fakultātes Mikrobioloģijas katedras 
un institūta vadītāja profesora Egona Dārziņa vārdi, 

kongresu atklājot, bija – “Vienīgās vērtības, kas mums 
palikušas, ir zināšanas un darbs.”

Kongresā nodibināja Latvijas Ārstu Apvienību 
Trimdā (LĀAT). Tās pagaidu valdē ievēlēja: 
psihiatru prof. Hermani Budulu, ķirurgu prof. Jāni 
Šulcu, anatomu prof. Jēkabu Prīmani, oftalmologu 
doc. Kārli Apini, ķirurgu doc. Teodoru Miķeli 
Vītolu, oftalmologu Jāni Reinhardu, internistu 
doc. Alfrēdu Pakalnu, psihiatru Ansi Karpu, urologu 
un venerologu Kārli Mālmani, ķirurgu Augustu 
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Dargēvicu, ķirurgu Paulu Purviņu, otolaringologu 
Pēteri Lapsu, dermatovenerologu Frici Lēmani, kara 
ārstu, pulkvedi Valteru Jaunzemu, ginekologu Valdi 
Aizkraukli, zobārsti Olgu Rozi (Vanagu), zobārsti 
Amāliju Štaueri (Boni), doc. Annu Raimondu no 
Pinebergas un anestezioloģi Mudīti Saltupi (Zīlīti). 
Organizācijas centrs atradās Eslingenā. Pagaidu valde 
pieņēma statūtus un par organizācijas priekšsēdi 
ievēlēja oftalmologu, rentgenologu, agrāko Latvijas 
Ārstu biedrības sekretāru, priv.doc. Kārli Apini, 
par biedrzini – Dr. Pēteri Lapsu. Pirmais LĀAT 
uzdevums bija apzināt svešumā izkaisītos latviešu 
ārstus un kopēja cīņa par profesionālo atzīšanu, kas 
visur pasaulē saskārās ar lielu pretestību. Pastāvēšanas 
pirmajos gados Apvienībai pievienojās 519 ārsti un 
218 zobārsti. 

Par pirmajiem goda biedriem LĀZA otrajā 
kongresā 1948. gada vasarā ievēlēja LU Fakultātes 
ķirurģijas klīnikas vadītāju (līdz 1940. gadam) 
prof. Jēkabu Alksni un psihiatru, kādreizējo LU 
Medicīnas fakultātes dekānu prof. Hermani Budulu.

1949. gadā sākās ārstu izceļošana no Vācijas uz 
jaunajām mītnes vietām. 1949. gadā uz ASV devās arī 
Kārlis Apinis ar sievu. Saziņa starp LĀAT biedriem 
pārtrūka, jo mainījās valstis un kolēģu adreses, bet 
pateicoties un K. Apiņa neatlaidībai, rakstot visiem 
sev zināmajiem kolēģiem vēstules un aicinot atjaunot 
LĀAT darbību, tomēr jau pavisam drīz organizācijas 
biedru skaits atkal bija vairāk nekā 500. 1956. gada 
18. oktobrī LĀAT pēc tās vadības lēmuma tika 
inkorporēta kā juridiska persona Minesotas štatā zem 
nosaukuma: Latvian Medical and Dental Association 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA).

Ar šo nosaukumu organizācija ir zināma arī 
šodien, vienojot ārpus Latvijas un Latvijā esošos 
nozares speciālistus, sniedzot savu palīdzību Latvijas 
jaunajiem ārstiem un studentiem. 21. gadsimtā LĀZA 
vairs nav tikai trimdas organizācija – tās biedri ir arī 
Latvijas kolēģi. Tā nav vairs tikai ārstu un zobārstus 
vienojoša organizācija, jo par LĀZA biedriem var kļūt 
arī citas ārstniecības personas, medicīnas zinātnieki, 
arī studenti asociētā biedra statusā. 

LĀZA biedru skaits trimdas zemēs (1958-1982). Jubilejas izstādes MVM 2017. gadā fragments.
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LĀZA vadībā ir bijuši harizmātiski un uzņēmīgi ārsti, kurus jubilejas reizē nevar nepieminēt, jo viņu kā
vadītāju loma ir būtiski noteikusi organizācijas darbību, tās lomu gan katra biedra, gan Latvijas liktenī.
Plašāks apraksts par katru no viņiem LĀZA Apkārtrakstā Nr. 170.

LĀZA priekšsēži:
Kārlis Aleksandrs Apinis, M.D. – no 1947. līdz 1967.
Arveds Alksnis, M.D. – no 1968. līdz 1976.
Ferdinands Valdmanis, M.D. – no 1976. līdz 1978.
Andris Rubenis, M.D. – no 1979. līdz 1986.
Pauls Roberts Grūbe, M.D. – no 1986. līdz 1991.
Bertrams Zariņš, M.D. – no 1991. līdz 1993.
Kaspars Tūters, M.D.– no 1993. līdz 1997.
Jānis Jāzeps Dimants Jr., M.D. – no 1998. līdz 2015.
Uģis Gruntmanis, M.D. – no 2015. gada. 

LĀZA Apkārtraksts Nr. 52./ 1956

LĀZA Ziņas Nr. 7/ 2004LĀZA Apkārtraksts Nr. 56./ 1957

LĀZA Apkārtraksts - no 1947. gada
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Reizē ar LĀZA radās arī Apkārtraksts. To radīja 
LĀZA pirmais priekšsēdis Kārlis Apinis 1947. gadā 
Vācijā. Tās bija mašīnrakstā drukātas lapas, kas tika 
pavairotas un piesūtītas bēgļu nometņu ārstiem. 
Diemžēl nav zināms, vai kādam vēl ir saglabājušies 
šie pirmie unikālie izdevumi. Apkārtraksts ar 
apbrīnojamu regularitāti tika izdots, lai gan jau 1948. 
gadā sākās lielā izceļošana. Apkārtraksts atrada arī 
pasaulē izklīdušos ārstus un 1950. gadā tā izdošana 
atjaunojās ASV. Mašīnrakstā drukātais Nr. 52/1956 ir 
23 lpp biezs un tajā ievadrakstu gatavojis Kārlis Apinis, 
raksturojot trīs posmus LAAT dzīvē. Līdz pat 1958. 
gadam Apkārtraksts bija mašīnrakstā, bet 1957. gadā 
izdotais Nr. 56 jau ir vairāk līdzīgs žurnālam. Ar 1957. 
gadu tas iznāk četras reizes gadā. 1966. gada decembrī 
Kārlis Apinis noliek savas pilnvaras, un žurnāla 
dzīvē arī iestājas sastingums, tomēr ar 1967. gadu to 
izdod Zviedrijā reizi gadā kā dubultnumuru, bet ar 
1969. gadu tas iznāk Amerikas kontinentā (Kanādā) 
divas reizes gadā, pamīšus ar Zviedriju. 1986. gadā 
Apkārtraksta izdošana apsīkst pavisam, bet jau 1991. 
gadā tas atkal iznāk ASV līdz pat 1998. gadam, kad to 
sāk izdot Latvijā. 

Jaunā gadsimta sākumā, kad LĀZA priekšsēdis 
bija Jānis J. Dimants un vicepriekšsēdis Egils Zālītis, 
ASV tika izdotas arī LĀZAS ZIŅAS. Kā izdevējs bija 
ASV Informācijas birojs. Ziņu redaktore bija LĀZA 
kasiere, arī vicepriekšsēde, Zaiga Alksne-Phillips, 
koredaktore – Mirdza Neiders. Ziņu sagatavošanā 
savu artavu deva arī Jānis J. Dimants. Ziņas iznāca 
līdz pat 2008. gadam, kad ir pēdējais – 13. numurs. 
No 2004. gada Apkārtraksts iznāk 1 reizi gadā un no 
2013. gada Apkārtraksta Nr. 162 to var lasīt arī LĀZA 
mājaslapā.

Apkārtraksts gada sākumā tiek izsūtīts visiem 
aktīvajiem LĀZA biedriem uz viņu pasta adresēm.

LĀZA dzīvē savu darbu un laiku ieguldīja daudzi 
kolēģi, par viņu veikumu un dzīvi ir vērts gatavot 

plašāku materiālu, kurā tad varam kā spogulī redzēt 
šos izcilos ļaudis. Bet šoreiz varu minēt vien dažus, 
kuriem liela loma Apkārtraksta vēsturē: LAAT pirmais 
kasieris Fricis Lēmanis, valdes sekretārs un biedrzinis 
Teodors Vītols, LAAT (LĀZA) valdes loceklis Jēkabs 
Prīmanis, LAAT (LĀZA) valdes loceklis Hermanis 
Buduls, LĀZA kasieri Kārlis Kārkliņš, Augusts 
Dargēvics, Jānis Pone, Gaida Roce, Ansis Muižnieks, 
Zaiga Alksne-Phillips, kā arī visi rakstu autori. Un 
protams visi Apkārtraksta redaktori: 

Kārlis Apinis (1947-1967, Vācija / ASV), 
Jānis Arvīds Āboliņš (1967-1969, Zviedrija),
Raimunds Pavasars (1969-1980, Kanāda), 
Pāvils Vasariņš (1980-1986, Kanāda), 
Laila Vehvilainena Puriņš (1991-1995, ASV), 
Dace Micāne Zālīte (1996-2000, ASV/ Latvija), 
Ansis Muižnieks (2001- 2004, ASV), 
Maija Pozemkovska (2001-2015, Latvija), 
Kamena Kaidaka (no 2016, Latvija).

LĀZA Apkārtraksts
Kamena Kaidaka, LĀZA Apkārtraksta redaktore, LĀZA biroja vadītāja

Meklējam LĀZA Apkārtrakstus
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja bibliotēka 
ir specializētā bibliotēka, kurā vairāk nekā 60 
darbības gadu laikā uzkrāts ievērojams daudzums 
medicīnas un medicīnas vēstures izdevumu. Rūpīgi 
krājam un saglabājam Latvijas medicīnas vēsturei 
būtiskus izdevumus.
Caurskatot Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 
Apkārtrakstus, esam atraduši, ka mums diemžēl 
trūkst atsevišķi numuri. Būtu ļoti pateicīgi, ja varētu 
tos iegūt, lai saglabātu tos nākotnei.
Bibliotēku interesē trūkstošie LĀZAs Apkārtraksta 
numuri 1-60, 70, 77, 79, 80, 81, 86, 103, 119, 126, 
127, 128, 135, 139.
Artis Ērglis
Komunikācijas speciālists / Bibliotēkas pārzinis
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
Ukrainas neatkarības ielā 1, Rīgā, Latvija
mob.tel. 29516722
www.mvm.lv
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LĀZA Apkārtraksta un LĀZA Ziņu redaktori

Kārlis Apinis (1947-1967) Jānis Arvīds Āboliņš (1967-1969) Raimunds Pavasars (1969-1980)

Pāvils Vasariņš (1980-1986) Laila Vehvilainena Puriņš (1991-1995) Dace Micāne Zālīte (1996-2000)

Zaiga Alksne-Phillips (2000-2008) Mirdza Neiders (2000-2008) Jānis J. Dimants (2000-2008)

Ansis Muižnieks (2001- 2004) Maija Pozemkovska (2001-2015) Kamena Kaidaka (no 2016)
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Atmiņas par LĀZA dibināšanu un darbību Vācijā
Pauls Purviņš bija viens no LĀZA dibinātājiem, ilgus gadus arī valdes loceklis. Dzimis Cēsīs 1914. gada 27. 
maijā, studējis LU Medicīnas fakultātē, jau studiju laikā mācījās ķirurģiju pie Paula Stradiņa, 1939. gadā beidza 
studijas un kā ķirurgs turpināja darbu LU ķirurģijas klīnikā kā asistents. Doktorantūras studijas nepabeidza, jo 
darbu pie disertācijas pārtrauca kara beigu daļas notikumi. 1945. gadā Purviņš izkļuva no Kurzemes aplenkuma, 
nonāca Vācijā. Aktīvi darbojās ārstu organizācijā LĀZA. 1949. gadā ar ģimeni izceļoja uz ASV. Nokārtoja visus 
eksāmenus un 1952. gadā kā viens no pirmajiem ārstiem uzsāka privātpraksi Newton Falls. Kad nestrādāja, bija 
dārzkopis un kaislīgs makšķernieks. Mira pēkšņi, 1971. gada 18. decembrī ar sirdstrieku. Tā nu Apkārtrakstā 
Nr. 102 blakus ir divi piemiņas raksti – Paula Purviņa in memoriam prof. Jēkabam Prīmanim un turpat blakus 
Jāņa Zemzara piemiņas rindas Paulam Purviņam. Bet šoreiz Paula Purviņa atmiņas par LĀZA dibināšanu 
(publikācija Apkārtrakstā Nr. 100, 1971), foto no LĀZA Apkārtrakstiem.

Pauls Purviņš
Daudz ūdens ir aiztecējis kopš trauksmainajiem 

trimdas laikiem Vācijā, kad Latvijas ārstu un zobārstu 
saime atrada sevi izkaisītus gan starp saviem tautas 
brāļiem daudzajās bēgļu nometnēs, gan noklīdušus 
vācu ciemos un pilsētās. Daudziem no mums bija 
grūts ceļš aiz muguras. Daudzi bija tikko ar grūtībām 
savus piederīgos sameklējuši pa dažādajām okupācijas 
zonām. Kā parasts, daudzi no mums bija, savu 
profesionālo pienākumu saistīti, atrauti no savām 
ģimenēm; daudzi bija tikko atgriezušies no uzvarētāju 
nāciju gūstekņu nometnēm, kur viņi bija nokļuvuši ar 
savām latviešu cīnītāju vienībām. Bija arī tādi, kuru 
ģimenes bija gājušas bojā kara vētrās, tāpat bija arī 
ārstu ģimenes, kuru tēvi nekad vairs neatgriezās.

Šinī laikā Švābijas provinces pilsētā Eslingenā 
bija izveidojusies viena no vislielākajām latviešu 
nometnēm ar 5-6000 tautiešu. To vidū bija arī ap 30 
ārstu un apmēram tikpat daudz vai drusku mazāk 
zobārstu. Eslingenā valdīja parlamentāra iekārta. Tā 
kā nometnē dzīvoja daudzi brīvās Latvijas politisko 
partiju vadītāji un pārstāvji (Klīve, Bastjānis, Kacens 
u.c.), tad arī nometnes vadība sastāvēja no pēc 
partiju sarakstiem ievēlētām amatpersonām, šīs 
amatpersonas nebija UNRRA (red., Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Palīdzības un rehabilitācijas aģentūra) 
vai IRO (red., internacionālā bēgļu organizācija) 
atalgoti ierēdņi. Nometne pārtika no vācu civilās 
saimniecības, un ļaudis dzīvoja vāciešiem rekvizētās 
jaunās un tīrās blokmājās ar 3-4 istabu dzīvokļiem. 

Parasti 2 -3 ģimenes aizņēma vienu dzīvokli. Skats 
bija jauks un kulturāls, bet nevarēja audzēt vistas un 
sivēnus, tāpat arī neredzējām amerikāņu cigaretes, 
šokolādi un konservus. 

Nometnes amata personu vēlēšanu rezultātā 
katram sarakstam proporcionāli iegūto balsu 
skaitam bija tiesības uz attiecīgu posteņu skaitu 
nometnes valdē. Sarakstu proponētie kandidāti 
bija apstiprināmi pie IRO vadības, un tikai pēc šāda 
apstiprinājuma kandidātam tika atļauts uzņemties 
attiecīgās "ministrijas" vadību. 

LĀZA dibinātājs, ķirurgs Pauls Purviņš (1914-1971)
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Šī raksta autors kandidēja t.s. bezpartejiskā, labāk 
izsakoties nepartejiskā, sarakstā 1946. gada vēlēšanās. 
Saraksts ieguva divas vietas valdē. Šinī sarakstā bija 
tikai daži ārsti, un tā nu šī raksta autors tika proponēts 
veselības daļas vadītāja amatam un, pēc "svētības" 
saņemšanas no IRO, šo amatu arī uzņēmās un tanī 
palika visu tālāk aprakstīto notikumu laikā. 

Kā jau minēju, nometnē bija ap 30 ārstu visās 
specialitātēs. Visi gribēja strādāt un kaut cik nopelnīt. 
Diemžēl IRO piešķīra tikai 18-20 ārstu algas: viens 
ārsts uz ik 250-300 nometnes iedzīvotājiem. Tā nu 
visas algas salikām vienā "katlā" un sadalījām 30 
nevienādās daļās, lai katram kollēgam varētu izmaksāt 
proporcionāli nostrādātam laikam viņa specialitātē. 
Kā jau parasti, bija apmierinātie un neapmierinātie, 
bija labvēļi un nelabvēļi, bet īstu naidnieku, liekas, 
gan nebija. Neaizmirsīsim, ka gandrīz vai visi 
ārsti kandidēja dažādajos vēlēšanu sarakstos, tā ka 
pretišķībām bija šur tur jāparādās. Šinī atmosfērā ap 
1946. gada beigām un 1947. gada sākumu nedaudzu 
kollēgu pulciņā (autors, Fricis Lēmanis, Roberts 
Zemmers, Annija Rozīte, Pēteris Riekstiņš) radās 
doma apzināt pa visām trim zonām izkaisītos latviešu 
ārstus un zobārstus. Tāpat radās toreiz šķietami 
utopiska ideja, sarīkot visu ārstu un zobārstu sanāksmi 
šinī lielajā latviešu centrā - Eslingenā. 

Bija jāveic daudzi priekšdarbi. Vispirms bija 

jādabū zināt, kur tad atrodas latviešu ārsti un zobārsti, 
lai ar viņiem varētu sazināties. Caur LSK, kura galvenā 
mītne atradās Eslingenā, dabūjām daudz ziņu. LSK 
vadītājs Roberts Liepiņš bija ļoti pretimnākošs 
un izpalīdzīgs. Aizsūtījām vēstules visu nometņu 
vadītājiem ar lūgumu apzināt ārstus. Eslingenā 
iznākošais latviešu laikraksts Rudzīša vadībā iespieda 
atkārtotus uzaicinājumus atsaukties un izteikt savas 
domas par paredzamo sarīkojumu. 

Bija jādabū IRO un kolonijas valdes akcepts 
sanāksmes sarīkošanai. Bija jāsagādā telpas; bija 
jādabū papildus pārtikas devas no saimniecības 
"ministrijas". Nometnes vadītājs Kārlis Kalniņš bija 
labvēlīgi noskaņots projekta īstenošanai dzīvē. Arī 
IRO veselības daļas vadītāja, simpātiska īru ārste Padi 
Makola (Paddy McCall) apsolīja savu atbalstu lietu 
kārtošanai ar vācu iestādēm.

Kad nu tik tālu viss bija noskaidrots, ka projekts 
būtu tehniski realizējams, uzsākām korespondenci ar 
mūsu trimdā esošiem LU Medicīnas fakultātes mācību 
spēkiem, izlūdzoties viņu atbalstu un svētību šādam 
pasākumam. Vēstules aizgāja mūsu profesoriem 
un docentiem: Budulam, Šulcam, Prīmanim, 
Apinim, Vētram, Vītolam, Mīlenbaham, Dārziņam, 
Raimondei, Alksnim u.c. Uzmundrinājumu un 
solījumu palīdzēt saņēmām no visiem. Daudz derīgu 
padomu tika dots, daudzi referāti tika pieteikti. Sevišķi 

Pirmā LĀZA Kongresa prezidija apspriede. Sēd no kreisās: prof. Prīmanis, prof. Šulcs, prof. Buduls, doc. Raimonde, doc. Vītols, 
prof. Vētra, prof. Dārziņš un Dr. Purviņš, 1947
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lielu interesi izrādīja doc. Kārlis Apinis no Augsburgas, 
kas bija tikai 1,5 stundu brauciena attālumā no 
Eslingenas. Kollēgas, kas aktīvi piepalīdzēja šinī 
pasākumā, bija Fricis Lēmanis, Annija Rozīte, Roberts 
Zemmers un Pēteris Riekstiņš. Daudz rakstu darbu 
paveica mūsu veselības daļas sekretāres Valtenberga 
un Golta kundzes. 

Nolēma pirmo LĀAT (Latvijas Ārstu Apvienība 
Trimdā) konferenci noturēt 1947. gada 6. un 7. 
decembra nedēļas nogalē. Dažādos veidos šo lēmumu 
izziņoja visiem kollēgām, kuru adreses bija mūsu 
rīcībā, kā arī visām bēgļu nometnēm, kur varēja 
atrasties latvieši. Mēs saņēmām ļoti maz pieteikumu: 
droši vien lielais vairums nevarēja izšķirties par 
braukšanu līdz pēdējam brīdim. Pārnakšņošanas 
problēma mūs sevišķi neuztrauca, jo cerējām, ka 
Eslingenā gandrīz vai katram latvietim būs kāds rads 
vai draugs, pie kura piemesties, šis aprēķins izrādījās 
pareizs, un konferences laikā ar viesu novietošanos 
problēmu mums nebija jānodarbojas...

Konferences priekšvakarā notika īsa apspriede 
ar iebraukušajiem LU mācības spēkiem. Sakārtojām 
programmu un apspriedām un pārrunājām 

problēmas. Bija paredzēta zinātniska daļa ar apm. 10 
referātiem, katrs 15-30 min. garumā; bija arī paredzēta 
sesija diskusijām par profesionāliem jautājumiem, 
organizācijas un nākotnes problēmām. 

Sabrauca necerēti daudz ārstu un zobārstu. Pēc 
fotogrāfijas apm. 160 cilvēku, bet pēc oficiālā skaita 
ap 220 latviešu kollēgu salidoja Eslingenā 1947. gada 
6. un 7. decembrī. Konferences sākumu ievadīja 
svinīgs dievkalpojums skaistajā Kalna baznīcā mūsu 
arhibīskapa prof. Teodora Grīnberga vadībā. Darba 
sesiju atklāja 6. decembra pēcpusdienā. Ievēlēja 
konferences prezidiju: par priekšsēdi prof. H. Budulu, 
prezidijā – profesoru Dārziņu, Šulcu, Prīmani, 
Vētru, Apini, no zobārstiem doc. A. Raimondi. 
Apsveikuma runu teica prof. Buduls, izsakot 
gandarījumu un prieku par sanāksmes īstenošanos, 
tai sekoja zinātniskie referāti, no kuriem daļa bija 
jānoklausās 7. decembrī, jo tumšā decembra diena 
ātri aiztecēja. Nākošā dienā vesela sesija tika ziedota 
administratīvām un organizācijas problēmām. 
Kopsapulce vienbalsīgi nolēma dibināt Latviešu 
Ārstu un Zobārstu Apvienību [red., Latvijas Ārstu 
Apvienību Trimdā (LAAT)]. Nolēma ievest biedru 
naudu DM 10 apmērā gadā. Ievēlēja komisiju jaunās 

Pirmais LĀZA Kongress Eslingenā, 1947. gada 6. un 7. decembrī.
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apvienības statūtu izstrādāšanai. Par jaundibinātās 
organizācijas priekšsēdi ievēlēja doc. Kārli Apini, 
sekretāru Paulu Purviņu un kasieri Frici Lēmani. 
Statūtu izstrādāšanas darbam tika pieaicināti doc. 
Teodors Vītols no Tibingenas un Dr. Augusts 
Dargēvics no Minhenes.

Plaši pārrunāja un iztirzāja jautājumu par 
jaundibinātās organizācijas uzdevumiem tam 
laika sprīdim, kamēr mums būtu jāuzturas Vācijā. 
1947. gadā izceļošanas drudzis vēl nebija sācies, bet 
katrs plānoja un cerēja darboties savā profesijā kādā 
no zemēm, kas mums šādas iespējas piedāvātu. Dažas 
ziņas bija dažiem konferences dalībniekiem, un viņi 
šinīs ziņās dalījās ar pārējiem kollēgām. Kļuva skaidrs, 
ka gandrīz vai visās valstīs no mums tiks prasīta 
eksāmenu nolikšana. Noskaidrojās arī fakts, ka, lai 
dabūtu tiesības šādus eksāmenus likt, nebūs pietiekami 
uzrādīt LU diplomu, bet būs nepieciešams sīks studiju 
gaitas apraksts, kurā jābūt parādītam katrā priekšmetā 
noklausīto stundu skaits. Bez šādas apliecības ceļš 
mūsu profesionālā darba turpināšanai likās slēgts. 
Kur šādu apliecību lai dabū? Studiju grāmatiņu mums 
vairs nebija, un no Latvijas šādas ziņas dabūt nebija 
ko cerēt. Tomēr starp 220 konferences dalībniekiem 
atradās pa ārstam un pa zobārstam, kuriem studiju 
grāmatiņas bija kaut kā saglabājušās. Tā nu visu 
klātesošo cerības vērsās uz Medicīnas fakultātes 
diviem sasniedzamajiem dekāniem – profesoriem 
Budulu un Prīmani, kas sēdēja pie prezidija galda. 
Pilnsapulce lūdza, un dekāni apsolīja restaurēt 
Medicīnas fakultātes studiju gaitu gan pēc atmiņas, 
gan ar trimdā esošo fakultātes vadītāju un asistentu 

atbalstu, turklāt iespējami īsā laikā. Ar to tad nu arī 
oficiālā konferences daļa izbeidzās. LĀZA dibināšanas 
datums bija otra konferences diena, 1947. gada 
7. decembris. 

Nevar atstāt nepieminētu, ka šai sanāksmei 
bija milzīgs iespaids mūsu saimes morāles 
uzmundrināšanā. Konferencē ieradās kollēgas, 
kas vēl nevienu citu latviešu ārstu nebija Vācijā 
sastapuši. Satikās draugi, kas nebija redzējušies kopš 
izbraukšanas no dzimtenes. Toreiz vēl eksistējošie 
zonu pārejas ierobežojumi nebija nevienu aizkavējuši 
– bija braukuši legāli un nelegāli. Viens kollēga bija 
atvedis mucu siļķu, un tās ļoti noderēja, jo amerikāņu 
zonā tāds gardums nebija dabūjams. Konferences 
noslēgumā rīkojām balli "Fliegerschule" telpās, kur 
sanāca vai visi dalībnieki. Lai arī galdi nelūza no 
ēdienu bagātības, aqua vitae bija katram līdzi. Dekāns 
vadīja dziesmu, uz galda stāvēdams, kol. Antons 
Vanags skandināja operu ārijas, un visi jutās kā brāļi, 
satikušies pēc ilgas šķiršanās. Uz rīta pusi izklīda, 
ņemdami līdz pagurušos. Labi, ka nometne bija 
kompakta un nebija tālu jāiet. Ne kādreiz agrāk un arī 
nekad vairs vēlāk neatceros redzējis kaut ko līdzīgu. 
Likās, ka kaut kur bija pazudis mūsu latviešu saimes 
tradicionālais atturības un rezervācijas plīvurs. 

Pēc konferences sākās darbs. Statūtu izstrādāšanā 
sanācām kopā kādas 4 vai 5 reizes. Doc. Apinis 
iebrauca no Augsburgas katru reizi, dažas reizes 
atbrauca doc. Vītols no Tibingenas un Dr. Dargēvics 
no Minhenes. Vairākkārtīgi pārstrādāto statūtu 
kopijas nosūtījām mūsu mācības spēkiem. Pēc tam, 

Teodors Vītols (1903-1959) Fricis Lēmanis (1901-1959) Gerhards Feders (1890-1974) Augusts Dargēvics (1896-1988)
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kad izdarījām šādus tādus grozījumus un labojumus, 
sākām statūtus lietot par darbības vadlīnijām. Statūti 
bija oficiāli apstiprināmi nākamajā LĀZA pilnsapulcē. 
Turpmākās valdes sēdes noturējām pēc vajadzības, 
parasti ik 4-6 nedēļas. 

Apmēram 4 vai 5 mēnešu laikā mūsu dekāniem 
bija izdevies restaurēt arī Medicīnas fakultātes studiju 
plānu. Apliecība bija izgatavojama labi pārskatāmā 
veidā, minot katrā semestrī noklausīto priekšmetu 
un praktisko darbu skaitu. Sadabūjām spiestuvi un 
iespējami labāku papīru un pasūtinājām 500 kopijas. 
Studiju gaitas sarakstu drīkstējām izsniegt tikai tiem, 
kas varēja ar dokumentiem pierādīt, ka tie LU beiguši. 
Uz vienkāršiem pieprasījumiem bez dokumentiem 
nevarējām atbildēt. Tas radīja ilgāku sarakstīšanos. 
Dokumentu nozaudēšanas gadījumā izsniedzām 
apliecības tikai tad, ja kollēga varēja pierādīt 
absolvēšanas faktu ar diviem ārstu, labāki dekānu, 
parakstiem. Grūtības radīja ārsti, kas bija beiguši 
universitātes ārpus Latvijas. Šādiem gadījumiem 
studiju gaitas apliecībai pievienojām oficiālu rakstu 
ar dekānu parakstiem, kas paskaidroja, ka attiecīgās 
universitātes studiju gaita ir līdzvērtīga apliecībā 
minētam plānam. 

Sāka rasties izdevumi: iespiešana, korespondence, 
ceļa izdevumi braucējiem no citurienes. Biedru nauda 
ienāca ļoti kūtri, un ar to nebija iespējams izdevumus 
segt. Tā nu LĀZA valde nolēma aplikt ar nodevu DM 
20 apmērā katras studiju gaitas apliecības saņēmēju. 
To izziņoja LĀZA apkārtrakstā un apliecības 
neizsniedza, iekams pieprasītājs neatsūtīja noteikto 
summu. Daži par to bija dusmīgi un dokumentus 
neizņēma. Aizbraukuši uz Ameriku vai citur, tad nu 
viņi ar skubu rakstīja, lai sūta apliecības uz turieni, 
bet dažiem arī izgāja slikti, un viņi nepaspēja vairs 
šo svarīgo apliecību dabūt, kamēr LĀZA vēl darbojās 
Vācijā. Ja tagad katrs šo dokumentu apskatīsit, 
tad redzēsit, ka jūsu vārds ir skaisti uzrakstīts. Šo 
darbu veica arch. Pēteris Voits, kurš tagad dzīvo 
Takomā. Viņš saņēma DM 5 par katru apliecību. 
Pēc dokumentu pārbaudes un vārda ierakstīšanas 
apliecība ceļoja pie prof. Budula uz Vircburgu, no viņa 
pie prof. Prīmaņa uz britu zonas ziemeļiem un tad 

atpakaļ uz Eslingenu. Kā jau minējām, pieprasītājam 
apliecību nosūtījām tikai pēc DM 20 samaksas. 

Studiju gaitas apraksta izsūtīšana un izgatavošana 
visiem trimdas kollēgām bija liels darbs. Bieži 
pa nedēļu salasījās paka ar 10-15 apliecībām. 
Apšaubāmos gadījumos bija nepieciešams valdes 
lēmums, un valdes sēdes tik bieži nebija iespējams 
noturēt. Komplikācija radās, kad prof. Prīmanis 
aizbrauca uz Ameriku 1948. gada augustā. Tad visai 
korespondencei bija jāceļo pāri okeānam un atpakaļ, 
radot aizkavēšanos. Šķiet tomēr, ka visumā darbs 
tika padarīts apmierinoši. Domāju, ka studiju gaitas 
apraksta izstrādāšana un izsniegšana visiem trimdas 
latviešu ārstiem bija vissvarīgākais LĀZA pasākums 
Vācijas perioda laikā. Mēs visi varam tam pateikties 
par mūsu pašreizējo labklājību. 

1948. gads pagāja, un bija jāsāk domāt par LĀZA 
otras konferences sarīkošanu. Atmosfēra bija ārkārtīgi 
mainījusies pa šo vienu gadu. Laba tiesa latviešu, to 
starpā daudzi ārsti, bija aizbraukuši no Vācijas, un 
pārējie visi bija ceļa jūtīs vai ceļa cerībās. Šīs izjūtas 
bija tik stipras, ka citām domām bija palicis daudz 
mazāk vietas un laika. Šoreiz nebija grūtību izziņot 
konferences laiku. Dzīve Vācijā bija normalizējusies 
un uzlabojusies. LĀZA otrs kongress notika atkal 
Eslingenā 1949. gada 11. jūnijā. Bija sabraucis daudz 
mazāk kollēgu – apmēram 120. Tika nolasīti daži 
zinātniski referāti par darba apstākļiem Amerikā, 
Austrālijā, Zviedrijā un Anglijā. Apstiprināja LĀZA 
statūtus. Pārvēlēja LĀZA valdi, atstājot to nemainītā 
veidā kopš pirmajām vēlēšanām. Pēc konferences 
sarīkojumā bija jūtams vispārējais izceļošanas 
noskaņojums, rūpes, raizes un neziņa par nākotni. 

Šī raksta autors arī bija ceļa jūtīs un izbrauca 
mēnesi pēc kongresa. LĀZA dokumenti palika pie 
doc. Apiņa. Viņam aizbraucot, dokumentus atstāja 
kol. Federam (red., pediatrs doc. Gerhards Feders). 
Kol. Feders visus LĀZA materiālus nodeva Latvijas 
Sarkanam Krustam 1950. gadā. 

Neizprotamu iemeslu dēļ visi nodotie LĀZA 
dokumenti tikuši vēlāk sadedzināti, un tāpēc mums 
ir bijis viss jārestaurē šinī zemē. Tā izbeidzās LĀZA 
darbība Vācijā. 
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Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress 
atver vārtus mecenātismam
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Kad 1989. gada jūnijā plaši atvērās lidostas “Rīga” durvis, lai toreiz vēl Padomju Latvijā ienāktu vairāk 
nekā 100 brīvās pasaules latviešu ārsti, kurus savā starpā vienoja senākā no trimdas organizācijām – Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), nevarējām neviens vēl zināt, kā izveidosies kontakti starp divām tik ļoti 
atšķirīgām pasaulēm. Bet sirsnība, latvietība, prieks par iespēju satikties, vēlme atbalstīt bija tā augsne, kurā 
iesakņojās uz palikšanu mecenātisms. Katrs atsevišķi vai arī profesionālās kopās, bieži arī kā latviešu draudzes, 
trimdas latvieši sāka savu palīdzības darbu Latvijas medicīnai. 

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, kontakti 
un palīdzības iespējas paplašinājās. Drīz pēc pirmā 
ārstu kongresa,1990. gadā, ārsti brāļi Bertrams 
un Kristaps Zariņi (ASV) izveidoja bezpeļņas 
organizāciju Latvijas Medicīnas Fonds (LMF), 
kas sākotnēji bija saistīts ar LĀZA, 1999. gadā 
prof. Emma Irēne Groduma (Kanāda) sava karā 
kritušā brāļa – medicīnas studenta, piemiņai 
nodibināja Ojāra Veides fondu. Par tā vadītāju kļuva 
prof. Kaspars Tūters. 2003. gadā Dr. Ēriks Niedrītis 
(ASV) izveidoja prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fondu izcilā Latvijas ārsta piemiņai. Savu mecenāta 
darbu turpināja prof. Kristaps Keggi ar Keggi Fund 
for International Orthopaedic Education. Dr. Aina 
Galēja Dravniece no saviem līdzekļiem sponsorēja 
daudzu Latvijas jauniešu izglītības iespējas ASV. 
Tagad darbojas viņas vārdā nosauktais fonds. Precīzi 
vairs neviens nevar pateikt, cik daudziem kolēģiem 
Latvijā kādreizējās trimdas kolēģi ir palīdzējuši, 

bet šis skaitlis noteikti ir jau vairāki simti. Tāpat 
palīdzību saņēmušas arī Latvijas ārstniecības iestādes 
un augstskolas.

Laiki mainās, bet, pateicoties Apkārtrakstam 
Nr.132, varam restaurēt tos vēsturiskos apstākļus 
un to reālo situāciju, kāda bija Latvijas medicīnā 

Aina Galēja Dravniece (1925-2013) Emma Irēne Groduma (1916-2007) Ilze Lakstīgala (1927-2020)

1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa dalībvalstis, 1989
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deviņdesmito gadu sākumā. 1992. gada pavasarī 
Latvijas valdība paredz, ka Latvijai 1992. gadā pietrūks 
70% no nepieciešamajiem medikamentiem. Esošās 
medikamentu rezerves pietiks līdz martam, un trūkstot 
valūtas, lai medikamentus iepirktu no Rietumvalstīm. 
Tā paša gada 6. februārī Rīgas lidostā LĀZA priekšsēdis 
Bertrams Zariņš un kasieris Kristaps Zariņš (ASV) 
sagaida Project Hope medikamentu un zāļu sūtījumu 
Latvijai $ 60 000 vērtībā. Kopā ar sūtījumu ierodas 
arī ASV viceprezidents Kveils. 1992. gadā iesākas 
arī studentu apmaiņas programma starp Latvijas 
Medicīnas akadēmiju un Čikāgas universitāti. Pirmais 
medicīnas students no Latvijas bija Kaspars Ulmanis. 
Čikāgas universitāte katru gadu pieņēma divus 
studentus un piešķīra $ 15000 šai 6 mēnešus garajai 
apmācības programmai. Dr. Zigurds Sūrītis uzņēmās 
vadīt akciju “Ķirurģiskās šuves Latvijai”, jo Latvijā 
bija tāds ķirurģisko materiālu trūkums, ka pat šuves 
bez derīguma termiņa bija lielā vērtē. 

Maz ir to latviešu ārstu, kas palika malā un ko 
neaizrāva šis atbalsta vilnis, kas aizsākās tūliņ pēc 
Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa 1989. 
gadā un nav noplacis arī šobrīd. Prof. Pēteris Apse 
organizēja palīdzības sūtījumus Latvijas zobārstiem, 
Misisipi Universitātes profesora Sigurda Otto Krolla 
atbalstu saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Mutes 

1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa laikā 1989. gadā pie RSU Stomatoloģijas institūta, Dzirciema ielā 20. No 
kreisās Andrejs Skaģers (mutes, sejas, žokļu un plastiskais ķirurgs, Rīga), Juris Sūrītis (plastiskais ķirurgs privātpraksē, 
Čikāga),Gunārs Graudiņš un operāciju māsa Kitija (plastiskais ķirurgs privātpraksē, Čikāga), Uldis Bite (Meijo klīnikas 
mācību spēks, plastiskais ķirurgs Meijo klīnikā un privātpraksē, Ročestra), Arnis Freibergs (profesors plastiskajā ķirurģijā, 

arī privātpraksē, Toronto), Rūdolfs Grapmanis (plastiskais ķirurgs, Rīga). Foto no Apkārtraksta Nr. 167

LĀZA Apkārtraksts Nr. 132, 1992

medicīnas katedra (no 1994-2015 gadam Orālās 
patoloģijas katedra). Dr. Jānis Dimants organizēja 
līdzekļu vākšanu ginekoloģiskajai un dzemdību 
palīdzībai. Lielu ieguldījumu deva profesors Uldis 
Bite, kurš gan mācīja rekonstruktīvo ķirurģiju, gan 
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zinātkārajiem latviešu ārstiem deva mājvietu un ļāva 
apmeklēt Meijo (Mayo) klīniku. Mikroķirurģijas 
centra attīstībā (tā vārds daudzkārt izskanējis arī 
saistībā ar Latvijas mikroķirurgu atbalstu Ukrainas 
karā ievainotajiem) ir Kanādas profesoram Arnim 
Freibergam. 

Austrālijā tika radīta Austrālijas - Latvijas 
pēcdiploma studiju komiteja, un no 1991. līdz 
2006. gadam apmēram 28 Latvijas jaunie speciālisti 
devās uz tālo kontinentu mācīties. Viņus laipni 
uzņēma un izmitināja latviešu ģimenes. Latviešu (un 
ne tikai latviešu) māju durvis bija atvērtas, lai palīdzētu 
Tēvzemes cilvēkiem un tās medicīnas attīstībai. 

Plastikas ķirurgs Juris Buņķis gan pats brauca 
uz Latviju un operēja kopā ar Latvijas ķirurgiem, 
gan apmācīja plastikas ķirurgus savā privātpraksē 
Kalifornijā.

Simtos tūkstošu mērāms arī finansiālais atbalsts. 
Domāju, ka īsti to neviens nekad nav mērījis, bet daži 
cipari ir atrodami arī Apkārtrakstā - 2006. gadā Ilze 
Lakstīgala ziedoja Rīgas Stomatoloģijas institūtam 
$100 000 savas mātes zobārstes Emīlijas Celms 
Lakstīgalas piemiņai. Par Latvijas medicīnas 
mecenātiem kļuva arī cilvēki, kas tiešā veidā nebija 
saistīti ar Latviju. Viens no viņiem bija filantrops 
Normans Naits (ASV), kura atbalstu (arī mērāmu 
simtos tūkstošu) saņēma P. Stradiņa Klīniskā 
universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca, kā arī medicīnas studenti un ārsti kā LMF 
mācību ceļojumu stipendijas. 

Plašāk par trimdas latviešu atbalstu var lasīt arī 
Apkārtrakstā Nr. 167.

Nav mans mērķis pieminēt visus, kas atbalstījuši 
Latvijas medicīnu, bet liels būtu gandarījums, ja, lasot 
par mecenātiem, katrā no mums pamostos devēja 
gēns.

Juris Buņķis (pirmais no labās) pēc operācijas Orange County 
Plastic Surgery klīnikā ar ārzemju kolēģiem – stāv Dr. Nonna 

Tomiševa no Latvijas. Foto no Apkārtraksta Nr. 167

Valsts eksprezidente Vaira Vīķe Freiberga, pasniedzot 
Latvijas Valsts apbalvojumu – Atzinības krustu medicīnas 
filantropam Normanam Naitam, 2006. gada 6. martā 
Bostonā.  Foto: Valsts prezidenta preses dienests. Latvijas 

Vēstnesis, Nr.39 (08.03.2006)

Austrālijas - Latvijas pēcdiploma studiju komitejas izveidotāji 
Alvis Kučers, Astra un Valentīns Šlosi un Dr. Vilnis Sosārs 

(Latvija), 90. gadu sākumā Melburnā.
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"Gūt var dodot!"
Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība saka lielu paldies visiem, kas nesavtīgi atbalstījuši Latvijas medicīnu. 

Paldies par ieguldīto darbu, laiku un mīlestību Latvijas ārstu, māsu un citu veselības jomas speciālistu izglītošanā, 
par atbalstu viņu profesionālajai izaugsmei. Piecu gadu laikā labdaru un mecenātu saraksts ir tikai audzis, tāpēc, 
līdzīgi kā 2017. gadā, gribam saglabāt gan mūsu piemiņā, gan Apkārtraksta lappusēs to cilvēku vārdus, kas 
vēl pirms Latvijas kā neatkarīgas valsts atjaunošanas iesāka labdarības misiju, un arī tos, kas labdarības stafeti 
pārņēma. 

Paldies dāsnajiem ziedotājiem, arī tiem, kuru vairs nav starp mums, bet viņu devums palīdzējis augt un 
veidoties Latvijas medicīnai:

Ainai Galējai Dravniecei, ASV
Aivaram Slucim, ASV
Aldai Urtānei, Norvēģija
Aldim Zuikam, ASV
Alvim Kučeram, Austrālija
Andai Miglis, Austrālija
Andai Šildei, Vācija
Andim Graudiņam, Austrālija
Andrejam Avotam-Avotiņam, ASV
Andrejam Dimantam, ASV
Andrejam Ivanovam, Anglija
Andrejam Ozoliņam, ASV
Andrim Kazmeram, ASV
Andrónico Luksic Craig, Čīle
Annai Motivāns, ASV
Anrijam Buzijanam, Zviedrija
Ansim un Ingrīdai Muižniekiem, ASV
Armandam Ļauļam, Austrālija
Arnim Freibergam, Kanāda
Astrai un Ivaram Miroviciem, Austrālija
Atim Bārzdiņam, ASV
Atim Freimanim, ASV
Ausmai Bečerei, Latvija
Baibai Grūbei, ASV
Bertramam Zariņam, ASV
Birutai Abuls, ASV
Dacei Micānei Zālītei, Latvija/ASV
Dagnijai un Džonam Balmfordiem, Austrālija
Dainai Dreimanei, ASV
Dainim Irbem, ASV
Daniel Nicolle, Francija
Denis Reyman, Francija
Edgaram Dunsdorfam, Austrālija

Eduardam Upeniekam, Kanāda
Eduardam Krustiņam, Latvija
Edvīnam Blumbergam, ASV
Egilam Vēverbrantam, ASV
Egilam Zālītim, ASV/ Latvija
Elfriede Dolinar, Austrija
Elzai un Jānim Pētersoniem, Austrālija
Ērikam Niedrītim, ASV
Gunāram Graudiņam, ASV
Gundaram Katlapam, ASV
Gintai Menzīsai, Austrālija
Helēnai Pande, Norvēģija
Ievai Grundmanis, ASV
Ilzei Lakstīgalai, ASV
Inārai un Kārlim Žubeckiem, Austrālija
Ingunai Ebelai, Latvija
Irēnei Grodumai, Kanāda
Janie un David Goldstein, ASV
Jānim J. Dimantam, ASV
Jānim Kļaviņām, ASV
Jānim Rozentālam, ASV
Jānim Ziedonim, ASV
Jurim Buņķim, ASV
Jurim Cilnim, ASV
Jurim Graudiņam, Vācija
Jurim Lazovskim, Kanāda
Jurim Sūrītim, ASV
Jurim Šleseram, ASV
Jurim Vateram, ASV
Kasparam Tūteram, Kanāda
Kārlim Zvejniekam, ASV
Kristapam Keggi, ASV
Kristapam Zariņam, ASV
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Laumai Upelnieks-Katis, ASV
Laumai Cipelei, Latvija
Leonīdam un Marutai Ratermanis, ASV
Ludmilai un Alfrēdam Raisteriem, ASV
Maijai Pozemkovskai, Latvija
Pēterim un Margai, Pipasts ASV
Marie Joseph Billot, Francija
Mārai un Raiymondam Croissant, ASV
Mārai un Jūlijam Kūlniekiem, Austrālija
Mirdzai Neiders, ASV
Natālijai Neiburgai, Austrālija
Normanam Naitam, ASV
Qivinif-Juris Kanavin, Norvēģija
Paulim Cakulam, Kanāda
Paulam Grūbem, ASV
Reinhardam Beinderim, Vācija
Robertam Ozolam, ASV
Ronald Edward Pruitt, ASV
Rūtai un Guntim Beķeris, ASV
Sigurdam Otto Krollam, ASV
Sigurdam Jenner, ASV
Silvijai Renigers, ASV
Tālvarim Turaidam, ASV
Tommy Linne, Zviedrija
Uģim un Terēzei Gruntmaņiem, ASV
Uldim Bitem, ASV
Uldim Jansonam, ASV
Uldim Jānim Bērziņam, ASV
Uvem Zosāram, Austrālija
Valentīnam un Astrai Šlosiem, Austrālija
Viktoram Straubam, ASV
Vincentam Dindzanam, ASV
Vilim Mileiko, ASV
Visvaldim Nagobadam, ASV
Voldemāram Gulēnam, Kanāda
Yngvem Hofvanderam, Zviedrija
Zaigai Alksnei-Phillips, ASV
Zigfrīdam Zadvinskim, ASV
Zigurdam Leo Sūrītim, ASV
Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fondam, ASV
Ojāra Veides fondam, Kanāda
Latvijas Medicīnas Fondam, ASV
Austrālijas-Latvijas pēcdiploma
studiju komitejai Austrālija un
Visām Latviešu biedrībām

LAZA 75 pamarka

2022. gadā Latvijā iznāca Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības (LĀZA) 75 gadu darbības atceres pamar-
kas. LĀZA ir visvecākā profesionālā organizācija 
ārzemēs, kas apvieno latviešu ārstus, zobārstus un ci-
tus veselības nozares profesionāļus.

Pamarkas simbolizē un pauž LĀZAs darbību kopš 
1947. gada decembra Eslingenā, Vācijā. Tai ir 
informatīvs spēks un misija, kas stāsta un liecina par 
mums, mūsu pastāvēšanu un darbības turpināšanu. 
LĀZA pamarkas tiek izdotas ik pēc 5 gadiem, kad 
atzīmējam lielākas jubilejas.

Ja ir interese iegādāties pamarkas ( A4 pašlīmējošas 
loksnes ar 30 pamarkām katrā), lūdzu rakstiet uz 
laza@lazariga.lv vai 
Dr. Jānim J. Dimantam dimants@hotmail.com
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Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
stipendijas 2022
Kamena Kaidaka, Ēriks Niedrītis, Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda vadītājs

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) savā 75 gadu jubilejas gadā jau 17 reizi piešķīra Prof. Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendijas labākajiem medicīnas studentiem, lai palīdzētu un atbalstītu viņus ceļā 
uz ārsta amatu. Kopējais stipendiju apjoms bija 6 500 USD. Profesora Ilmāra Lazovska stipendiātu kopskaits 
jau pārsniedzis simtu. Atlases komisija tikās ar pretendentiem ZOOM vidē. Sarunā ar pretendentiem 
piedalījās LĀZA valdes locekļi: Dr. Kaspars Tūters (Kanāda), Dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), fonda 
veidotājs un vadītājs Dr. Ēriks Niedrītis, (ASV), Dr. Daina Dreimane (ASV), P. Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzeja pārstāvis Mārtiņš Vesperis un Dr. Edīte Lazovska (Latvija). ZOOM semināru–atlasi vadīja LĀZA 
biroja vadītāja Kamena Kaidaka. 

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas pasniedza svinīgā sarīkojumā 9. Latvijas Ārstu kongresa laikā īpašā 
LĀZA 75 gadiem veltītā plenārsēdē 23. septembrī. Stipendiāti Daniils Žukovs, Vita Konopecka, Tīna Luīze Čupāne, Anete 

Erta un Ingus Arnolds Apse kopā ar fonda vadītāju Dr. Ēriku Niedrīti.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
stipendiju 1000 USD apjomā ieguva divi Latvijas 
medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – 
Anete Erta (RSU/6. kurss), rekomendācijas sniedza 
pasniedzēji Elga Sidhoma un Aleksejs Zavorins, un 
Marks Smirnovs (RSU/5. kurss), rekomendācijas 
sniedza pasniedzēji Jeļena Krasiļņikova un Sandra 
Skuja. Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
veicināšanas stipendijas (500 USD) ieguva Tīna 
Luīze Čupāne (LU/4. kurss), rekomendācijas sniedza 
pasniedzēji Baiba Jansone un Džanna Krūmiņa, Vita 

Konopecka (RSU/5. kurss), rekomendācijas sniedza 
pasniedzēji Mara Pilmane un Gunta Sumeraga, Anna 
Jete Gauja (RSU/5. kurss), rekomendācijas sniedza 
pasniedzēji Dace Rezeberga un Ingus Skadiņš, Daniils 
Žukovs (RSU/6. kurss), rekomendācijas sniedza 
pasniedzēji Nataļja Kurjāne un Viktorija Ķēniņa, un  
Ingus Arnolds Apse (RSU/5. kurss), rekomendācijas 
sniedza pasniedzēji Ģirts Šalms un Kārlis Rācenis.

Prof. Ilmāra Lazovska stipendijas pasniedza svinīgā 
sarīkojumā 9. Latvijas Ārstu kongresa laikā īpašā 
LĀZA 75 gadiem veltītā plenārsēdē 23. septembrī.
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Marks Smirnovs

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes 6. gada students. Par medicīnas studijām 
sāku domāt vidusskolas laikā. Šajā jomā saistīja 
plašas iespējas apvienot eksaktās un humanitārās 
zināšanas, kā arī plaši pielietot radošumu un loģisko 
domāšanu. Iestājoties medicīnas fakultātē, nebija 
domu par konkrētas specialitātes apguvi. Gribēju 
apgūt pēc iespējas plašāku zināšanu klāstu, lai vēlāk 
varētu izvēlēties visvairāk saistošo specialitāti. Kopš 
2. studiju gada biju pediatru grupas students, tomēr 
pandēmijas laikā nolēmu, ka pediatrija, iespējams, 
nav mans virziens. COVID-19 pandēmija atstāja lielu 
iespaidu gan uz studiju procesa organizēšanu, gan 
personīgo dzīves redzējumu. Pandēmijas laikā izdevās 
palīdzēt Latvijas medicīnas sistēmai gan darbojoties 
NMPD, gan COVID-19 slimo pacientu nodaļā, 
kā arī papildus piedalīties zinātniskajā projektā. 
5. studiju gadā, mācoties oftalmoloģiju, radās interese 
par šo medicīnas virzienu, kurš apvieno sevī plašu 
terapeitisko, zinātnisko, tehnoloģisko un ķirurģisko 
zināšanu klāstu. 

Pēc 5. studiju gada beigām nolēmu voluntēt 
oftalmoloģijas nodaļā dzimtajā Daugavpilī. 
Saskaroties ar oftalmoloģiskiem pacientiem, sapratu, 
cik plašas iespējas personīgai izaugsmei paveras. 
LĀZA stipendiju izmantoju četru oftalmoloģijas 

grāmatu (Acu slimības, Kanski’s ophthalmology, 
Ophthalmology by M.Yanoff un Manual of 
ophthalmology) un oftalmoskopa Heine K180 iegādei. 

Esmu ļoti pateicīgs LĀZA un Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendijas komisijai par sniegto 
atbalstu un novērtējumu.

Anete Erta
Esmu entuziasma pilna jaunā ārste, studenšu 

korporācijas Imeria biedre, kas savu nākotni saista ar 
dermatologa-venerologa specialitāti. Lai arī ceļš nav 
bijis viegls, esmu gandarīta par līdz šim paveikto, par 
savu izvēli mainīt jau uzsākto karjeru jurisprudencē, 
īstenojot sen loloto sapni par medicīnu.

2022. gada maijā Warsaw International Medical 
Congress for Young Scientists ar pētniecisko darbu 
ieguvu pirmo vietu dermatoloģijas sekcijā, jūlijā teicami 
absolvēju RSU Medicīnas fakultāti un pēc izlaiduma 
uzsāku darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestā. Pirms specializēšanās dermatoloģijā esmu 
nolēmusi papildināt zināšanas un iegūt klīnisko 
pieredzi iekšķīgajās slimībās. Šobrīd strādāju kā ārsts 
Jelgavas pilsētas slimnīcā uzņemšanas un terapijas 
nodaļās, kā arī voluntēju pie dermatologa Bērnu 
klīniskajā universitātes slimnīcā. 

Anete Erta, vadot dermatoķirurģijas un ādas biopsijas 
meistarklasi studentiem RSU International Student 

Conference 2021.

Marks Smirnovs Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā
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Par piešķirto stipendiju esmu iegādājusies vairākas 
grāmatas dermatoloģijā un iekšķīgajās slimībās, 
kas palīdz ikdienas klīniskajā darbā. Taču lielais 
stipendijas mērķis vēl gaida savu izlietojumu – 
iegādāšos dermatoskopu DermLite DL4, kas palīdzēs, 
veicot ādas veidojumu diagnostiku un lemjot par 
tālāko taktiku. Nākotnē vēlos gūt pieredzi ārzemēs 
dermatoķirurģijā un dermatoonkoloģijā. No sirds 
pateicos RSU Dermatoloģijas un veneroloģijas 
katedras vadītajai doc. Elgai Bataragai un docētājam 
Dr. Aleksandram Zavorinam, kas man ir bijuši teicami 
pasniedzēji, izcili paraugi un snieguši rekomendācijas 
vēstules.

Raiņa vārdi “Gūt var ņemot, - gūt var dodot!... 
Dodot gūtais - neatņemams ..” neviļus nāk prātā, 
domājot par LĀZA un ārsta misiju kopumā. Šī gada 
septembrī Latvijas ārstu kongresa laikā bija tas gods 
piedalīties LĀZA rīkotajos pasākumos, redzēt filmu 
“LĀZA 75 gadi”, klātienē satikties un iedvesmoties 
no izcilās ārstu saimes, skaistajiem apsveikumiem 
un lekcijām. Tādu emocionālo pacēlumu sen nebiju 
izjutusi! No sirds pateicos Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda dibinātājam dr. Ērikam Niedrītim, 
stipendijas komisijai un visai LĀZA par sniegto 
finansiālo un morālo atbalstu. Tas ir milzīgs atbalsts, 
bet tajā pašā laikā arī atbildība, kas motivē censties būt 
labākam gan profesionālā līmenī saviem pacientiem, 
kolēģiem, gan personīgā līmenī būt labākam, sociāli 
atbildīgam līdzcilvēkam un sabiedrības loceklim. 
LĀZA tik tiešām ir organizācija, kas iedvesmo. Vivat, 
crescat, floreat LĀZA in aeternum!

Tīna Luīze Čupāne
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 

stipendija man sniedza neatsveramu atbalstu un 
pieredzi. Saņemto finansiālo atbalstu ieguldīju savu 
zināšanu pilnveidošanā. Man bija iespēja piedalīties 
Pasaules Neirologu federācijas rīkotajā kongresā 
''17th International Congress of Neuromuscular 
diseases''. Kongress notika Briselē. Man bija izdevība 
iepazīties ar izciliem speciālistiem. Šī pieredze mani 
motivēja turpināt iesaistīties zinātniskajā pētniecībā. 
Es uzsāku darbu pie savas pirmās zinātniskās 
publikācijas ''The first registered type 0 SMA patient in 

Latvia. The demand for changes in prenatal diagnostic 
procedures.'', kā arī zinātniska pētījuma ''Miega un 
elpošanas traucējumu diagnostika pacientiem ar 
neiromuskulārām slimībām.'' Papildus tam kļuvu 
par asociēto biedru ''European Paediatric Neurology 
Society'' un LU Medicīnas fakultātes studentu 
zinātniskā pulciņa ''Neiroloģija un neiroķirurģija'' 
vadītāju. Brīvo laiku turpinu veltīt brīvprātīgajam 
darbam Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 
Vecāku mājā.

Vēlos uzsvērt, ka stipendija ne tikai sniedza 
finansiālu atbalstu, bet arī deva motivāciju turpināt 
tiekties pēc mērķiem, būt neatlaidīgai. Studiju process 
māca daudz vairāk nekā tikai teorētiskās zināšanas 
par cilvēka fizioloģiskajiem un patoloģiskajiem 
procesiem. Tas māca izkļūšanu no savas komforta 
zonas, uzdrošināšanos, ticību saviem spēkiem. Mans 
mērķis ir kļūt par bērnu neirologu. Biežāk nekā var 
šķist, bērni sirgst ar dažādām iedzimtām vai iegūtām 
centrālās vai perifērās nervu sistēmas slimībām. Lai 
spētu nākotnē veidot skaistāku un ērtāku ceļu tiem, 
kuri dzīvo ar līdz šim neārstējamām slimībām, ir 
jāturpina meklēt ārstēšanas iespējas, jāiegulda laika 
un finanšu resursi zinātnē. LĀZA sniegtais atbalsts 
un rūpes atgādina to, ka mūsu pašu spēkos ir uzstādīt 
mērķus ar mums būtiskām vērtībām un morāli. Tā mēs 
varam panākt iecerēto, sevī saglabājot vairāk miera, 
gaišuma un labvēlības, ko sniegt apkārt esošajiem.

No kreisās: Tīna Luīze Čupāne, bērnu neiroloģe Signe 
Šetlere, rezidente bērnu neiroloģijā Dace Pretkalniņa
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Vita Konopecka 

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes sestā gada studente. Šie seši studiju gadi ir 
bijuši tik ļoti piesātināti, ka mani nepamet sajūta, ka 
tikai vakar uzsāku savas studiju gaitas. Par Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju biju 
dzirdējusi vairākkārt iepriekš studiju laikā. Pieteikties 
mani iedvesmoja iepriekšējo stipendiātu pozitīvā 
pieredze - daudzi no šiem stipendiātiem ir kļuvuši par 
lieliskiem ārstiem. Arī es vēlējos kļūt par daļu no šī 
stipendiātu pulka!

Par stipendiju uzzināju brīdī, kad kārtoju pēdējos 
eksāmenus. Šis notikums sagādāja patiesu prieku un 
sniedza motivācijas pieplūduma, un atlikušie daži 
eksāmeni nemaz nelikās vairs tik sarežģīti. Apzinājos, 
ka kopš šī brīža vasara arī būs ar mācībām piesātināta. 
Tieši stipendija bija mudinājums nepadoties un 
tiekties īstenot savus mērķus. Valodas prasme 
ietekmē ikkatru dzīves sfēru, it īpaši medicīnā, lai 
sekotu līdzi jaunākajiem atklājumiem, pētījumiem un 
vadlīnijām. Tāpēc lielāko daļu no stipendijas ieguldīju 
svešvalodu apguvē un savu zināšanu pierādīšanā, 
proti, starptautisko eksāmenu kārtošanā un apmaksā.  
Pēc vasarā īstenotajām intensīvajām mācībām rudenī 
veiksmīgi nokārtoju gan vācu valodas (Goethe-
Zertifikat), gan angļu valodas (IELTS Academic) 
eksāmenu.

Vēlos savu tālāko profesionālo ceļu īstenot 
otolaringoloģijā. Tādēļ patiesi priecājos, ka 
pateicoties stipendijai iegādājos arī vērtīgu grāmatu 
“ENT secrets”, kas lieti noder padziļinātai teorētisko 
zināšanu apguvei. 

Pieteikšanās un intervija, lai iegūtu šo stipendiju, 
lika man izrauties no rutīnas tvēriena un atskatīties 
uz padarīto, skaidrāk apzināties savus mērķus. Un, 
protams, stipendijas sniegtais finansiālais atbalsts 
ļāva nokļūt par soli tuvāk šiem nospraustajiem 
mērķiem. Šobrīd noris pavisam intensīvs studiju 
posms. Vienlaikus turpinu veikt pētniecisko darbību, 
gatavojos Valsts pārbaudījumam un ar cerībām 
raugos nākotnē, karsti vēloties jau nākamgad uzsākt 
savas rezidentūras gaitas izvēlētajā nozarē! 

Uzskatu, ka labi darbi ir gluži kā mūžīgais dzinējs, 
kas ļauj nezaudēt cerību un nepazust ikdienas 
dzirnakmeņos. Vēlos izteikt pateicību Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas 
komisijai par uzticēšanos un atbalsta sniegšanu! 

Anna Jete Gauja
Iegūtā stipendija palīdzēja doties profesionālajā 

apmaiņā uz Lisabonu - Latvijas Medicīnas studentu 
asociācijas organizēto profesionālās apmaiņas 
programmu (SCOPE). Devos praksē Central 
Lisbon University Hospital Centre bāzē Hospital dos 

Vita Konopecka, RSU Medicīnas fakultātes 6. gada studente

Anna Jete Gauja zinātniskā darba prezentācijā
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Capuchos Internās medicīnas nodaļā, kur bija iespēja 
sastapt pacientus ar saslimšanām teju no visa iekšķīgo 
slimību spektra. Patiesi interesanti bija arī sastapt 
pacientus, kas Latvijā būtu retums, tomēr šajā platuma 
zonā ar visai ierastu saslimšanu, piemēram, sirpjšūnu 
anēmija un Vernikes encefalopātija diētas dēļ. Prakses 
laikā devos līdzi ārstiem apgaitā, veicu pacientu 
izmeklēšanu, piedalījos diagnozes noteikšanā un 
uzzināju vairāk par Portugāles veselības aprūpes 
sistēmu. Papildus tam, tā bija vienreizēja iespēja 
iepazīties ar medicīnas studentiem no visas pasaules. 
Šī pieredze ļāva arī paskatīties uz Latviju citā gaismā, 
noteikti arī izceļot labo mūsu aprūpes sistēmā, 
piemēram, vairāk pieejamu primāro aprūpes sistēmu, 
īpaši ģimenes ārstus, kuru trūkumu Portugālē izjūt vēl 
vairāk nekā pie mums.

Šobrīd turpinu darboties arī zinātniskajā laukā. 
Veicu pētījumu par sieviešu pieredzi ar dzemdniecībā 
plaši pielietotu manipulāciju – epiziotomiju. 
Aptaujājām sievietes par informētību grūtniecības 
laikā, pieredzi dzemdībās un periodu pēc tām. 
Stipendiju izmantoju, lai dotos uz starptautisku 
studentu konferenci Beļģijā septembra vidū prezentēt 
tēzes par šo tēmu. Tāpat arī izdevās šo tēmu apkopot 
plašāk un kļūt par pirmo autori zinātniskajam 
rakstam, ko publicējām starptautiskā žurnālā. Par 
palīdzību ikvienā solī vēlos pateikties prof. Dacei 
Rezebergai, kas arī vienmēr spēja ieteikt, pamācīt, kā 
arī sniedza ieteikuma vēstuli šai stipendijai. 

Vislielākā pateicība pienākas LĀZA un Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas komisijai 
par uzticību, sniegto atbalstu un pamudinājumu. 
Saskatu šo stipendiju gan kā finansiālu palīdzību man 
kā medicīnas studentei, gan arī pamudinājumu izkāpt 
no ierastajiem rāmjiem un sasniegt jaunas virsotnes 
savā attīstībā. Vēlu ikvienam kolēģim iekarot kādu 
jaunu virsotni un neapstāties pēc šī kāpiena! Ticu, 
ka katra pieredze ir vērtīga un tā ir jāizmanto, lai 
turpinātu uzlabot mūsu pašu veselības aprūpes līmeni 
tepat Latvijā! 

Daniils Žukovs

Esmu RSU Rezidentūras fakultātes studiju 
programmas “Neirologs” 1. gada rezidents. Pašlaik 
apgūstu savu specialitāti Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikā, kur mana 
ikdiena ir piepildīta ar intensīvu darbu, lielu stresu un 
prieku par to, ka esmu tajā vietā, kur vēlējos būt kopš 
Medicīnas fakultātes 4. studiju gada. Neiroloģija ir 
izaicinājums, un es nevaru dzīvot bez izaicinājumiem. 
Uzskatu, ka pēc smagas dienas (kas ir jebkura 
rezidentūras diena), nav nekas labāks par kvalitatīvu 
miegu, tomēr veltu savu laiku arī mācībām, sportam 
un papildus projektiem, piemēram, šogad turpinu 
strādāt ar pirmo Latvijas neirozinātnes olimpiādi 
skolēniem “Latvian Brain Bee”.

2022. gada pavasarī man bija gods kļūt par Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas laureātu. 
Gads, līdzīgi iepriekšējiem, bija smags. Arī mācības 
pēdējā studiju gadā bija grūtas un ar emocijām 
piepildītas – tuvojās liela dzīves posma noslēgums, 
bija jāpierada sev, ka esmu ieguldījis pietiekami daudz 
darba un laika, lai jau ārsta lomā uzņemtos atbildību 
par savu rīcību un palīdzētu cilvēkiem. Par iespēju 
pieteikties stipendijai es uzzināju no saviem draugiem, 
kuri pretendēja uz to iepriekšējos gados. 

Ar iegūto Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendiju man bija iespēja iegādāties 

Daniils Žukovs RSU absolventa statusā.
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neirologa atšķirības zīmi un darba instrumentu - 
neiroloģisko āmuriņu. Vasaras beigās esmu piedalījies 
neiromuskulāru slimību skolā “Baltic School of 
Neuro-Myology”, kur papildināju savas zināšanas par 
muskulārām distrofijām, bet paliekošo stipendijas 
daļu atliku uz lielāku mērķi. Padomā ir daži ārvalstu 
kongresi, kurus es gribu apmeklēt, lai piepildītu savas 
profesionālas zināšanas un izpētītu jaunu vidi.

Vēlos izteikt pateicību LĀZA gan par iespēju 
studentiem saņemt novērtējumu un atbalstu no 
pieredzējušiem kolēģiem, gan par organizācijas 
darbu kopumā! Man bija ļoti patīkami satikt kolēģus 
no visas pasaules klātienē, Latvijas Ārstu kongresā 
un piedalīties sirsnīgajā vakara daļā. Tajā dienā, īsi 
pirms rezidentūras sākuma, sajutu, ka esmu daļa 
no lielas saimes, kura ir daudz plašāka par Latvijas 
ģeogrāfiskām robežām.

Ingus Arnolds Apse
2022. gada 8. novembrī man bija lieliska iespēja iegūt 

gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, paplašinot 
ārstēšanas iespēju loku pacientiem ar smagām zobu 
audu (periodontoloģiskām) saslimšanām vai arī 
totālu zobu zaudējumu vienā vai abos žokļos. Kursi, 
kuri notika Bragā (Portugālē), tika organizēti ar 
SIA Medgrupa palīdzību. Iespējas apmeklēt šādus 
kursus man deva divi ļoti svarīgi atbalsti: Prof. Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendijas iegūšana un 
atbalsts no SIA “Ģimenes Zobārstniecība”.

8. novembrī grupā ar lieliskiem speciālistiem un 
kolēģiem, devāmies uz lidostu gatavībā ķerties klāt 
vienā no retajiem kursiem, kuri piedāvā praktisko 
iemaņu iegūšanu īstu operāciju apstākļos ar specifiski 
atlasītiem pacientiem. Paši kursi, kuri tiek vadīti 
Bragā, sākas 10. novembrī, kas deva mums iespēju 
pirmo dienu pavadīt ekskursijās gan Porto, gan 
pilsētās ceļā uz Bragu. 

Mūs brīdināja par kursiem: “tie būs ļoti intensīvi, 
nekam citam laika nebūs”. Bet kā jau vienmēr, pašam 
to nepieredzot, ticības līmenis atstāstītajam ir ļoti 
minimāls.  Bet šie tiešām bija intensīvākie kursi, kādus 
esmu apmeklējis. 10. novembra rīts sākās ar brokastīm 

plkst. 6.30 un plkst. 8.00 sākās pirmās lekcijas klīnikas 
“Oral Plus” konferences telpās. Šos kursus vadīja 
viens no zināmiem “All on four” speciālistiem Pedro 
Rodrigues. Pirmās dienas lekcijas ilga līdz pat 22.00 
vakarā. Tās sākās ar vispārējas metodes izklāstu, 
ārstēšanas protokoliem un klīniskiem gadījumiem. 
Pat teorētiskā dienā mums deva iespēju iemēģināt 
angulētu implantu ievietošanu anatomiskos modeļos. 

Pēdējais posms pirmās dienas nobeigumam tika 
atvēlēts pacientu atlasei un komandu veidošanai. Tā 
kā ne visi viens otru pazinām (bija speciālisti gan 
no Austrālijas, gan Igaunijas un, protams, mēs no 
Latvijas), sadalījāmies grupās, kur aptuveni zinājām 
viens otra ķirurģiskās spējas, strādāšanas ātrumu 
un citus svarīgus faktorus, kas ļauj komandā labāk 
sastrādāties. 

Operācijas sākas ar nomierinošu medikamentu 
pre-medikāciju un lokālu anestēziju, pēc kuras seko 
zobu ekstrakcija. Šī ir smagākā daļa no operācijas īpaši 
pacientam, apzinoties, ka pašu zobi tiek ekstrahēti. 
Divu dienu laikā kopīgi mainījām 6 cilvēku dzīves. 

Šie kursi man deva iespēju iesākt šādu operāciju 
piedāvājumu arī saviem pacientiem Latvijā. Paldies, 
Ilmāra Lazovska fonda stipendijai un Ģimenes 
Zobārstniecības atbalstam. 

Ingus Arnolds Apse kursos Bragā kopā ar kolēģiem no 
citām valstīm un Latvijas.



LĀZA APKĀRTRAKSTS

30

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
stipendiāti

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds jau kopš 2005. gada atbalsta Latvijas medicīnas studentus. Līdz 
2023. gadam stipendijas saņēmuši gandrīz 100 studenti. Fonds pastāv, pateicoties LĀZA biedru, draugu un 
atbalstītāju ziedojumiem. Latviešu ārsta, profesora Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņa ir saglabāta. Fondu 
drīz pēc profesora nāves izveidoja LĀZA biedrs Dr. Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī fonda vadītājs. 

Fonda mērķis vienmēr ir bijis atbalstīt vecāko 
kursu medicīnas studentu centienus apgūt ārsta 
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 ārsta profesiju 
Latvijā, stiprinot un uzlabojot medicīnisko aprūpi 
valstī. 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.

Arī 2023. gadā LĀZA ar stipendijām atbalstīs 
centīgus medicīnas studentus un jaunās ģimenes. 
Aktīva sabiedriskā darbība un dalība sociālos projektos 
arī tiks ņemta vērā. 

LĀZA drauga un atbalstītāja prof. Ilmāra Lazovska 
atziņa: “Ārsta vispārējā māka jeb kompetence balstās 
uz zināšanām, spējām, pieredzi un prasmi izturēties. 
Ārsta izturēšanās ir māksla, ko var iemācīties. Tā ir 
trausla, viegli sagraujama un grūti pārveidojama, bet 
bieži vien nepietiekami novērtēta.” 

Šo izturēšanās mākslu LĀZA dibinātāji bija 
apguvuši no saviem skolotājiem, to nodevuši saviem 
skolniekiem un, cerams, ka to spēsim nosargāt arī 
jaunajos laikos.

LĀZA aicina ziedot fonda sekmīgai darbībai, ko 
var ērti veikt lazariga.lv sadaļā Maksājumi. 

Stipendiju konkurss!
Līdz 15.04. aicinām pieteikties Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendijai 2023.gadam. Otrā atlases 
kārta – intervija notiks maijā.

Aicinām augstskolu pasniedzējus aktīvi iesaistīties, lai 
atbalstu saņemtu tie, kam tas visvairāk vajadzīgs!

Stipendiju svinīga pasniegšana notiks Dziesmusvētku 
laikā Rīgā!

Informācija par pieteikšanās kārtību

www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.

Prof. Ilmārs Lazovskis
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Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda atbalstu saņēmuši
2005 
Aina Ivanova
Andrejs Ivanovs
Roberts Veidemanis 
Madara Kapeniece
Mārtiņš Malzubris
2006
Aina Kratkovska
Ieva Kalve
Ieva Baideklana
Madara Kreile
2008 
Inga Grīviņa
Kristīne Pitkēviča
Oksana Osipova
Karlīna Elksne 
Kristīne Zivtiņa
2009 
Santa Kadiķe
Tamāra Salamašvili
Arta Šmite
Georgijs Moisejevs
2010 
Rolands Dembovskis 
Linda Kokaine 
Zane Pauniņa 
Liene Smane 
Zane Rušiņa 
2011 
Jeļena Zbaracka
Artis Knapšis
Kārlis Perlbahs
Viktors Cunskis
2012
Marta Ieviņa
Lelde Liepiņa
Dāvis Karnītis
Ronalds Prikulis
2013
Alise Dekante
Veronika Krēsliņa
Kristiāns Meidrops

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 2021/22 gada stipendiāti kopā ar 
Dr. Edīti Lazovsku LĀZA 75 gadu svinībās P. Stradiņa Medicīnas vēstures 

muzejā. 23.09.2022. No kreisās: Anete Erta, Vita Konopecka, Marks Smirnovs, 
Kintija Gritāne, Dr. Edīte Lazovska, Tīna Luīze Čupāne un Daniils Žukovs.

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 2011. gada stipendiju pasniegšana 
Latvijas Ārstu biedrībā 6. jūnijā. No kreisās: Viktors Cunskis, Kaspars Tūters, 

Kārlis Perlbahs, Edīte Lazovska, Jeļena Zbaracka, Artis Knapšis. Aizmugurē no 
kreisās: Ēriks Niedrītis, Maija Pozemkovska, Jānis Lazovskis, Gundars Katlaps, 

Uģis Gruntmanis.

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 2008. gada stipendiāti LĀB namā 
4. jūlijā. No kreisās: Oksana Osipova, Karlīna Elksne, Inga Grīviņa, Dr. Edīte 

Lazovska, Kristīne Pitkēviča un Kristīne Zivtiņa.
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Luīze Raga
Dmitrijs Zabrodins
2014
2015
Eva Dručka 
Laura Riekstiņa-Zauska
Dmitrijs Rots
2016
Helēna Dauvarte
Adele Grasmane
Roberts Rumba
Rūdolfs Vilde
Arnita Baklašova
Marija Litviņenko
Lauma Putniņa
Rita Turkina
2017
Rita Turkina 
Katerina Bulavkina 
Andris Džeriņš 
Irina Rudaka 
Jurijs Sekretarjovs 
Alise Visocka 

Evija Knoka 
Līga Akmeņkalne 
Linda Rancāne
2018
Ilva Bikanova
Krista Krūmiņa 
Svjatoslavs Kistkins 
Ilze Leve 
Daiga Marnauza 
Egija Mičule 
Vita Lāčplēse 
Vineta Vinogradova 
Lauma Putniņa 
2019
Elīna Zvaigzne 
Dmitrijs Grigorjevs 
Sandra Cipkina 
Mareks Marčuks 
Ieva Muižniece 
Artūrs Šilovs 
Elizabete Stašāne 
Jana Višņevska 
Laura Bluzmane 

2020
Māris Lapšovs
Alise Emma Čakārne
Mikus Saulīte
Ieva Pitkēviča
Anna Marija Lescinska
Jānis Auders
2021
Marija Luīze Kalniņa
Katrīna Tomiņa
Kintija Gritāne  
Dārta Jakovicka
Loreta Miļuna
Lita Ķelpe
Edgars Ķiecis
Laura Ramona Rozīte
2022
Anete Erta
Marks Smirnovs
Tīna Luīze Čupāne
Vita Konopecka
Anna Jete Gauja
Daniils Žukovs
Ingus Arnolds Apse

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 2010. gada 
stipendiāti 12. jūlijā Latvijas Ārstu biedrībā. No kreisās sēž: 

stipendiātes Zanes Pauniņas māte (Zane tobrīd atradās 
Spānijā), Edīte Lazovska, Maija Pozemkovska ar Annu 

Lazovsku klēpī. Stāv no kreisās: Rolands Dembovskis, RSU 
Medicīnas fakultātes dekāns asociētais profesors Ardis 

Platkājis, Liene Smane, Jānis Lazovskis, Linda Kokaine, 
Pēteris Lazovskis, Zane Rušina, Ēriks Niedrītis, 

Ansis Muižnieks.

2012. gada stipendiju pasniegšana LĀB namā: 1. rindā no 
kreisās: stipendiāta Ronalda Prikuļa māte Inga (Ronalds 

tobrīd stažējas Vācijā), LĀZA biedrs Ansis Muižnieks, Edīte 
Lazovska ar mazmeitām Helēnu un Annu, stipendiātes 

Lelde Liepiņa un Marta Ieviņa. 2. rindā no kreisās: RSU MF 
dekāns Ardis Platkājis, LĀB viceprezidents Vilnis Dzērve, 
LU MF dekāne Ingrīda Rumba–Rozenfelde, LĀZA valdes 

loceklis Ēriks Niedrītis, LĀZA biedrs Jānis Priedkalns, 
stipendiāts Dāvis Karnītis.
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Nu jau 12 gadus Fonds finansiāli atbalsta Latvijas 
medicīnu. Katru gadu 4-6 pretendentiem ir iespēja 
saņemt stipendiju $1000 līdz $2000 apmērā. Fonds 
finansiāli atbalstījis arī dažādus ar medicīnas izglītību 
saistītus projektus Latvijā.

Fondu sekmīgi kopš tā dibināšanas pirmās dienas 
2009. gadā ir vadījis LĀZA eksprezidents, profesors 
Kaspars Tūters (Kanāda). Ojāra Veides fonds turpina 
savu darbu, tomēr 2023. gada nogalē tā vadību prof. 
Kaspars Tūters vēlas nodot Jura Lazovska rokās. 
Fonda kasiere būs valdes locekle Inese Flude, un 
fonda valdē ienāks Ingrīda Selga Šķetre (Ingrida Selga 
Sketris), Latvijas goda konsule Kanādā Jaunskotijas 
provincē, LĀZA biedre.

Esmu reimatologs Kanādas Jaunskotijas provincē. 
Esmu LĀZAs valdes un O. Veides stipendiju fonda 
loceklis. Esmu pieredzējis pozitīvās pārmaiņas - gan 
savā, gan kolēģu un studentu profesionālajā izaugsmē, 
ko veicina iespēja iepazīties ar dažādām pieejām 
ārstēšanai atšķirīgās veselības aprūpes sistēmās. Liels 

prieks, ka ar fonda palīdzību šai procesā iespējams 
līdzdarboties. Juris Lazovskis

Paldies, Kasparam par lielo, veiksmīgo darbu 
Ojāra Veides stipendijas administrācijā. Ar prieku un 
pienākuma apziņu turpināsim šo nozīmīgo atbalstu 
Latvijas cilvēku veselības aprūpētājiem. Inese Flude

Ojāra Veides Fonds 
Kaspars Tūters, Ojāra Veides Fonda vadītājs, Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Ojāram Kārlim Veidem 2022. gada 17. aprīlī atzīmētu ārsta 100 dzimšanas dienu. Ir velti zīlēt, kādu 
medicīnas nozari Ojārs Veide būtu izvēlējies par savu, jo viņa studijas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē 
pārtrauca Otrais pasaules karš.  Pārtrauca gan studijas, gan viņa dzīves ceļu. Kārlis Veide 1944. gada rudenī 
tika mobilizēts latviešu leģionā. Cik zināms, pēc sākotnējām apmācībām Ojāru Veidi norīkoja par asistentu pie 
leģiona kara ārsta Dr. Alberta Vēriņa (1917 (Gaujiena, Latvija) - 1987 (Melburna, Austrālija)). Pēc Dr. Vēriņa 
teiktā, 1945. gada pavasarī bija ļoti smagas cīņas. Ojārs Veide neatgriezās no kaujas lauka un vēlāk nav atrasts. 
Sava brāļa piemiņai Dr. Emma Irēne Groduma, Saskatčevanas Universitātes Medicīnas fakultātes profesore, 
2009. gadā no saviem līdzekļiem izveidoja fondu. 

Ojāra Veides fonda vadītājs prof. Kaspars Tūters kopā ar 
dzīvesbiedri 9. Latvijas Ārstu kongresa dalībnieku gājienā 

caur Vecrīgu, 21.09.2022. Foto autors: Jānis Brencis

Juris Lazovskis Inese Flude Ingrīda Selga Šķetre
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About Ingrida Sketris:
Ingrid Sketris is a graduate of the University of 

Toronto (BSc (Phm), 1977), University of Minnesota 
(PharmD, 1979), University of Tennessee, Centre for 
Health Sciences (Residency in Clinical Toxicology/
Pharmacy Practice, 1980) and Dalhousie University 
(MPA(HSA) 1989). She is a Professor of the College 
of Pharmacy, Dalhousie University. She is a fellow 
of the Canadian Society of Hospital Pharmacists, the 
American College of Clinical Pharmacy, the Canadian 
Academy of Health Sciences and the International 
Society of Pharmacoepidemiology. Dr. Sketris was 
a member of the Scientific Advisory Panel of the 
Canadian Coordinating Office for Health Technology 
Assessment (1996-1998) and is currently a board 
member of the Patented Medicine Prices Review 
Board. She was a member of the Canadian Institutes 
of Health Research (CIHR) Advisory Board for Health 
Services and Policy Research (2003–2009 including 
Vice Chair), a nongovernmental councillor of the 
Health Council of Canada (2010-2013) and a board 
member of Research Canada. From 2000-2011 she held 
a Canadian government funded research chair in drug 
use management and policy. Since 2011, she has been 
the Knowledge Translation team lead for the Canadian 
Network for Observational Drug Effect Studies (www.
cnodes.ca)

2022. gadā stipendijas saņēma seši kolēģi: SIA 
"Vidzemes slimnīca" fizioterapeite Linda Kornete, lai 
apgūtu Feldenkraisa metodes mācības “Feldenkrais-
Ausbildung Innsbruck-Tirol 2021-2024”, Austrijā; 

Dr. Emīls Šmitiņš, Rīgas Stradiņa universitātes 
bērnu kardioloģijas 3. gada rezidents, dalībai 
“Cardiovascular Angiography and Interventions 
2022 Fellows Course – Congenital Interventional 
Cardiology Course”, kas norisināsies Maiami, ASV. 
Rekomendāciju sniedza asoc. prof. Ingūna Lubaua, 
RSU rezidentūras programmas bērnu kardioloģijā 
vadītāja; 

Dr. Nauris Zdanovskis, RSU radioloģijas katedras 
asistents, studiju kursa Radioloģijas pamati vadītājs, 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
ārsts radiologs, stažēsies Nīderlandē, Roterdamā 
Erasmus MC. Rekomendāciju sniedza asoc. prof. 
Ardis Platkājis, Radioloģijas katedras vadītājs RSU; 

Dr. Kristaps Eglītis, Latvijas Universitātes 
vispārējās ķirurģijas programmas 5. gada rezidents, 
RAKUS, lai apgūtu jaunas prasmes ERASMUS 
programmā Helsinku universitātes klīnikā plastiskajā 
ķirurģijā, kā galveno virzienu izvēloties onkoloģiju. 
Rekomendāciju sniedza Dr. med. Armands Sīviņš, 
RAKUS Onkoloģijas klīnikas vadītājs;

Dr. Artūrs Šilovs, 3. gada rezidents radiologa 
specialitātē Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes 
slimnīcā, lai apmeklētu European course in minimally 
invasive neurological therapy (ECMINT) Oksfordā, 
Apvienotajā Karalistē 2022. gada decembrī. 
Rekomendāciju sniedza Dr. Aina Kratovska, RAKUS 
Invazīvās radioloģijas nodaļas vadītāja p.i.; 

Dr. Vadims Ņefjodovs, RSU Tālākizglītības 
fakultātes 5. gada rezidents plastikas ķirurģijā, lai 
3 mēnešus stažētos San Francesco klīnikā Veronā 
plaša spektra augšējās ekstremitātes ķirurģijā. 

Finansiālu atbalstu savai profesionālai pilnveidei 
ārpus Latvijas ārstniecības iestādēs ir saņēmuši jau 
66 stipendiāti.

Stipendiju konkurss!
Līdz 15.09. aicinām pieteikties Ojāra Veides Fonda 
stipendijai 2023/24 gadam.

Latvijas jaunie ārsti, rezidenti un citas ārstniecības 
personas ar augstāko medicīnisko izglītību var 
papildināt profesionālās zināšanas kādā ārstniecības 
vai mācību iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa 
naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura 
izdevumu segšanai.

Katru gadu fonds atbalsta 4-6 pieteikumus. Atbalsta 
apjoms - līdz 2500 USD

Informācija par pieteikšanās kārtību www.lazariga.lv 
sadaļā Stipendijas.
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Ojāra Veides Fonda atbalsta saņēmēji
2010
Līga Barone-Tamoviča
Jurijs Nazarovs
Julija Pavaine 
Ēriks Šmagris
2011
Marija Mohova 
Ruta Beķeris
Ieva Ruža
2012
Roberts Leibuss
Zane Rušiņa, 
Aina Kratovska
Anna Silda
Diāna Bokučava
Maija Radziņa
Marija Mohova 
2013
Diāna Bokučava
Egita Deine
Lana Vainšteine
Eduards Krustiņš, (Zaiga 
Alksne-Phillips)
2014
Marija Ose
Lauris Repša
Diāna Ērgle
Alise Grāmatniece
Veselības Projekti 

2015
Anna Saliņa
Liene Melberga
Vita Melne 
2016
Rasma Vārna
Vita Skuja
Liene Bērze
Krista Lesiņa
Alise Grāmatniece
2017
Ieva Mičule
Sniedze Mūrniece
Marija Mohova
Sanda Siliņa
Evija Stumbra
Jānis Zariņš
Nataļja Kapļa
Latvijas Jauno Ārstu 
Apvienība
Prof. Lazovska Stipendiju 
Fonds
2018
Inga Naļivaiko
Līga Berķe
Ilze Apine
Ieva Mičule
Dace Zvirgzdiņa
Baiba Ziemele

2019
Matīs Mežals
Kārlis Rācenis
Klinta Linsere
Kristina Amosova
Dace Zvirgzdiņa
2020
Yana Solskaya
Luīze Auziņa
LU Akadēmiskais apgāds 
(vadītāja Aija Rozenšteine) Gerda 
Herolda grāmatas “Innere Medi-
zin“ tulkojuma sagatavošanai 
(Jura Lazovska ziedojums)
2021
Marta Taurīte
Justīne Rudzīte
Linda Kornete
Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas Stipendiju Fonds
2022
Linda Kornete
Nauris Zdanovskis
Emīls Šmitiņš
Artūrs Šilovs
Kristaps Eglītis
Vadims Ņefjodovs
Prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas Stipendiju Fonds

O. Veides Fonda stipendiāte Aina Kratovska Jēnas Frīdriha 
Šillera klīniskās universitātes slimnīcā, 2012

Uģis Gruntmanis, O. Veides Fonda stipendiāte Anna Silda 
un Teksasas universitātes jaunie ārsti, 2012
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Ar Feldenkraisa metodi mani un kolēģus pirms 
5 gadiem iepazīstināja Dr. Maija Keiša, bijusī SIA 
“Vidzemes slimnīca” kardioloģe, kura metodi ir 
apguvusi Rocky Mountain II kursā Kolorado štata 
Ziemeļamerikas Feldenkraisa Biedrībā. Arī manā 
8 gadu klīniskā darba pieredzē kā sertificētai 
fizioterapeitei SIA “Vidzemes slimnīca” aizvien vairāk 
akcentējās novērojumi, ka ne tikai fiziskas kustības 
funkcionālā speciālista vadībā veicina ātrāku pacientu 
gan fizisko, gan emocionālo atlabšanu pēc saslimšanām 
vai traumām, bet bieži vien lielāku lomu spēlē paša 
pacienta līdzestība un līdzdalība terapijas laikā un 
ārpus tās, kā arī viņu piederīgo atbalsts rehabilitācijas 
procesā, tādejādi apstiprinot biopsihosociālās teorijas 
principus. 

Ar Feldenkraisa metodi ir iespējams iepazīties 
divos variantos – grupu nodarbībās “Apzinātība caur 
kustību” (Bewusstheit durch Bewegung/ Awareness 
Through Movement/ ATM) un individuālās manuālās 
nodarbībās “Funkcionālā integrācija” (Functionale 
Integration/ FI). Grupu nodarbības ļauj aptvert 
plašāku interesentu pulku, Feldenkraisa skolotājs 
mutiski aicina izmēģināt dažādus kustību variantus 
un variācijas, apzināti, lēnā tempā, ar minimālāko 
iespējamo piepūli, respektējot sāpju sliekšņa robežu, 
mazu atkārtojumu skaitu, veicinot pacienta aktīvu 
līdzdalību un sava ķermeņa kustību un sajūtu 
iepazīšanu, lai pēc iespējas jaunās kustību sajūtas un 
variantus iekļautu ikdienas aktivitātēs. 

Ja akūtu vai hronisku saslimšanu pēc indivīdam 
ir traucētas, daļēji zaudētas fiziskas kustības vai arī 
traucēta sapratne par kustību veikšanas procesu, tad 
Feldenkraisa skolotājs individuāli pielieto manuālu 
tehniku ar skolnieka ķermeņi, pārsvarā bez mutiskiem 
komentāriem, lai aktivizētu smadzeņu darbību un 
veicinātu zināmu un jaunu kustību paternu iepazīšanu. 

Feldenkraisa metode tiek atzīta kā piemērota 
metode un rekomendēta dažādu gadagājuma 
mērķgrupām, sākot no zīdaiņa, skolas vecuma līdz 
seniora vecumam, gan veselības profilakses nolūkos, 
gan dažādu saslimšanu gadījumos, kā, piem., dažādu 
muskuloskeletālo un hronisku sāpju saslimšanu, 
neiroloģisku, autiska spektra pacientiem, uzmanības 

Apzinātība caur kustību pēc Feldenkraisa 
metodes
Linda Kornete, SIA “Vidzemes slimnīca” fizioterapeite, Ojāra Veides fonda stipendiāte

“Mācīšanās nozīmē zināt zināmas lietas desmit dažādos veidos.” (Dr. Moshé Feldenkrais, 1981, Amherst). 
Ar bagātām zināšanām un to pozitīvu novērtējumu 2022.gada decembra sākumā ir noslēdzies mans pirmo 
divu gadu (no kopā 4 gadiem) Feldenkraisa metodes mācību posms Insbrukā, Austrijā. Metodes būtības 
pamatkomponenti ir balstīti uz aktīvi izzinošu mācīšanās procesu (“organisku”, ne repetitatīvu veidu), bērna 
motorās attīstības posmiem un neiroplasticitāti, ar mērķi uzlabot ikviena indivīda funkcionalitāti ikdienas 
aktivitātēs vai profesionālajā jomā. 

Linda Kornete ar saņemto sertifikātu par iespēju vadīt 
grupas “Apzinātība caur kustību” (Awareness through 

Movement) pēc Dr. Feldenkraisa metodes.
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deficīta un hiperaktivitātes, Dauna sindromu 
pacientiem, psihiatrisko saslimšanu gadījumā, 
redzes un ēšanas traucējumu gadījumā, respiratoro 
saslimšanu gadījumā, tāpat tiek izmantota arī sportistu 
un mākslas un kultūras nozaru pārstāvju vidū.

Galvenie metodes ieguvumi ir uzlabota vispārēja 
ķermeņa mobilitāte, tiek veicinātas kognitīvās 
funkcijas, uzlabota uzmanības noturība, stājas 
un gaitas stereotipi, līdzsvars un koordinācija, 
samazinot krišanas risku, uzlabota sīkā motorika, 
respiratorās sistēmas funkcijas, spēja vieglāk veikt 
ikdienas kustības, uzlabojas emocionālā pašsajūta 
un apzinātība un pašcieņa, tiek uzlabota depresijas 
un baiļu pārvaldība, samazinoties funkcionāliem 
ierobežojumiem, uzlabojas dzīves kvalitāte un var 
tikt izmantota kā sāpju menedžmenta instruments. 
Uz attīstību orientētās kustību mācīšanās metodes 

nodarbības tiek iekļautas slimnīcu, rehabilitācijas un 
veselības centru pakalpojumu klāstā. 

Pateicoties SIA “Vidzemes slimnīca” finansiālajam 
atbalstam un arī pašfinansējumam 2021.gadā es 
uzsāku Feldenkraisa metodes mācības “Feldenkrais-
Ausbildung Innsbruck-Tirol 2021-2024”, Dr. Markus 
Aufderklamm, Austrija, www.feldenkraisausbildung.
at. 2022.gadā turpināju mācības, pateicoties Ojāra 
Veides Fonda stipendijai, kas palīdzēja segt ceļošanas 
un naktsmītnes izdevumus Austrijā. Šobrīd esmu 
ieguvusi sertifikātu, kas apliecina, ka esmu oficiāli 
tiesīga vadīt grupu nodarbības “Apzinātība caur 
kustību” pēc Feldenkraisa metodes. Nākamajos 
divos mācību gados turpināšu pilnveidot zināšanas 
par grupu nodarbību vadīšanu, bet akcents tiks likts 
uz individuālās manuālas tehnikas pamatprincipu 
padziļinātāku apgūšanu.

Zināšanas par Feldenkraisa metodi un vēlme tās 
turpināt pilnveidot man sagādā prieku ik dienas. 
Es esmu gandarīta, ka varu savas prasmes pielietot 
ikdienas rehabilitācijas procesā, redzu sasniegumus 
un pozitīvas izmaiņas un saņemu atgriezenisko saiti 
no pacientiem un kolēģiem. 2023.gadā turpināšu vadīt 
gan individuālās nodarbības, gan arī grupu nodarbības 
slimnīcas darbiniekiem, kā arī uzsākšu grupas kustību 
nodarbību piedāvājumu ambulatorajiem pacientiem, 
tādejādi papildinot rehabilitācijas pakalpojumu 
piedāvājumu klāstu Vidzemes reģiona iedzīvotājiem. 

Trenera asistente Heike Schmidt (pa kreisi) veic manuālo 
individuālo sesiju Lindai Kornetei, Insbruka 2021

“Dariet neiespējamo iespējamu, iespējamo vienkārši un 
vienkāršo eleganti.” Moše Pinčas Feldenkraiss
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Kursi kopumā apvieno tēmas par akūto cerebrālo 
išēmiju, galvaskausa pamatnes neirovaskulārajām 
saslimšanām, cerebrālām aneirismām, vēlīno 
cerebrālo išēmiju, kā arī intracerebrālo arteriovenozo 
malformāciju patofizioloģiju, ārstēšanas indikācijām 
un endovaskulārās terapijas iespējām. 

Manis apmeklētā kursu daļa skāra pēdējo no tēmām 
par endovaskulārām ārstēšanas iespējām cerebrālu 
arteriovenozo malformāciju un fistulu gadījumā. 
Kursa saturs plaši ietvēra arī spinālās patoloģijas, 
kā arī to ārstēšanas un diagnostikas iespējas. Šo 
kursu būtiskākā atšķirība no līdz šim apmeklētajiem 
pasākumiem ir izteikti augsta intensitāte – piecu dienu 
laikā aizvadītas mācības, katru dienu no agra rīta līdz 
vakaram bija lekcijas un praktiskās nodarbības ar 
klīnisko gadījumu apspriedi, kas kopumā aptver ļoti 
apjomīgu informācijas daudzumu. Ne mazāk svarīgs 
ir sagatavošanās posms šiem kursiem, lai šīs piecas 
dienas klātienē būtu ar vislielāko pievienoto vērtību 
– līdz kursu sākumam dalībniekiem ir jāiepazīstas 
ar speciāli sagatavoto pētījumu sarakstu, kas ietver 
vairāk nekā 50 pēdējos 15 gados veiktos svarīgākos 
un nozīmīgākos konkrētās tēmas pētījumus. Kursu 
norise ir caurvīta ar diskusijām par pieradījumos 
balstītu pieeju patoloģiju ārstēšanā, ko papildina 
pieredzējušākie Eiropas eksperti, kuri dod lielu 
praktisku pievienoto vērtību no savas ikdienas prakses. 

Kā būtisku atšķirību noteikti jāpiemin, 
ka katra diena nebeidzās tikai ar lekcijām un 
nodarbībām, bet katrai dienai sekoja arī vairāki 
pašpārbaudes daudzatbilžu testi ar vairāk nekā 250 

jautājumiem, kuru sekmīga nokārtošana bija viens 
no nosacījumiem, lai iegūtu pielaidi šīs kursu daļas 
noslēguma eksāmenam. Katras kursu daļas beigās 
visi dalībnieki kārto eksāmenu, kas ietver gan pirms 
kursiem gatavoto informāciju, gan kursu laikā 
apspriesto informāciju. Šādi eksāmeni seko pēc katras 
kursu daļas, un visiem jābūt nokārtotiem sekmīgi, 
lai noslēgumā dalībnieki tiktu pielaisti pie Eiropas 
diploma eksāmena.

Ņemot vērā, ka šī ir bijusi pirmā kursu daļa, tad 
noteikti jāsaka, ka motivācija turpināt piedalīties 
atlikušajos kursu posmos ir tikai pieaugusi un esmu 
pateicīgs LĀZA un Ojāra Veides Fondam par doto 
iespēju. Starptautiski atzīti un pasaules speciālistu 
organizētie kursi ir iespēja jaunajiem ārstiem, lai 
iegūtu zināšanas apstākļos, kurus nav iespējams 
nodrošināt mazajās Eiropas valstīs. 

Neiroradioloģijas kursi Oksfordā
Artūrs Šilovs, 4. gada radioloģijas rezidents RAKUS, Ojāra Veides fonda stipendiāts

Pateicoties Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) un īpaši Ojāra Veides fonda atbalstam 2022. gadā 
decembrī man bija iespēja apmeklēt European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) 
asociācijas kursu European course in minimally invasive neurological therapy (ECMINT) pirmo no četrām 
daļām. Šī ir bijusi kursu pirmā daļa no kopējām četrām nedēļām, kas norisinās divu gadu periodā Anglijas 
pilsētā Oksfordā. Kā ierasts, uz kārtējo kursu ciklu pulcējās Eiropas vadošie radiologi, neiroķirurgi, neirologi, 
kas specializējas mazinvazīvās endovaskulārās neiroķirurģijas jomā. Kursi pulcēja dalībniekus no visām Eiropas 
valstīm, kā arī vairākus dalībniekus no Āzijas un arī Dienvidamerikas valstīm. Šo kursu organizēšanā regulāri 
piedalās profesori no Zviedrijas, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Šveices, Itālijas.

Artūrs Šilovs un LĀZA valdes locekle Daina Dreimane 
9. Latvijas Ārstu kongresa preses konferencē 21.09.2022.
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LĀZA semināru cikls „Par bērnu un pusaudžu 
psihoterapiju”
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja

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, psihoterapeitiem, sabiedriskiem darbiniekiem, pediatriem, ģimenes ārstiem un visiem, kuriem 
rūp bērnu veselība. Pēc semināriem to dalībnieki sniedza vērtējumu dzirdētajam un izteica savas vēlmes par 
tēmām nākamajiem semināriem. 

2022. gada 12. janvārī aizritēja jau 11. saruna – 
diskusija. Tēma – Supervīzija valsts vai pašvaldības 
medicīnas iestādē un privātpraksē. Ar savu pieredzi 
dalījās Dr. Jānis Gailis, psihoanalītiķis, psihiatrs, 
psiholoģijas zinātņu doktors, Montreijas Medicīniski 
psiho–pedagoģiskā centra (CMPP de Montreuil) 
direktors (Francija). Viņa pieteikums pirms semināra: 
"Kādēļ supervīzijām tik būtiska nozīme psihoanalītiķu 
tapšanas procesā? Kam supervizors pievērš īpašu 
uzmanību, klausoties supervizējamā stāstījumā par 
savu darbu ar pacientu? Un kā šie jautājumi risināmi 
psihoanalītiski orientētās ārstniecības iestādēs? Pirms 
gada Latviešu ārstu un zobārstu asociācijas rīkotā 
Bērnu un pusaudžu psihoanalīzes un psihoterapijas 
semināra ietvaros stāstīju par savu pieredzi Francijā, 
vadot valsts medicīniski psiholoģiskos un privātos 
medicīniski psiho pedagoģiskos centrus. Toreiz 
pieminēju arī pluridisciplināro komandu iknedēļas 
klīnisko sapulču lomu. Ar ko šīs sapulces, kurās 
psihoanalītiķi, psihologi, psihiatri, logopēdi un 
psihomotorās terapijas speciālisti kopīgi iztirzā savu 
klīnisko praksi, atšķiras no supervīzijām un kas 
tām ir kopīgs? Mūsu saruna balstīsies gan uz manu 
pieredzi, izejot supervīzijas pie četriem dažādiem 
psihoanalītiķiem, gan vadot jau pieminēto centrus, 
gan supervizējot jauno kolēģu darbu nelielās grupās 
un individuāli." Pieteikums pilnībā atbilda semināra 
saturam un varam vien piekrist klausītāju atzinīgajiem 
vārdiem aptaujā, ko regulāri veicam pēc semināriem, 
lai būtu nodrošināta tā sauktā “atpakaļsaikne”.

Tikko bijām attapušies no COVID laika, kad 
pasaule otrreiz sagriezās kājām gaisā: Krievijas 
uzsāktā kara nežēlības priekšā COVID nobāl. Ukraiņu 
bēgļi meklēja patvērumu Latvijā, mēs katru dienu 
lasījām ziņas un nezinājām, ko iesākt ar bezspēcību, 
dusmām un citām jūtām. Par to, kā labāk saprast sevi 
un bēgļus, ar kuriem saskaramies sadzīvē vai darbā 
šajā sarežģītajā laikā, runājām 25. maija seminārā par 
bērnu un jauniešu psihisko veselību. Psihoterapeits 
Kaspars Tūters (Kanāda) ir redzējis savām acīm bēgļu 
gaitas, psihoterapeite Inta Zīle (Latvija) pastāstīja 
par darbu ar akūtām kara traumām, ko apguvusi 
mācībās Izraelā, psihoterapeits Andis Užāns (Latvija) 
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LĀZA nav vienīgā organizācija, kam grūtības ar 
saziņu un komunikāciju, jo mūsu biedri dzīvo ne 
tikai dažādās valstīs, bet arī dažādos kontinentos un 
dažādās laika zonās. Retās tikšanās reizēs, piemēram, 
Ziemeļamerikas Latviešu Dziesmusvētku laikā vai 
Latvijas Ārstu kongresā, ir klāt tikai nedaudzi, ne visi 
arī izmanto mūsu mājaslapu lazariga.lv vai iesaistās 
Facebook LĀZA debatēs. 

2022. gads bija bagāts ar lieliem notikumiem arī 
LĀZA dzīvē. Un arī mūsu ZOOM 55 minūtes bija 
tematiski saistītas ar LĀZA 75 gadiem, bet arī ar 
globālajām pasaules problēmām.

Pirmais gada raidījums bija 2. februārī un tā tēma 
COVID ietekme uz bērnu un pusaudžu psihisko 
veselību – COVID un bērnu un jauniešu dzīves realitāte 

šinī laikā (mājsēde, mājmācība, masku nēsāšana, 
tuvinieku zaudējums) nenoliedzami ietekmējusi arī 
garīgo veselību. To apliecināja arī sarunas dalībnieces – 

runāja par militārās psihiatrijas aspektu – ko sagaidīt 
perspektīvā no kara šausmas pieredzējušajiem.

LĀZA atsāka seminārus par bērnu uz pusaudžu 
psihisko veselību rudenī. 9. novembra seminārā 
runājām par šobrīd sociālajā telpā jau skaļi skanošo 
tēmu – dzimuma identitāte. Sarunas vedēji – 
psihoterapeite Inta Zīle (Latvija), Latvijas Ģimenes 
plānošanas un seksuālās veselības asociācijas 
"Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle, 
bērnu endokrinoloģe Daina Dreimane (ASV), bērnu 
un arī pieaugušo endokrinoloģe Iveta Dzīvīte-Krišāne 
un psihiatrs un bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs 
(Latvija). Pēc semināra izskanēja ļoti daudz pateicības 
vārdu par tik skaidru, analītisku un noderīgu 

informāciju. Īpašs paldies Ivetai Ķellei un Ivetai 
Dzīvītei-Krišānei. Viņas bija mūsu sarunas viesi pirmo 
reizi, bet noteikti ne pēdējo.

Arī 2023. gadā turpinām semināru sēriju, tomēr 
paplašinot savu sarunu lauku no psihoterapijas uz 
bērnu vajadzību atpazīšanu.

Varbūt pavisam vienu un lakonisku citātu no 
aptaujām par to, kā klausītāji vērtē šos seminārus: 
“Ļoti izglītojoši semināri, saprotami, interesanti, 
praksē noderīgi,” psihiatre ar daudzu gadu pieredzi.

P.S. LĀZA semināru lektoriem un organizatoriem 
šis ir labās gribas žests, semināri ir bezmaksas, tomēr 
ikvienam ir iespēja atbalstīt LĀZA darbību, ziedojot 
LĀZA mājaslapā.

“55 minūtes ar LĀZA” mentore, LĀZA sekretāre 
Daina Dreimane

55 minūtes ar LĀZA
Daina Dreimane, LĀZA sekretāre, Kamena Kaidaka, LĀZA administratore Latvijā

Meklējot saziņu ar LĀZA biedriem un draugiem plašajā pasaulē un Latvijā, 2021. gadā sākām rīkot regulāras 
sarunas (reizi mēnesī) Zoom platformā trešdienā plkst. 18.00 pēc Latvijas laika, par tēmām, kas interesē mūs 
pašus un vairumu no mūsu kolēģiem. Pirmā saruna notika jau 2021. gada februārī. Bet kopumā 2021. gadā bija 
septiņas sarunas. Zoom sarunas publicējam tiešraidē Facebook LĀZA vietnē, kur tad saglabājas sarunu ieraksti 
6 mēnešus. Katru sarunu vada viens no valdes locekļiem, ir uzaicināti 2-4 runātāji, bet pārējiem interesentiem 
ir iespējas iesaistīties caur Zoom kā klausītājiem un arī komentēt un uzdot jautājumus. Saikne ar biedriem un 
ieskats gan viņu aktivitātēs, gan iesaiste organizācijas aktivitāšu plānošanā mums ir ļoti svarīga. Turklāt bieži 
vienkārši gribas aprunāties, paklausīties, kā klājas, kas jauns, un apmainīties idejām.
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Elvīra Kļimova, psihiatrijas māsa, Bērnu un pusaudžu 
psihiatrijas intensīvās ambulatorās aprūpes komandas 
vadītāja Redingā, Lielbritānijā, Antra Leice, bērnu un 
pusaudžu psihiatre Zviedrijā, Anete Masaļska, bērnu 
un pusaudžu psihiatre, Pusaudžu resursu centra 
vadītāja Latvijā, Zaiga Alksne-Phillips, pediatre, ASV. 
Sarunu vadīja Karīna Beinerte, bērnu un pusaudžu 
psihiatrijas rezidente Londonā, Lielbritānijā (šobrīd 
jau bērnu psihiatre Latvijā).

9. marta sarunas tēma bija par reimatoloģijas 
jautājumiem ģimenes ārsta praksē. To vadīja 
reimatologs Juris Lazovskis (Kanāda), un sarunā 
piedalījās ģimenes ārsts Dr. Ainis Dzalbs un 
reimatoloģe Dr. Anda Kadiša no Latvijas. Šī saruna 
bija pirmā ciklā, kas veltīts primārai veselības aprūpei. 

13. aprīlī jau nākamā saruna – hematoloģijas 
jautājumi ģimenes ārstiem. To vadīja LĀZA valdes 
loceklis hematologs, onkohematologs Atis Bārzdiņš 
(ASV). Sarunā no Latvijas puses piedalījās hematoloģe 
Ludmila Beļajeva un ģimenes ārste Gunta Tīcmane. 
Sarunas jautājumi – reaktīvas izmaiņas asinsainā un 
to diferenciācija no primārajām asins saslimšanām, 
fokusējoties uz grūtībām, ko novēro primārajā praksē: 
kaula smadzeņu optimāla barošana un stimulēšana 
(dzelzs, B12, eritropoetīns) un deficīta stāvokļu 
izvērtēšana; koagulācijas problēmas. 

18. maijā bija saruna par ļoti smagu tēmu – par 
to, kā atpazīt varmācību pret bērnu ģimenes ārstiem 
un pediatriem. Kādi ir varmācīgi nodarītu traumu 
un bojājumu simptomi un pazīmes, medicīniskā 
izmeklēšana, ko redz ģimenes ārsts?, klīniskā 
gadījuma analīze un problēmjautājums – ko darīt, 
lai pasargātu sevi no aktīvas pozīcijas radītām 
sekām? Kādi ir ģimenes ārsta pienākumi un tiesības, 
pasargājot bērnus no varmācības ģimenē, problēmas, 
sadarbojoties ar policiju un tiesu sistēmu. Sarunā 
piedalījās ģimenes ārstes Līga Kozlovska, Justīne 
Rudzīte-Rjabceva (Latvija), Kristīne Palmere (ASV), 
pediatre Zaiga Alksne Phillips (ASV), rentgenoloģe 
Arta Šmite-Laguna (Latvija). Sarunu vadīja pediatre, 
bērnu endokrinoloģe Daina Dreimane (ASV). 

Nākamā saruna 15. jūnijā bija par vīriešu veselību, 
galvenais akcents – vīriešu neauglības problēmas 

ģimenes ārsta praksē. Sarunas vadītājs endokrinologs, 
prof. Uģis Gruntmanis, bet diskusijas dalībnieki 
Latvijas speciālisti − dermatologs venerologs Edgars 
Ķiecis, psihiatre Liene Sīle, uroloģe Ieva Znotiņa, 
kardiologs, prof. Gustavs Latkovskis. 

19. oktobrī runājām par Latvijas Ārstu kongresu 
un LĀZA sadarbību ar Latvijas Ārstu biedrību tā 
organizācijā, kā arī par potenciālām sadarbības 
iespējām nākotnē. Sarunā piedalījās LĀB prezidente 
Dr. Ilze Aizsilniece un LĀB eksprezidents 
prof. Viesturs Boka, no LĀZA puses – prof. Uģis 
Gruntmanis un prof. Daina Dreimane. Viens no 
jautājumiem, kas interesēja arī visus mūs – kā ārpus 
Latvijas esošie LĀB biedri var piedalīties LĀB darbā 
un lēmumu pieņemšanā. Kādas var būt LĀZA un 
LĀB sadarbības formas, lai sasniegtu kopējo mērķi 
– sakārtotu un kvalitatīvu medicīnas aprūpi. Un 
vēl viens kopējs projekts būs medicīnas personību 
dzīvesgājuma apzināšana un saglabāšana arī interneta 
īpašā platformā. Te, protams, jau lieti noderēs mūsu 
Apkārtrakstā publicētie raksti. 

16. novembrī, jau otrajā dienā pēc Latvijas Ārstu 
biedrības vēlēšanām, uz sarunu aicinājām Latvijas 
jaunos ārstus, meklējot kopā atbildes uz jautājumiem 
– kas ir galvenās problēmas, ko jaunie ārsti saredz 
profesionālajā laukā, kuru no tām risināšana ir viņu 
pašu ziņā, kuras var risināt sadarbībā ar LĀZA? Cik 
aktīvi jaunajiem ārstiem jāpiedalās sabiedriskajos 
procesos?

Sarunā piedalījās Latvijas Jauno ārstu asociācijas 
priekšsēdis Artūru Šilovu un valdes locekle Katrīna 
Priede. No LĀZA puses – LĀZA vicepriekšsēdis 
Juris Lazovskis un valdes locekle Karīna Beinerte. Kā 
moderators – LĀZA sekretāre Daina Dreimane.

Bet 2023. gada pirmās 55 minūtes ar LĀZA bija 
saruna par LĀZA tuvākajiem darbības plāniem, 
konkrēti par atbalstu hospisu izveidošanā Latvijā, 
stipendijām, bērnu garīgās veselības uzlabošanas 
darbiem un idejām par LĀZA biedru kopā sanākšanu 
Rīgā vasarā, dziesmu svētku laikā.

Paldies, visiem sarunu “55 minūtes ar LĀZA” 
dalībniekiem par jūsu laiku, jūsu darbu un atziņām!
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Kā pateicību maniem vecākiem, 2010. gadā 
nolēmu atbalstīt izcilu pediatrijas rezidentu Latvijā 
četru gadu posmā ar kopējo summu $ 10,000.00. Lai 
ieceri īstenotu, sazinājos ar Vītolu Fondu Latvijā. 
Vītolu Fonds zinošās Vitas Dīķes kundzes vadībā 
un sadarbībā ar universitātēm man palīdzēja atrast 
izcilus kandidātus, kuriem finansiāla palīdzība bija 
nepieciešama, lai sasniegtu savus iecerētos sapņus 
un mērķus.  Man bija iespēja personīgi intervēt 
pediatrijas rezidentus, saprast viņu finansiālo stāvokli, 
novērtēt viņu spējas un personību, dzirdēt viņu 
nākotnes vēlmes.

Varu teikt, tas nebija viegli, jo visi studenti, kā 
varēja paredzēt, bija ļoti spējīgi, ar labām atzīmēm. 
Man veicās. Vītolu Fonds pieprasa izcilas atzīmes un 
atsauksmes, izseko katram stipendiātam un ir atbildīgs 
par ziedojuma attiecīgo sadali. Divreiz gadā no Vītolu 
Fonda saņēmu pārskatu, atzīmes par rezidenta 
progresu, kā arī personīgu vēstulīti no stipendiāta. 
Esmu satikusies ar katru stipendiātu daudzas reizes, 
un mūsu starpā ir izveidojusies draudzība. 

Priecājos līdzi viņu akadēmiskiem un personīgiem 
sasniegumiem. Esmu guvusi informāciju un lielāku 
saprašanu par Latvijas veselības un ārstniecības 
sistēmu. Man ir bijusi iespēja tuvāk iepazīstināt ar 
ASV ārstniecības pieeju, aprūpi, problēmām un 
dalīties ar zinātniskiem rakstiem.

Lepojos ar saviem stipendiātiem. Vēlos iepazīstināt:
Indra Bojkovska Stiureniece 2010. gadā 

saņēma manu pirmo stipendiju. Indra uzskata, ka 
rezidentūras laiks BKUS ir bijis viens no vērtīgajiem 

un piepildītākajiem posmiem viņas ārsta karjerā. 
Kolēģu profesionalitāte, entuziasms, zinības un 
sirds siltums ir atstājis ilgstošas atmiņas. Meklējot 
augstāko iespējamo izglītību, no 2014. līdz 2016. 
gadam Indra turpināja strādāt kā pediatrs Mercy 
Hospital Īrijā, tur gūstot lielu atzinību, Indra saņēma 
apbalvojumu “Gada Pediatrs”. Sekojot savai interesei 
neonatoloģijā, Indra 2016-2018 strādāja Cork 
University Maternity Hospital un 2018-2019 Chelsea 
and Westminster Univesity Hospital, Londonā. Ar 
vēlmēm pēc dzimtenes Indra atgriezās Latvijā, un 
ar savu pieredzi neonatoloģijā Indra nākotnē cer 
nokārtot Latvijā pieprasītās formalitātes un turpināt 
darboties praktiskajā medicīnā. Kopš 2022. gada 
Indra ir lektore RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas 
katedrā. Savus brīvos mirkļus Indra pavada kopā ar 
vīru un trīs gadus veco puisēnu Sandri.

Trīs izcili stipendiāti pediatrijā
Zaiga Alksne Phillips, pediatre, LĀZA valdes locekle

Varu teikt, ka tiešām esmu lepna par saviem trim spējīgiem un čakliem stipendiātiem – viņu sasniegumiem 
un vēlmi augt profesionāli un nesavtīgu Latvijas bērnu ārstēšanu. Vienmēr esmu bijusi pateicīga saviem 
vecākiem, kuri uzsvēra izglītību kā lielāko bagātību – mantu, ko neviens nekad nevar atņemt. Alma un Ādolfs 
Alkšņi ieguva doktora grādu veterinārajā medicīnā Latvijas Universitātē. Savā bērnībā novēroju, ka viņi 
vienmēr lasīja zinātniskas grāmatas. Viņu zinības izrādījās ļoti svarīgas, kad kā bēgļi ieradāmies ASV. Pēc 
dažādiem šķēršļiem 1949. gadā viņi varēja atsākt veterināro praksi. Manu vecāku emocionāls un finansiāls 
atbalsts bija ļoti nepieciešams arī man, lai iegūtu izglītību Vašingtonas Universitātē (University of Washington) 
un medicīnas skolā.

Indra Bojkovska, sveicot Zaigu Alksni Phillips kā RSU Goda 
doktori (Doctor Honoris Causa), 2022. gada 8. septembrī.
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Zaiga Alksne Phillips, Simona Paule Kravcova un Mareks Marčuks LĀZA 75 gadu jubilejas svinībās P. Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzejā 2022. gada 23. septembrī.

Simona Paule Kravcova, mana otra stipendiāte, 
bija RSU pediatrijas programmas rezidente 2015.-
2019. gadā. No otrā rezidentūras gada Simona arī 
skaitījās kā reģionālās slimnīcas rezidente (dzimtajā 
pusē Valmieras novadā). 2018. gadā Simona uzsāka 
papildu studijas neonatoloģijā un 2022. gadā ieguva 
specialitātes sertifikātu. Pediatrijas rezidentūras 
laikā viņa ir uzrakstījusi un publicējusi zinātniskus 
pētījumus un piedalījusies Latvijas un starptautiskās 
konferencēs/ kongresos. Simona ir piedalījusies 
Baltijas valsts kongresā, Latvijas pediatru asociācijas 
sēdēs un aktīvi darbojas Latvijas Neonatologu 
biedrībā. Simona ir LĀZA biedre. Nekad neesmu no 
viņas dzirdējusi sūdzības par aizņemtību. Jau 2015. 
gadā paralēli studijām viņa strādāja Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestā, tad Vidzemes 
slimnīcas uzņemšanas nodaļā kā ārsts stažieris, tad 
kā pediatrs un kopš 2022. gada kā neonatologs. Otra 
darba vieta ir Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, 
kur Simona ir stažieris neonatoloģijā.  Starp daudzām 
darba stundām Simona atrod laiku, ko pavada kopā ar 
savu divgadīgo meitiņu Kitiju.

Mareka Marčuka augstākās izglītības stāsts ir 
pildīts ar daudziem sasniegumiem, stipendijām un 
iecerēm. Vēl kā students 2016. gadā Mareks saņēma 

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju. 
2019. gadā ar Vītola Fonda palīdzību es izlēmu palīdzēt 
Marekam sasniegt iecerētos mērķus pediatrijā. 
Mareks strādā jau kopš 2015. gada, sākot kā sanitārs 
Latvijas Onkoloģijas centrā, māsu palīgs, medicīnas 
asistents un tagad kā ārsts stažieris Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā un Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības nodaļās. Mareks turpina uzturēt tuvas 
saites ar savu dzimto pilsētu Rēzekni un pašlaik tur ir 
ārsts-stažieris Rēzeknes slimnīcas uzņemšanas nodaļā 
un bērnu nodaļā. Mareks aktīvi darbojas Jauno ārstu 
un Latvijas Pediatru asociācijās. 

2023. gadā Mareks ir iecerējis iegūt pediatra 
sertifikātu un kā pediatrs plāno strādāt Rēzeknes 
slimnīcas Bērnu nodaļā un arī Rīgā Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā. Iespēju robežas viņš vēlētos 
arī turpināt akadēmisko darbu un attīstību RSU 
Pediatrijas katedrā.

Esmu lepna par manu stipendiātu sasniegumiem 
un jūtu personīgu gandarījumu, ka esmu drusku 
pielikusi savu roku un sekmējusi ikkatram no viņiem 
sasniegt iecerēto.

Beidzu ar Raiņa vārdiem: "Gūt var ņemot, gūt var 
dodot! Dodot gūtais – neatņemams."
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Latvijas Medicīnas Fonds (LMF)
Kamena Kaidaka, LMF un LĀZA administratore Latvijā

Nu jau 30 gadus Latvijas ārsti un studenti saņem LMF stipendijas. No 1992. gada, kad pirmo LMF stipendiju 
saņēma Dr. Valdis Zatlers (šobrīd viņš ir arī LMF valdes priekšsēdis), LMF ir piešķīris 68 stipendijas par kopējo 
summu 338 340 USD. 

Latvijas Medicīnas fondu (LMF) dibināja ārsti Kristaps un Bertrams Zariņi (ASV) 1990. gadā ar naudas 
atlikumu ($ 20000) no Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa. Bezpeļņas fonds sadarbojās ar Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA). LMF mērķis bija paaugstināt medicīnas standartu Latvijā. Darbības 
galvenais virziens bija mācību ceļojumu stipendijas. Tās deva iespēju jauniem ārstiem ceļot uz citām zemēm, 
lai papildinātu izglītību un ieviestu Latvijā jaunas idejas.

LĀZA biedri atbalstīja fonda aktivitātes un kopā 
ar fonda dibinātājiem ir daudz ziedojuši fondam tā 
darbības sākumā, bet visdevīgākais bijis Bertrama 
Zariņa draugs un arī pacients Normans Naits (Norman 
Knight), kurš reiz bijis Radio Corporation of America 
prezidents un Knight Quality radiostacijas prezidents.  
Savā laikā Naita kungs aktīvi cīnījās pret komunismu, 
brīdinot pasauli par draudošajām briesmām. 2005. 
gadā Normans Naits ieradās Rīgā, lai pasniegtu LMF 
stipendijas un piedalītos Latvijas ārstu kongresā. 
Normana Naita atbalsts Latvijas medicīnai ir mērāms 
jau simtos tūkstošu. 2006. gada martā Bostonā Latvijas 
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga pasniedza 
Naita kungam Latvijas valsts apbalvojumu – Atzinības 
krustu par ieguldījumu Latvijas medicīnas attīstībā.

Brāļu Zariņu vārds ir cieši saistīts ar Latvijas Ārstu 
kongresu vēsturi. LMF vienmēr atbalstījis ar finansiālu 
ziedojumu visus Latvijas Ārstu kongresus, un arī 
2022. gadā ar 5000 $ ziedojumu atbalstīja 9. Latvijas 
Ārstu kongresu, kas notika no 21.-24. septembrim 
Rīgā. LMF stipendijas šogad pasniedza prof. Bertrams 
Zariņš kongresa atklāšanas sarīkojumā 21. septembrī 
ATTA CENTRE, Rīgā.

“Esmu ieguvusi drosmi, prasmes un neatsvera-
mas iespējas, kas bez šī atbalsta nebūtu realizējušās. 
Esmu pateicīga par šo atbalstu un savu pedagogu 
iedrošinājumu pieteikties stipendijai.” 

Radioloģe, asoc. prof. Maija Radziņa

“Šī stipendija ir kardināli mainījusi manu profesionālo 
izaugsmi. Es domāju, arī manis kā cilvēka izaugsmi. Esmu 
pārliecināta, ka tā tas noticis ar visiem stipendiātiem. 
Izsaku vislielāko pateicību valdei par darbu! Jūs esat 
unikālas personības, kuras ir būtiski mainījušas daudzu 
topošo ārstu speciālistu iespējas un attīstību.” 

Plastiskā ķirurģe, Dr. med. Laura Logina

“Ieguvu daudz plašāku redzējumu un 
nenovērtējamu pieredzi krūšu aortas endoprotezēšanā. 
Iegūtās zināšanas ļāva izveidot speciālu programmu 
Latvijā. Liels paldies par jūsu ilggadējo atbalstu Latvi-
jas jaunajiem mediķiem!” 

Sirds ķirurgs, Dr. med. Mārtiņš Kalējs

Šie ir tikai daži no veltījumiem LMF, ko 2021. 
gada nogalē visu gadu stipendiāti rakstīja, kopā ar 
negaru vēsti par to, kā fonda atbalsts ir noderējis, kā 
tas izmantots.

Prof. Bertrama Zariņa prezentācija par LMF 9. Latvijas 
Ārstu kongresā
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Arī 2022. gadā LMF atbalstīja Latvijas jaunos ārstus. 
Zariņu studiju ceļojuma stipendiju 4000 USD saņēma 
LU radioloģijas rezidente Līna Lazdiņa, lai iegūtu 
zināšanas klīniskajā darbā Lēvenes Universitātes 
slimnīcas Staru terapijas nodaļā, Beļģijā. Dr. Lazdiņa 
apgūs jaunākās metodes ļaundabīgo audzēju terapijā. 
Stipendijai viņu rekomendēja Dr. med. Aija Geriņa 
Bērziņa, P. Stradiņa KUS Onkoloģijas klīnikas 
vadītāja. 

Dr. Daira Lapse, RSU rezidente patoloģijas 
specialitātē, saņems Zariņu studiju ceļojuma 
stipendiju 5000 USD, lai apgūtu jaunas zināšanas 
neiropatoloģijā National Hospital for Neurology 
and Neurosurgery, Apvienotajā Karalistē, Londonā. 
Rekomendāciju sniedza Dr. Jurijs Nazarovs, P. 
Stradiņa KUS Patoloģijas institūta vadītājs.

Zariņu studiju ceļojuma stipendiju 5000 USD 
saņems arī RSU rezidente anestezioloģijā 
reanimatoloģijā Dr. Darja Smirnova, lai padziļinātu 
zināšanās nieru un aknu aizstājterapijas jomā un 
apgūtu jaunas metodes, ko pielietot sepses gadījumā 
International Renal Research Institute Vicenza, San 
Bortolo Hospital, Itālijā. Rekomendāciju sniedza asoc. 
prof. Oļegs Sabeļņikovs, RSU Klīnisko prasmju un 
medicīnas tehnoloģiju katedras vadītājs.

Kopš 2016. gada vasaras Latvijas Medicīnas 
Fonds (LMF) ir izveidojis jaunu stipendiju – LMF 
Studentu Stipendija, lai dotu iespēju jauniešiem, kas 
dzīvo un mācās ārpus Latvijas universitātēs, koledžās 
vai medicīnas skolās, gūt praktisku pieredzi Latvijā 
P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vai kādā 
citā ārstniecības iestādē un papildinātu zināšanas un 
praktiskās iemaņas medicīnā. Šo stipendiju 1250 USD 
saņems Sarma Ejups (ASV), lai gūtu ieskatu Latvijas 
rehabilitācijas nozarē rehabilitācijas centrā Vaivari. 
Stipendijas kurators ir LMF un LĀZA valdes loceklis 
Dr. Aleksandrs Kalniņš.

Zariņu studiju ceļojuma stipendijas ieguvējas Darja 
Smirnova, Līna Lazdiņa, Daira Lapse kopā ar LMF 

prezidentu Bertramu Zariņu 9. Latvijas Ārstu kongresa 
atklāšanas sarīkojumā 21. septembrī.

LMF stipendiāti kopā ar Bertramu Zariņu un Normanu 
Naitu P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, 2005

LMF Studentu stipendijas saņēmēja Sarma Ejups kopā 
ar LMF valdes locekļiem Aleksandru Kalniņu, Bertramu 

Zariņu un Kristapu Zariņu, 2022



LĀZA APKĀRTRAKSTS

46

Latvijas Medicīnas Fonda stipendiāti
1992
Valdis Zatlers
1993
Dainis Krieviņš
2003
Aigars Pētersons
Māris Zambrāns
Linda Nimroda
Alda Bumbure
Ilze Štrumfa 
Sergejs Isajevs
2004
Laura Logina
Vita Zīdere
Zane Ābola
2005
Juris Rīts
Ģirts Salmiņš
Valts Ozoliņš
Helmuts Kidikas
Sergejs Isajevs
Kaspars Ķīsis
Māra Virza
2007
Mārtiņš Kalējs
Mārcis Gediņš
Zane Jaunmuktāne
2008
Maija Radziņa

Oskars Gāliņš
2009
Patrīcija Ivanova
2010
Artjoms Špaks
Ēriks Ozols
2011
Sanita Ponomarjova
2012
Ieva Erciņa/Baidekalna
Roberts Leibuss
Artis Knapšis
2014
Kristīne Žavnere/Šapovalova
Anda Apine
2016
Marija Ose
Jurijs Nazarovs
Jevgēnijs Kravčuks
Aknu transplantācijas 
vienība, vada Jānis Vilmanis
Zanda Pučuka
2017
Gunta Laizāne
Kristiāns Meidrops
Edgars Zellāns
Urzula Safronova
Līva Zemītis
Marlena Ramane

Marija Mohova
2018
Inese Breide
Martis Roze
Aksels Grants
Marta Celmiņa
Paula Kļaviņa
Lelde Liepiņa
Katrīna Rutka
Reinis Jansons
2019
Austra Breikša-Vaivode
Sergejs Zadorožnijs 
Mārtiņš Lauskis
Kristaps Krafte
Katrīna Bandere
Ailita Eddy
Kaija Anna Stasko
2020
Igors Terjajevs
Roberts Rumba
Jānis Vētra
Matīss Mežals
Klinta Lisnere
2022
Sarma Ejupe
Līna Lazdiņa
Daira Lapse
Darja Smirnova

Mārcis Gediņš, Zane Jaunmuktāne un Mārtiņš Kalējs kopā 
ar Bertramu Zariņu, Kristapu Zariņu un veselības ministru 

Vinetu Veldri, 2007

LMF 2004. gada stipendiātes Laura Logina un Vita Zīdere 
kopā ar prof. Bertramu Zariņu.
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LMF Zariņu medicīnas studiju stipendijas – 
vērtīgs atbalsts
Dr.med. Vitālijs Zvirgzdiņš, 
asinsvadu ķirurgs

Varu būt lepns un arī pagodināts, ka savulaik esmu 
atbalstījis LMF Zariņu medicīnas studiju ceļojuma 
stipendijas piešķiršanu, sniegdams rekomendācijas 
vēstules, divām kolēģēm – Latvijas Universitātes 
Ķirurģijas katedras docentei asinsvadu ķirurģei 
Patrīcijai Ivanovai un Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Invazīvas radioloģijas nodaļas 
vadītājai Sanitai Ponomarjovai.

Ar LMF stipendijas atbalstu 2009. gadā 
Dr. Patrīcija Ivanova stažējās Bellvitge University 
Hospital, Spānijā, kur papildināja savas zināšanas un 
praktiskās iemaņas vaskulārajā ultrasonogrāfijā un 
hibrīdoperācijās asinsvadu ķirurģijā. Patrīcija apguva 
gan vaļējas asinsvadu, gan endovaskulāras operācijas, 
aizstāvēja doktora disertāciju 2014. gadā, ieguvusi 
zinātnisko grādu Dr.med. (PhD) un tagad pati māca 
studentus LU Medicīnas fakultātē, strādā RAKUS 
asinsvadu ķirurģijas un invazīvās radioloģijas nodaļās. 
Doc. Ivanova piedalās kongresos un kopā ar Dr. Sanitu 
Ponomarjovu un kolēģiem organizē un vada kursus 
un simpozijus asinsvadu ķirurgiem un invazīvajiem 
radiologiem no Baltijas valstīm un Polijas. Patrīcija 

LMF valde kopā ar 2009. gada stipendiātiem. No kreisās: 
Kristaps Zariņš, Maija Radziņa, Oskars Gāliņš, Patrīcija 

Ivanova, Bertrams Zariņš un Dainis Krieviņš.

Ivanova ir vienīgā no Latvijas asinsvadu ķirurgiem ar 
Eiropas asinsvadu ķirurga sertifikātu, kas liecina par 
viņas zināšanām un kompetenci. 

Dr. Sanita Ponomarjova 2011. gadā stažējās 
Reimsas Universitātes klīnikā Francijā neiroinvazīvajā 
radioloģijā pie prof. Laurent Pierot, Dr. Christof 
Kadziolka. Pēc atgriešanās no Francijas viņa kļuva 
par Invazīvās radioloģijas nodaļas vadītāju RAKUS, 
ir RSU doktorants, piedalās studentu apmācībā 
Rīgas Stradiņa universitātē, ar referātiem piedalās 
kongresos un organizē simpozijus un meistarklases 
kolēģiem no Baltijas valstīm un Polijas. Latvijā ir ļoti 
maz speciālistu šajā nozarē.

Man ir gandarījums par abām kolēģēm, ka 
viņas savas zināšanas un prasmes izmanto Latvijas 
medicīnas attīstībai un, protams, pateicība LMF 
un profesoram Kristapam Zariņam par kolēģu 
atbalstīšanu. Tas bija to vērts! 

Sanita Ponomarjova, Reimsas Universitātes klīnikā Francijā 
kopā ar mentoru Christof Kadziolka, 2011
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Kristaps Krafte, medicīnas 
tehnoloģiju uzņēmuma Vigo 
Health vadītājs

LMF atbalstu – Zariņa stipendiju saņēmu 2019. 
gadā, pētniecībai neiroloģijā Copenhagen University 
Hospital, Bispebjerg Hospital, Dānijā. Mana mentore 
bija Hanne Krarup Christensen, neiroloģe, kura veic 
pētījumus par insultu vairāk nekā 25 gadus.  

Veltot vairākus gadus studijām par inovācijām 
veselības nozarē Kopenhāgenas Biznesa skolā, 
Kopenhāgenas Universitātes Medicīnas fakultātē 
un Roterdamas Veselības aprūpes menedžmenta 
un politikas skolā un veicot pētījumus par insulta 
pacientu aprūpi gan Latvijā, gan Dānijā, es secināju, 
ka pastāv milzīga problēma ar rehabilitācijas 
pieejamību pēc pārciesta insulta. LMF stipendija 
ļāva man veikt pētniecību insulta ārstēšanā un 
rehabilitācijā, kas rezultējās ar praktisku insulta 
ārstniecības risinājumu: Vigo Health, kurš šobrīd ir 
viens no veiksmīgākajiem un zināmākajiem medicīnas 
tehnoloģiju jaunuzņēmumiem Latvijā un Baltijā. 
Bez LMF atbalsta nebūtu bijis iespējams turpināt 
pētniecību un risinājuma izstrādi. 

Šobrīd esmu Vigo Health vadītājs. Mēs izstrādājām 
mobilo lietotni, kas ir virtuāls rehabilitācijas asistents 
cilvēkiem, kas pārcietuši insultu. Lietotne “Vigo” ir 
izstrādāta, lai sniegtu lietotājam jebkādu nepieciešamo 
informāciju saistībā ar insultu – par funkcionālo 

terapiju, audiologopēdiju, kognitīvi biheiviorālo 
terapiju – kā arī dotu iespēju pacientam pašam 
trenēties, veicot dažādus kognitīvos, fizioterapeitiskos 
un audiologopēdiskos vingrinājumus.

Liels paldies par uzticību un atbalstu! Bez šīs 
stipendijas nebūtu bijis iespējams radīt mūsu 
inovāciju insulta rehabilitācijā. Es to ļoti novērtēju 
un vēlos, kaut drīzā nākotnē pats varētu palīdzēt LMF 
attīstībā un stiprināšanā.

Redakcijas piezīme: “Gada balvas medicīnā” 
svinīgajā ceremonijā, kas 2022. gadā notika jau 12. 
reizi, jaunuzņēmums “Vigo Health” saņēma “Latvijas 
Mobilais telefons” speciālbalvu “Gada inovācija 
medicīnā 2021”. Kopš 2021. gadā “Vigo” lietotne 
ir iekļauta Latvijas Nacionālā veselības dienesta 
manipulāciju sarakstā un tai ir piešķirts manipulācijas 
kods. Šis ir pirmais digitālās terapijas risinājums 
Baltijā, ko nākotnē pacientiem varēs apmaksāt valsts.

“Vigo Health” dibinātāji Kristaps Krafte un neiroķirurgs Dr. Jānis Šlēziņš svinīgajā ceremonijā 2022. gaada 12. martā.

Kristaps Krafte, LMF stipendiāts
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Daira Lapse, patoloģijas 
rezidente, RSU

2022. gada oktobrī man bija iespēja gūt pieredzi 
University College London Hospitals Foundation Trust 
/ National Hospital for Neurology and Neurosurgery, 
Apvienotajā Karalistē. Šis prakses un pieredzes 
brauciens nebūtu iedomājams bez LMF stipendijas.

Šī mēneša laikā man bija iespēja papildināt savas 
zināšanas galvas smadzeņu audzēju morfoloģijā, kā 
arī molekulārajā diagnostikā. Molekulārā diagnostika 
paver plašas iespējas precīzākai diagnostikai un 
pacientu ārstēšanai. Šī noteikti ir sfēra, kuru vērts 
attīstīt Latvijā.

Varēju gūt ieskatu un zināšanas arī nervu un 
muskuļu biopsiju materiāla interpretācijā. Interesanti 
bija redzēt neirodeģeneratīvo saslimšanu diagnostikas 
metodes, kas Latvijā netiek tik plaši pielietotas. 

Man bija iespēja piedalīties rezidentu apmācībās 
gan nodaļās, gan slimnīcas ietvaros. Tie bija 
dažādi teorētiskie un praktiskie semināri, konsīliji, 
konferences. Londonā gūtā pieredze ir ļoti vērtīga ne 
tikai klīnisko prasmju ziņā, bet arī iegūto profesionālo 

kontaktu ziņā un sniedz iedvesmu un spēku attīstīties. 
Lielu paldies vēlētos teikt prof. Bertramam un 
Kristapam Zariņiem par atbalstu. Paldies Dr. Zanei 
Jaunmuktānei, kura mani uzaicināja un uzņēma 
neiropatoloģijas klīnikā un veltīja ļoti daudz laika, 
lai dotu man pēc iespējas vairāk zināšanu, pieredzes 
un iespaidu par plašajām iespējām galvas smadzeņu, 
nervu un neirodeģeneratīvu saslimšanu diagnostikā. 
Paldies, arī neiropatologam prof. Sebastian Brandner 
par aktīvu iesaisti vietējo rezidentu ikdienā un 
Dr. Ashirwad Merve par ieskatu muskuļu biopsiju 
diagnostikas iespējās.

Daira Lapse laboratorijā National Hospital for Neurology 
and Neurosurgery, Apvienotajā Karalistē, 2022

LMF stipendijas 2023/24 
Latvijas Medicīnas fonds (LMF) izsludina pieteikšanos stipendijām mācību braucieniem 2023. un 2024. gadā! 

• 5. vai 6. kursa Latvijas medicīnas studenti līdz 15. maijam var pieteikties Zariņu medicīnas studiju 
ceļojuma stipendijai studentiem. Stipendijas mērķis ir palīdzēt Latvijas medicīnas studentiem papildināt 
zināšanas dažādās ārzemju augstskolās un zinātniskās laboratorijās ES vai Amerikā 1- 2 mēnešu garumā. Tiks 
atbalstīti 2-3 pretendenti. Studiju ceļojuma stipendijas paredzētas līdz 3000 USD.

• Latvijas rezidentiem un jaunajiem ārstiem līdz 15. maijam var pieteikties Zariņu medicīnas studiju 
ceļojuma stipendijai ārstiem. Stipendija ir plānota studiju ceļojumiem uz ES vai Ameriku 1- 6 mēnešu 
garumā tiem, kas vēlas apgūt jaunas, līdz šim Latvijā nepielietotas vai mazpielietotas ārstēšanas metodes, 
Latvijai trūkstošas un pašreiz aktuālas specialitātes. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti. Studiju ceļojuma 
stipendijas paredzētas līdz 6000 USD.

• Jaunieši, kas dzīvo un mācās ārpus Latvijas universitātēs, koledžās vai medicīnas skolās, var pieteikties 
LMF Studentu stipendijai 2024. gadam līdz 15. martam, lai gūtu praktisku pieredzi medicīnā Latvijā. 
Stipendija līdz 2500 USD

Plašāka informācija par Latvijas Medicīnas Fondu (LMF) un tā stipendijām http:// latvianmedicalfoundation.org/
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"Veselības brokastis" Eslingenā
Dr. Andris Zemītis, LĀZA biedrs (Vācija)

2022. gada jūnijā 75 gadu jubileju atzīmēja Eslingenas Dziesmu svētki. Dejotāji, dziedātāji, latvieši un 
nelatvieši pieskandināja pilsētas ielas un laukumus. LĀZA, DiMVA un ESI.LV latviešu mediķi no dažādām 
Eiropas valstīm tikās, lai atzīmētu 75 gadus kopš bēgļu gaitās dzītie latviešu ārsti, zobārsti, māsas un medicīnas 
pētnieki te, Eslingenā, dibināja vienu no senākajām trimdas organizācijām - Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienību. Tā 75 gadus iemiesojusi profesionālo un pilsonisko misiju vienot, palīdzēt kolēģiem un ieguldīt 
Latvijā - arvien vēl svarīga misija, ņemot vērā Latvijas veselības rādītājus un nozares izaicinājumus.

“Veselības brokastu” dalībnieki pie Latviešu ģimnāzijas Eslingenā, 19.06.2022

Svētdienas rītā (19. jūnijā) medicīnas profesionāļu 
foruma Eslingenā "Veselības brokastis" dalībniekiem 
bija tā lieliskā iespēja stāvēt vēsturiskā vietā, kur pirms 
75 gadiem tika dibināta Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība. Varenā mūra skolas celtne savulaik 
vairākus gadus bija mājoklis Eslingenas Latviešu 
ģimnāzijai. Nedaudz pakavējāmies pie šīs latviešiem 
nozīmīgās ēkas, pieminējām ģimnāzijas direktoru 
Ernestu Nagobadu un viņa dēlu, ārstu Visvaldi 
Georgu Nagobadu, kurš ir viens no LĀZA biedriem 
un tagad, pārsniedzis simt gadu slieksni, dzīvo ASV. 
Pilsskolas pagalmā iepazīstamies tuvāk, stāstām par 
mūsu organizāciju misiju, uzdevumiem, iecerēm.

Pēc nelielas pastaigas sasniedzām “Veselīgo 
brokastu” vietu – kafejnīcu pie tirgus laukuma. Kad 
Elīna Pinto (#esiLV valdes locekle) bija izrādījusi 
īsfilmiņu par LĀZA un kad dalībnieki apvienotiem 
spēkiem bija atrisinājuši viktorīnas āķīgos jautājums 
par LĀZA vēsturi un tagadni, uzsākās spraigas 
sarunas.

Kopā bijām nedaudzi – kādi padsmit – no vairākām 
Eiropas valstīm. Bez ārstiem un zobārstiem – arī citi 
veselības jomas cilvēki. Jauka, sirsnīga – tāda bija 
LĀZA tikšanās 75 gadu jubilejas zīmē. Paldies ESI.LV 
un DiMVA draugiem par darbu, ko ieguldījāt!
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“Veselības brokastis” LĀZA, ESI.LV un DiMVA draugiem. Pie brokastu galda arī Kārļa Apiņa mazmazmeita Elīna Apine.

Eslingenas Latviešu ģimnāzija (1945-1951) vācu Pilsskolas 
(Burgschule) telpās.

Jau trešo reizi 75 gados notika latviešu dziesmu svētki 
Eslingenā, Vācijā.
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LĀZA 75 gadu jubilejas konference Minesotā
Kamena Kaidaka

“Laimei šajā dzīvē galvenais ir kaut kas, ko darīt, kaut kas, ko mīlēt un kaut kas, uz ko cerēt” – tie ir skaisti un 
viedi vārdi no Dr. Jāņa Tupeša lekcijas par dzīves jēgu medicīnā, kas izskanēja LĀZA 75 gadu jubilejai veltītajā 
konferencē XV Latviešu dziesmu un deju svētku laikā Minesotā. 

30. jūnijā LĀZA biedri un draugi pulcējās 
InterContinental Saint Paul Riverfront Hotel Governors 
Room, lai baudītu svētkus. Mājastēva loma bija Dr. 
Ērikam Niedrītim no Ņujorkas, bet sarīkojumu vadīja 
LĀZA vicepriekšsēdis Juris Lazovskis no Kanādas. 
Visi LĀZA biedri ir savulaik snieguši atbalstu ne 
tikai viens otram, bet arī Latvijas medicīnai un 
arī daudziem Latvijas ārstiem un māsām viņu 
profesionālajā izaugsmē. Dr. Lazovskis pieminēja tikai 
dažus, jo saraksts ir gana garš, bet mecenātes Dr. Ainas 
Dravnieces-Galējas devumam nav līdzvērtīga. Svētku 
programmā bija emocionāls atskats LĀZA 75 gadu 
vēsturē un LĀZA šodienā, jo ir tapusi īpaša filma, ko 
varēja redzēt arī LĀZA svinīgajā sēdē Rīgā, 9. Latvijas 

Ārstu kongresā. Vieslekciju sniedza Viskonsinas 
Universitātes profesors, PVO konsultants un LĀZA 
biedrs Jānis Tupesis. Starp daudzajām vērtīgajām 
atziņām prātā ir arī šī – ne vienmēr vajag vairāk, 
iespējams, ka būsim laimīgāki, ja gribēsim mazāk. 
Sarīkojuma godaviesim, Latvijas vēstniekam ASV 
Mārim Selgam šī bija īpaša diena, jo te atkal klātienē 
varēja satikt daudzus sen iepazītus ārstus. Īpaša 
bija tikšanās ar Dr. Visvaldi Georgu Nagobadu. 
Par nozīmīgu ieguldījumu Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības dibināšanā un darbībā, par pašaizliedzīgu 
un ilglaicīgu darbu medicīnā un izglītībā Visvaldim 
Georgam Nagobadam tika pasniegts LĀZA Atzinības 
raksts. 

LĀZA 75 gadu jubilejas sarīkojuma dalībnieki Minesotā InterContinental Saint Paul Riverfront Hotel 2022. gada 30. jūnijā. 
No kreisās: Juris Lazovskis, Zaiga Alksne-Philips, Visvaldis Nagobads, Jānis Dimants, Elizabete Laima Liljeberga.

Stāv: Annemarija Linaresa, Oskars Linares, Sigurds Janners, Atis Bārzdiņš, Jānis Tupesis, Dace Sortland, Laris Galejs, Rūta 
Beķeris, Ēriks Niedrītis, Līva Andrejeva Wright, Marta Pramnieks, Vija Eversone-Garvey, Zenta Hayes, Ēriks Vidžups.
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LĀZA 75 gadu sarīkojuma godaviesis Latvijas vēstnieks ASV 
Māris Selga un sarīkojuma mājastēvs Dr. Ēriks Niedrītis.

LĀZA biedram Visvaldim Georgam Nagobadam Atzinības 
rakstu pasniedz LĀZA vicepriekšsēdis Juris Lazovskis un 
Prof. Lazovska Medicīnas fonda vadītājs Ēriks Niedrītis.

Svētku sarīkojumu vadīja LĀZA vicepriekšsēdis Juris 
Lazovskis, bet interesanto lekciju lasīja Jānis Tupesis.

LĀZA ekspriekšsēdis Jānis J. Dimants, gadu skaitā bagātākais 
LĀZA biedrs Dr. Visvaldis Georgs Nagobads no Minesotas un 

Dr. Dace Sortland no Norvēģijas.

LĀZA 75 gadu sarīkojuma namatēvs Dr. Ēriks Niedrītis bija parūpējies gan par prieku acīm, gan barību prātam, gan 
gardām pusdienām. Svētku tosts par jubilāru.
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Svētkus kuplināja deju kopa “Pērkonītis”. Jautrās 
dziesmās, raitā dejā, sirsnīgās sarunās aizritēja dažas 
stundas, par kurām paliks siltas atmiņas un jaukas 
fotogrāfijas, par to liels paldies Ērikam Niedrītim un 
Atim Bārzdiņam. Plašāku foto klāstu var redzēt arī 
lazariga.lv

Vēlreiz liels paldies visiem, kas savu roku pielika, 
lai diena ir skaista un atmiņām bagāta! Jau nākamā 
tikšanās jubilejas zīmē bija 9. Latvijas Ārstu kongresā, 
Rīgā no 21.-24. septembrim.

LĀZA konference 
Toronto 2024
Būsim kopā atkal XVI 
Latviešu Dziesmu un 
Deju svētkos Kanadā 
2024. gadā no 4. līdz 
7. jūlijam Toronto

LĀZA 75 gadu jubilejas sarīkojuma dalībnieki kopā ar deju kopu no Mineapoles "Pērkonītis", vadītāja Ingrīda Erdmane. 
"Pērkonītis" ir dzimis 1950. gadā.

Dziesmu Svētkos apvienotā korī piedalījās divi LĀZA biedri 
- Dr. Dace Sortland (Norvēģija) un Dr. Atis Bārzdiņš (ASV).

Zaiga Alksne Phillips kopā ar LĀZA jaunajiem biedriem - 
Elizabeti Laimu Liljebergu (ASV) un Ēriku Vidžus (Latvija).
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9. Latvijas Ārstu kongress 
LĀZA 75 gadu jubilejas zīmē
Kamena Kaidaka, LĀZA un LMF administratore Latvijā

Starp politiskajām priekšvēlēšanu debatēm nepelnīti pieklusināta bija vēsts, ka Rīgā pulcējušies izcili 
pasaules ārsti, zobārsti, visu medicīnas jomu speciālisti, lai tiktos 9. Latvijas Ārstu kongresā, ko rīkoja 
Latvijas Ārstu biedrība (rīcības komiteju vadītāja LĀB prezidente Dr. Ilze Aizsilniece) un Latviešu ārstu un 
zobārstu apvienība (LĀZA). Kongress savā vērienā un satura bagātībā bija izcils notikums. Ar lepnumu var 
teikt, ka tā organizācijā lielu daļu savas dvēseles ielika arī LĀZA biedri, īpaši jau asoc. prof. Daina Dreimane 
un prof. Bertrams Zariņš kā kongresa organizācijas komitejas locekļi. Kongresa programma šoreiz bija tik 
vispusīga un saistoša visu specialitāšu ārstiem, ka bija pat grūti izvēlēties paralēli noritošos pasākumus, 
kuros tad ņemt dalību. Tomēr labā ziņa visiem dalībniekiem bija, ka kongresa notikumi tika gan translēti 
tiešsaistē, kā arī ierakstīti un būs pieejami vēl ilgi pēc kongresa noslēguma. 

Ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā.

LĀZA valdes locekles Zaigas Alksnes-Phillips lasījums 
Ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā.

21. septembra rīts ausa saulains un silts. Kongress 
sākās ar Ekumenisko dievkalpojumu Rīgas Domā. 
Svinīgajā un apskaidrotajā gaisotnē vairākkārt 
skanēja mums visiem tik vajadzīgie vārdi – ticība, 
cerība, mīlestība. Tā vien šķiet, ka, reiz izskanējuši, 
tie pavadīja kongresa dalībniekus visu kongresa laiku. 
Aiz Latvijas karoga, Pirmā vispasaules latviešu ārstu 
kongresa karoga un Latvijas Ārstu biedrības karoga 
kongresa dalībnieku ceļš vijās caur vecpilsētas ielām 
līdz Brīvības piemineklim, kur noliecām galvas cieņā 
un guldījām ziedus. 

Lielākais medicīnas forums Latvijā par savu 
mājvietu bija izvēlējies ATTA CENTRE Rīgā, kur 
vienlaikus vairāki tūkstoši klausītāju varēja piedalīties 
kongresa norisē gan klātienē, gan attālināti. Pirmā 
kongresa diena bija veltīta arī tēmai par psihisko 
veselību sabiedrības krīžu laikā, un savu lekciju sniedza 
arī LĀZA valdes locekle, bērnu psihiatre Karīna 
Beinerte, kas pēc studijām Londonā nu ir atgriezusies 
Latvijā un strādā Bērnu klīniskajā universitātes 
slimnīcā. Kongresa atklāšanas sarīkojumā ikgadējās 
Latvijas Medicīnas Fonda stipendijas pasniedza 
prof. Bertrams Zariņš. Dienu noslēdza negaidīts 
pārsteigums – dokumentālās filmas “Kristapa Keggi 
daudzās dzīves” pirmizrāde. Filmas veidotāji: Krista 
Vāvere un Kaspars Goba. 
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22. septembrī notika kongresa atklāšanas 
plenārsēde “200 gadu Latvijas medicīnā – zinātne, 
izaugsme un atklājumi”. Par tās emocionālāko 
mirkli kļuva prof. Bertrama Zariņa lekcija par Pirmo 
vispasaules latviešu ārstu kongresu, kas norisinājās 
Latvijā 1989. gadā. Šķiet, tā bija viena no tām reizēm, 
kad gan lektoram, gan klausītājiem emocijas pildīja 
sirdis un acīs riesās asaras – ne skumju, bet gaismas 
asaras, par to, cik nozīmīgos un skaistos brīžos mums 
ir bijis lemts piedalīties. Nenoliedzami, ka Pirmais 
vispasaules latviešu ārstu kongress ir nozīmīgs ne 
tikai Latvijas medicīnas attīstības ceļā, bet arī Latvijas 
brīvības ceļā. Un nozīmīgs tas bija arī LĀZA biedru 
dzīves ceļā, jo daudziem tā bija ilgi lolotā atgriešanās 
Dzimtenē, bet daudziem arī pirmā reize Tēvu zemē. 
LĀZA guva reālus mērķus – ne vairs vērstus uz trimdā 
mītošo interesēm, bet gan vēršot skatu uz Tēvzemes 
kolēģu un latviešu tautas vajadzībām. 

23. septembra rītā LĀZA priekšsēdis Uģis 
Gruntmanis LĀZA 75 gadu jubilejai veltīto plenārsēdi 
sāka ar vārdiem – LĀZA ir organizācija, kas iedvesmo. 
Un tam nevar nepiekrist neviens, kas kaut nedaudz 
ir sekojis līdz latviešu ārstu trimdas ceļiem pēc Otrā 
pasaules kara. Pārvarot kara grūtības, svešuma 
smagumu, trimdas ārsti, un ne tikai ārsti, rada spēku 
veidot savu un savu bērnu dzīves ceļus tā, lai pēc 
daudziem gadiem spētu palīdzēt Latvijai. 

9. Latvijas Ārstu kongresa dalībnieku gājiens līdz Brīvības 
piemineklim.

LĀZA valde un biedri  pie Brīvības pieminekļa: Andis 
Graudiņš, Zaiga Alksne Phillips, Uģis Gruntmanis, Ēriks 

Niedrītis, Kamena Kaidaka, Bertrams Zariņš, Anemarija 
Linares, Sandris Kaidaks, Daina Dreimane un Jānis Tupesis. 

Fonā Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa karogs, 
Latvijas karogs un Latvijas Ārstu biedrības karogs. 

Pie Brīvības pieminekļa: LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis, Zaiga Alksne Phillips, Daina Dreimane, LĀB prezidente Ilze 
Aizsilniece, Andis Graudiņš, bijusī veselības ministre Ingrīda Circene, Bertrams Zariņš, Kamena Kaidaka, Kaspars Tūters 

un Ēriks Niedrītis. 21.09.2022.
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Brīvās Latvijas gados LĀZA izvirzīja par mērķi 
turpināt aktīvi sadarboties ar Latvijas kolēģiem, bet 
pēdējās desmitgadēs arī ar “jauno diasporu”, pārsvarā 
Eiropā, galveno uzsvaru liekot uz atbalstu jauno ārstu 
izglītībai un pieredzes apmaiņai. Likumsakarīgi, ka 
arī Profesora Ilmāra Lazovska piemiņai dibinātā 
Medicīnas fonda stipendijas Dr. Ēriks Niedrītis 
Latvijas studentiem pasniedza jubilejas plenārsēdē. 
Uģis Gruntmanis kā sēdes vadītājs nolasīja Latvijas 
Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa apsveikuma 
vēstuli LĀZA jubilejā, bet klātesošos tiešsaistē 
uzrunāja eksprezidente prof. Vaira Vīķe-Freiberga. 

LĀZA ir organizācija, kas iedvesmo labiem 
darbiem – to apliecināja arī filma "LĀZA 75 gadi", 
kuras tapšanā liels nopelns režisoram Viktoram 
Dukam un arī interviju autoriem. Par LĀZA vēsturi 
un tagadni filmā runā vēsturnieks Mārtiņš Vesperis, 
ELA eksprezidente un tagad ESI.LV valdes locekle 
Elīna Pinto, latviešu politiķe un 14. Saeimas deputāte 
Zanda Kalniņa Lukaševica, Latvijas Ārstu biedrības 
prezidente Ilze Aizsilniece, “Laiks” un “Brīvā Latvija” 
redaktore Ligita Kovtuna, onkologs Jānis Eglītis, 
psihiatrs Ņikita Bezborodovs, traumatologs Mārtiņš 
Malzubris, kardiologs Roberts Feders, asinsvadu 
ķirurgs Roberts Rumba, ģimenes ārste Justīne 
Rudzīte-Rjabceva, radiologs un arī Jauno ārstu 
asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs, LĀZA eksprezidents 
Kaspars Tūters un prezidents Uģis Gruntmanis. 
20 minūšu filmu var skatīties arī LĀZA YouTube. 

Izcilus priekšlasījumus sniedza LĀZA biedri Zane 
Jaunmuktāne un Jānis Tupesis. Sēdi vadīja LĀZA 
valdes locekļi Uģis Gruntmanis, Daina Dreimane un 
Kaspars Tūters. 

LĀZA prezidents Uģis Gruntmanis jubilejas sēdē 
izteica pateicību eksprezidentam Kasparam Tūteram, 
kurš jau vairāk kā 55 gadus ir aktīvi darbojies LĀZA 
un bez kura personīgā ieguldījuma LĀZA vēsture nav 
iedomājama.

Kongresā referēja arī LĀZA biedri Andis 
Graudiņš, Daina Dreimane, Uldis Kopeika, diskusijas 
vadīja Uģis Gruntmanis un Kamena Kaidaka. 
Kongresa programmu vēl var aplūkot mājaslapā 
www.arstukongress.lv. 

Dokumentālās filmas “Kristapa Keggi daudzās dzīves” pirmizrāde.

Iveta Ķelle, filmas par Kristapu Keggi patronese.

Prof. Uģa Gruntmaņa lekcija “LĀZA - organizācija, kas iedvesmo”.

LĀZA biedri jubilejas plenārsēdē, 23.09.2022



LĀZA APKĀRTRAKSTS

58



2022.  Nr. 171

59

Šeit minēšu tikai dažas no lekcijam un diskusijām, 
kurās savu dalību ņēma arī ārpus Latvijas kolēģi.

21. septembrī pēc Ekumeniskā dievkalpojuma un 
ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļa, kā pirmā 
bija zinātniski praktiskā sesija “Psihiskā veselība 
sabiedrības krīžu laikos”, ko vadīja prof. Māris Taube 
un Dr. Karīna Beinerte. Ar interesi klausījāmies 
lekcijas - Dr. Karīna Beinerte (Latvija, Lielbritānija) 
"Bērnu un pusaudžu psihiskā veselība Covid laikā" un 
Sabīne Dāvidsone, psihiatrijas māsa (Zviedrija) "Māsu 
loma multidisciplinārā psihiskās veselības komandā" 
un Dr. Lienes Sīles prezentāciju "Psihosociāls atbalsts 
kolēģiem un pacientiem pandēmiju un katastrofu 
laikā". Pieminēt gribas arī prof. Anca Ionescu 
(Rumānija) lekciju "Uztura stratēģijas sportista 
atveseļošanās procesā" un asoc. prof. Almas Kajenienes 
(Lietuva) lekciju "Skeleta-muskuļu traumu profilakse 
militārpersonām: ārsta loma sporta medicīnā", abas 
lekcijas angļu valodā.

Zinātniski praktiskajā sēdē “Infektoloģijas 
pieredze un jaunie horizonti” prof. Jānis Tupesis 
(ASV), Viskonsīnas Universitāte, Neatliekamās 
palīdzības katedra, Viskonsīnas - Madisona 
Universitātes Globālās veselības institūta asociētais 
direktors un LĀZA biedrs, uzstājās ar lekciju "Covid 
Amerikā. Divu gadu pieredze frontes līnijā", bet LĀZA 
valdes loceklis prof. Andis Graudiņš (Austrālija), 
Neatliekamās palīdzības un klīniskās toksikoloģijas 
pētniecība Monash Universitātes Klīnisko zinātņu 
skola; toksikologs un neatliekamās palīdzības 
ārsts, lasīja lekciju "Covid-19 pandēmija Austrālijā, 
pretepidēmiskie pasākumi un rezultāti 2020. - 2022.". 

22. septembra plenārsēdi “200 gadu Latvijas 
medicīnā – zinātne, izaugsme un atklājumi” sāka 
prof. Bertrams Zariņš, Latvijas Medicīnas fonda 
līdzdibinātājs un vadītājs, LĀZA eksprezidents, ar 
ilustratīvi bagātu prezentāciju "Pirmais Pasaules 
latviešu ārstu kongress". Saturīgi bagātas bija arī 
nākamās lekcijas: Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidenta Ivara Kalviņa lekcija "Latvijas farmācija 
laikmeta griežos", prof. Jāņa Vētras lekcija 
"Akadēmiskajai medicīnas izglītībai Latvijā 100 
gadu" un ilggadīgās LĀZA Apkārtraksta redaktores 

Karīna Beinerte un prof. Māris Taube

Prof. Andis Graudiņš

Dr. med. Maija Pozemkovska

LĀB prezidente Ilze Aizsilniece un prof. Bertrams Zariņš
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Dr. med. Maijas Pozemkovskas lekcija "Latvijas 
medicīnas izaugsme – 1918-1940". Ar sirsnīgu 
LĀZA ieteikumu un atbalstu bija tapusi diskusija 
“Vai viegli būt jaunam (ārstam)?'', ko vadīja LĀZA 
stipendiāts, neirologs un šobrīd doktorants Dr. Jānis 
Vētra. Diskusijas tēma ļoti aktuāla ne tikai Latvijas 
kolēģiem – kāda šobrīd ir jauna Latvijas ārsta ikdiena, 
profesionālie izaicinājumi, pieejamais atbalsts un 
sistēmas radītās grūtības. Atbildot uz diskusijas 
jautājumu, dalībnieki aizstāvēja divas pretējās 
pozīcijas, pamatojot viedokli, ka būt par jaunu ārstu 
ir vai nav viegli. 

Jauno ārstu diskusijas saturs cieši saistīts ar nākamo 
diskusiju - “Resursu trūkuma izraisītās sekas veselības 
aprūpē - medicīniski un ētiski aspekti”, ko vadīja LĀZA 
valdes priekšsēdētājs prof. Uģis Gruntmanis (ASV), 
(Dartmutas universitāte, Geisela medicīnas skolas 
Osteoporozes un kaulu slimību klīnikas direktors). 
Diskusijas dalībnieki: Lielbritānijas Hayward Heath 
slimnīcas neiroķirurģijas ārsta palīgs - māsa Madara 
Freiberga, Latvijas Universitātes asociētais profesors 
Juris Bārzdiņš. Galvenā problēma, ko saskatīja 
diskusijas organizatori - medicīnas zinātnei un 
sabiedrības informētībai par slimībām un to ārstēšanu 
pieaugot straujāk nekā medicīnas aprūpei pieejamo 
finanšu resursu kopumam, allaž dienaskārtībā ir 
jautājums par atvēlēto līdzekļu saprātīgu izlietojumu. 
Te izlemšanu nosaka ne tikai dažādi standarti, 
vadlīnijas, citu valstu pieredze, bet arī tiesiski, morāli, 
ētiski un emocionāli apsvērumi. Kā sabalansēt iespējas 
ar vajadzībām un finanšu resursiem?

Aktuāla un tēma un tāpēc arī tai būtiska vieta 
kongresā – onkoloģija. Dr. med. Ilvars Siliņš 
(Zviedrija) lasīja lekciju “Olnīcu un ginekoloģisko 
audzēju ķirurģijā”, zinātniski praktiskajā sesijā 
“Onkoloģijas aktualitātes” Dr. Uldis Kopeika (Vācija) 
prezentēja tēmu "Plaušu vēža ķirurģiskie aspekti".
LĀZA biedre Alda Urtāne (Norvēģija) uzstājās 
ginekoloģijai veltītajā sesijā. Bija daudz un labas 
lekcijas, kuras te visas nevar pieminēt, bet var redzēt 
kongresa mājaslapā.

Zinātniski praktisko sesiju “Ikdienišķais un 
neparastais bērnu ārstu praksē - pieredzes stāsti” 

Jānis Vētra un Daina Dreimane

Madara Freiberga (Apvienotā Karaliste) un Uģis Gruntmanis

Uldis Kopeika (Vācija) un prof. Indulis Vanags (Latvija)

Ginekoloģe Alda Urtāne (Norvēģija)
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vadīja prof., Dr. habil. med., LZA īstenā loc. 
Dace Gardovska un prof., Dr. med. Ilze Grope. 
Lekciju telpa bija pilnum pilna ar klausītājiem. 
Asoc. prof., Dr. med. Dainas Dreimanes uzstāšanās 
tēma bija "Ziņkārība varbūt nogalināja kaķi, jeb, kas 
kopīgs pusaudzei ar priekšlaicīgu menopauzi un 
jaundzimušajam ar hipoglikēmiju".

23. septembra rīts sākās ar plenārsēdi, kas veltīta 
LĀZA 75 “Mūsu ceļš medicīnā - zināšanas, darbs, 
humānisms: latviešu mediķu pieredze un sasniegumi 
ārvalstīs". Sēdes apmeklētājiem bija iespēja iepazīt 
LĀZA, arī saņemot Apkārtrakstu kā dāvanu. Zinot, 
ka Apkārtraksts būs viens no tiem nedaudzajiem 
avotiem, kurā varēs atrast drukātā veidā atsauces uz 
vēsturiskiem notikumiem, te minēsim hronoloģiski 
dienas notikumu gaitu.

Filma "LĀZA 75 gadi", Latvijas pirmizrāde.

Priekšlasījums: prof. Uģis Gruntmanis (ASV), 
LĀZA Valdes priekšsēdētājs. Dartmutas universitāte, 
Geisela medicīnas skolas Osteoporozes un kaulu 
slimību klīnikas direktors, "LĀZA - organizācija, kas 
iedvesmo".

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
stipendiju pasniegšana 2022. gada stipendiātiem, 
fonda vadītājs Dr. Ēriks Niedrītis.

Prof. Vairas Vīķes-Freibergas, Latvijas eksprezidentes, 
video uzruna.

Lekcija: Zane Jaunmuktāne (Lielbritānija), MD, 
FRCPath, UCL QS Neiroloģijas institūts, "Laimes 
zemi meklējot: atziņas un pārdomas".

Lekcija: prof. Jānis Tupesis (ASV), Viskonsīnas 
universitāte, Neatliekamās palīdzības katedra. 
Viskonsīnas - Madisona universitātes Globālās 
veselības institūta asociētais direktors, "Neatliekamās 
medicīnas disciplīna un Latvijas virzība uz pasaules 
labākajiem standartiem".

Svētku sajūta nepameta, arī dodoties uz diskusiju 
“Vai viegli būt vecam? Izaicinājumi un iespējas 
cieņpilnai ārstu pēctecībai”, ko vadīja Dr. Kamena 
Kaidaka. Diskusijas dalībnieki: prof. Alvils Krams, 

Prof. Pēteris Stradiņš, prof. Paula Stradiņa mazdēls

Neiropatoloģe Zane Jaunmuktāne (Apvienotā Karaliste)

Atis Bārzdiņš un Uģis Gruntmanis kopā ar Latvijas kolēģēm

Prof. Jānis Tupesis, PVO konsultants
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asoc. prof. Daina Dreimane (ASV), Dr. Valdis 
Ģībietis, Dr. paed. prof. Zanda Rubene. 

Par to, kas satrauc runātājus - dzīvildzei kļūstot 
garākai, pieaug arī produktīvā mūža gadi. 21. gadsimtā 
jēdzieni par jaunību un vecumu ir ļoti izmainījušies. 
Ir dažādi iemesli, kāpēc ārsti turpina strādāt, kaut 
juridiski varētu doties pensijā. Ko mēs domājam 
par kolēģu gadiem, ko domājam par saviem? Vai ir 
iespējams uzturēt kvalifikāciju atbilstoši moderniem 
standartiem? Daudzās profesijās ir zināms vecuma 
limits, bet ārstiem tas netiek piemērots. Vai vajadzētu? 
Vai jaunie ārsti zina, ko zaudētu, ja nebūtu veco 
ārstu? Par diskusijā iesākto sarunu Daina Dreimane ir 
sagatavojusi arī rakstu, ko var lasīt šajā Apkārtrakstā.

Arī nākamā saruna “Katastrofas un psihiskā 
veselība”, kuras dalībnieki Dr. Karīna Beinerte 
(Lielbritānija, Latvija), Dr. Elmārs Tērauds (Latvija) 
un Dr. Liene Sīle (Latvija), nebija mazāk aktuāla. 
Covid krīze, karš Ukrainā rada jaunus izaicinājumus 
iedzīvotāju un veselības aprūpes darbinieku psihiskai 
veselībai, kā arī pieprasa no mediķiem jaunas iemaņas 
un prasmes. Vai dzīve krīzēs būs nākotnes ikdiena? 
Vai tam varam būt gatavi?

Zinātniski praktiskā sesija “Rehabilitācija - 
aktuālā veselības aizsardzības stratēģija. No akūtās 
rehabilitācijas līdz fiziskajām aktivitātēm”, ko vadīja 
Dr. Anda Nulle, Dr. Inese Svikliņa un Dr. Zaiga 
Kalnbērza-Ribule, savā ziņā turpināja tēmu par 
kara radītajām ilgtermiņa sekām. Ļoti vērtīgas bija 
lekcijas: Dr. Ineta Zobiņa (Lielbritānija, Llandough 
Universitātes slimnīca, Muguras smadzeņu bojājumu 
un Neirorehabilitācijas centrs), "Seksuālā disfunkcija 
neirorehabilitācijā. Lielbritānijas rehabilitācijas 
medicīnas organizatoriskie aspekti", Dr. Pāvels 
Mustafins (Norvēģija) "Efektivitātes mērījumi 
rehabilitācijā. Norvēģijas rehabilitācijas medicīnas 
organizatoriskie aspekti".

24. septembra rīta plenārsēdes “Ieskatoties 
nākotnē: Latvijas medicīna nākamajā simtgadē” 
tēmas bija tiešām ieskats nākotnē. Prof. Uga 
Dumpis – "Antimikrobiālā rezistence. Nākotnes 
perspektīva", Dr. Ainis Dzalbs – "Ģimenes medicīnas 

LĀZA biedri Ēriks Niedrītis, Sandris Kaidaks, Kamena 
Kaidaka, Kaspars Tūters un LĀB dibinātājs Aigars Migals.

Kamena Kaidaka, Daina Dreimane, Valdis Ģībieties, 
Zanda Rubene un Alvils Krams diskusijā "Vai viegli būt 

vecam?".

9. Latvijas Ārstu kongresa organizatori: Artūrs Šilovs, Daina 
Dreimane, Ilze Aizsilniece, Andželika Krūmiņa, Mārcis Leja 

un Viesturs Boka preses konferencē.
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attīstības redzējums Latvijā: menedžera tips vai 
multidisciplinārs piegājiens?", prof. Jānis Kloviņš – 
"Molekulāro biomarķieru loma šodienas un nākotnes 
medicīnā", prof. Edvīns Miklaševičs – "Ģenētikas 
nākotne starp Īlonu Masku un Dr. Vatsonu".

Kongresu noslēdza prof. Pēteris Stradiņš ar 
filozofisku tēmu "Transplantācija – dzīve pēc dzīves". 

9. Latvijas Ārstu kongress pieņēma arī rezolūciju, 
ko, tāpat kā citus kongresa materiālus, var redzēt 
https://arstukongress.lv

Bet gribas vēlreiz atgriezties kaut domās un vārdos 
LĀZA 75 gadu jubilejas vakarā 23. septembrī, kas 
aizritēja sirsnīgā gaisotnē P. Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzejā.  Muzejā arī glabājas LĀZA 
arhīva materiāli un daudzu ārstu un māsu privātie 
dāvinājumi muzejam. Vēsturnieks Mārtiņš Vesperis 
ļāva viesiem ielūkoties muzeja krājumos. Savu īpašo 
dāvanu klātesošajiem sniedza pianiste Dzintra Erliha, 
atskaņojot Lolitas Ritmanes skaņdarbu – veltījumu 
COVID upuriem. Tomēr domas un sarunas bija 
možas un cerību pilnas, ka LĀZA ceļš ir garš un būs 
vēl garāks, jo mums ir, kurp doties. Sirsnīgas uzrunas 
teica diasporas organizācijas ESI.LV valdes locekle 
Elīna Pinto, labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja 
Rūta Dimante, Dr. Edīte Lazovska un Dr. Ēriks 
Niedrītis, kā arī LĀZA prezidents Uģis Gruntmanis. 
Vakars aizritēja patiesi siltās sarunās, kuras jaucās 
ar skanīgajām dziedātāju balsīm un Marko Ojalas 
(latviskākā soma un somiskākā latvieša) akordeona 
skaņām. 

LĀZA vēsturiskie ceļi nekad nav bijuši viegli, bet 
tie ir notikumiem bagāti. Un ceļamaizei viens no 
daudzajiem vēlējumiem:

“Dāsnums un atbalsts, ko LĀZA sniedz esošajiem 
un topošajiem ārstiem, veicina tieksmi pēc izcilības. 
Tas iedrošina spert ļoti nozīmīgus soļus pašizaugsmes 
virzienā, nodrošinot sajūtu, ka viņi nav vieni. Šis 
nesavtīgais atbalsts ietekmē Latvijas nākotni, kura 
kļūst arvien bagātāka ar teicamiem un izciliem 
speciālistiem. Paldies!” 

Tīna Luīze Čupāne, medicīnas studente, Prof. Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendiāte 2022.

LĀZA viesu vidū arī Zanda Kalniņa Lukaševica (pirmā no labās)

Kaspars Tūters un "Laiks" redaktore Ligita Kovtuna

Pauls Grūbe, Dzintra Erliha un Ēriks Niedrītis

Marko Ojala un lielākā dziedātāja Dr. Vita Vītola
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Novecojošs ārsts: karjeras vēlīnā perioda 
problēmas un iespējas
Diskusiju panelis IX Latvijas Ārstu kongresā
Daina Dreimane, asociēta klīniskā profesore, Kalifornijas Universitāte Irvine Medicīnas skola, Bērnu 
endokrinoloģe Orange apgabala bērnu slimnīca, Kalifornija, LĀZA valdes locekle, ASV

Daudzās Rietumu valstīs pēdējo 40 gadu laikā "nesamērīgi liels" ārstu skaits praktizē medicīnu vecumā, kas 
pārsniedz tradicionālo pensionēšanās vecumu 65 gados. Saskaņā ar pētījumiem ārsti visbiežāk plāno doties 
pensijā ap 60 gadu vecumu, bet ASV, Apvienotajā Karalistē, Kanādā un Austrālijā ārsti faktiski pensionējas 
tuvāk 69 gadu vecumam. 

Daina Dreimane

Sakarā ar ārstu trūkumu agrīna pensionēšanās rada 
problēmu, kas vēl pastiprināsies, jo rietumu sabiedrība 
noveco un līdz ar to palielinās pieprasījums pēc 
medicīniskās aprūpes. Tomēr arī tas, ka ārsti turpina 
strādāt līdz ļoti sirmam vecumam, rada problēmas.

Sistemātiski un visaptveroši pētījumi liecina, 
ka ārsta sniegums (mērīts pēc klīnisko vadlīniju 
ievērošanas) parasti samazinās, pieaugot gadiem 
praksē, kas ir pretrunā hipotēzei, ka pieredze ir saistīta 
ar augstas kvalitātes aprūpi. 

Normālu ar vecumu saistītu kvalitātes 
samazināšanos vēl vairāk sarežģī demences 
sastopamība, kas pieaug līdz ar vecumu un skar 
apmēram 5–10% populācijas virs 65 gadiem. Lai 
gan tiek uzskatīts, ka augstāks izglītības līmenis un 
intelektuāla aktivitāte zināmā mērā aizsargā pret 
demenci, pamatojoties uz iepriekšējiem aprēķiniem 
aptuveni 8000 ārstu ASV 2006. gadā cieta no 
demences dažādās smaguma pakāpēs.

Lai gan vecāka gadagājuma klīnicisti varētu 
nebūt informēti par pašu jaunāko nozarē, viņi 
mēdz demonstrēt labāku spēju agrīni diagnosticēt, 
pateicoties uzkrātajām zināšanām un pieredzei. 
Turklāt vairāki pētījumi ir parādījuši, ka gados 
vecāki ārsti piedzīvo mazāku psiholoģisku stresu un 
izdegšanu nekā jaunākie ārsti. Aptauja par darba 
dzīves apmierinātību, kurā piedalījās 7288 ASV ārsti 
agrīnās, vidējās un vēlīnās karjeras grupās, parāda, ka 

karjeras beigās ārsti bija visapmierinātākie un viņiem 
bija viszemākie stresa indikatori. (Dyrbye et al: Mayo 
Clin Proc 88:1358-1367, 2013)

Ne visas spējas, kas svarīgas labam ārstam, 
samazinās līdz ar vecumu. Gados un karjerā vecākiem 
ārstiem ir dažas priekšrocības. Dzīves laikā intelekta 
stiprās puses mainās. Dzīves sākumā mums ir daudz 
no tā, ko psihologi sauc par "plūstošo inteliģenci", kas 
pieaug līdz 20-30 gadu vecumam, bet samazinās 40-
50 gados. Plūstošā inteliģence ir spēja smagi strādāt, 
fokusēties un risināt problēmas. Tās ir radošās un 
analītiskās spējas, kas padara jūs par labu ārstu vai 
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zinātnieku, bet tās samazinās līdz ar vecumu. Otra 
veida inteliģence, ko iegūst vēlāk dzīvē, ir tā saucamā 
"kristalizētā inteliģence". Tā pieaug līdz pat 40-50 
gadiem un saglabājas augsta līdz 60-70 gadiem un pat 
pēc tam. Kristalizētā inteliģence nav saistīta tikai ar 
smagu darbu un koncentrēšanos, bet gan ar gudrību 
un prasmi nodot zināšanas. Kļūstot vecākam, var kļūt 
par daudz labāku skolotāju vai mentoru. 

Bez finansiālajiem apsvērumiem galvenie iemesli, 
kāpēc ārsti aizkavē pensionēšanos, ir apmierinātība 
ar savu karjeru, viņu darba devēju elastība un 
sapratne, nodrošināta saprātīga piekļuve brīvdienām, 
elastīgs darba laiks un kontrole pār savu darbu un 
karjeras attīstību. Tāpat izteikta atbildības sajūta par 
saviem pacientiem, vēlme būt veselam un aktīvam, 
bieži arī caur gadiem ignorēti vaļasprieki un ārpus 
medicīnas intereses, kā arī bailes zaudēt savu sociālo 
nozīmīgumu un daļu no savas identitātes motivē 
turpināt profesionālo darbību. Dziļais gandarījums, 
ko piedāvā medicīnas profesija, padara ārsta 
novecošanu par izaicinājumu. Tās pašas psiholoģiskās 
īpašības, kas palīdz būt labam ārstam, arī apgrūtina 
darba pārtraukšanu, piemēram, izteikta vajadzība būt 
vajadzīgam. 

Sabiedrībai ir svarīgs ne tikai ārstu skaits, bet arī 
kvalifikācija. Tā kā arvien vairāk ārstu izvēlas darbu 
pēc tradicionālā pensionēšanās vecuma sasniegšanas, 
slimnīcu administrāciju, apdrošināšanas firmu un 
pacientu priekšā ir nopietna dilemma: kā noteikt, 
vai ārsts joprojām ir kompetents un ir informēts par 
mūsdienīgu zinātni un praksi, vai arī ir pienācis laiks 
izbeigt attiecības un meklēt jaunāku ārstu.

Cik lielā mērā pats ārsts var apzināties savu 
profesionālo “norietu”, tas ir liels jautājums, jo ar 
demences iestāšanos samazinās paškritikas spējas. 
Maltz (2022) norāda, ka ir vairākas pazīmes, kas 
varētu norādīt, ka ārstam ir pienācis laiks pārtraukt 
praktizēt medicīnu: 

• ārsts sajauc pacientu, kuru redzējis gadiem 
ilgi, ar citu pacientu vai aizmirst, kas ir pacients; 

• ārsts ir neparasti noraidošs vai nepacietīgs 

un uz pacientu jautājumiem atbild ar mulsinošām vai 
sarežģītām frāzēm; 

• aizmirst izpildīt uzdevumu, kas viņam bija 
jādara, piemēram, pasūtīt testu, izpētīt jautājumu vai 
piezvanīt pacientam; 

• ārsts trīc, rīkojoties ar instrumentiem, vai 
viņam ir grūtības skaidri dzirdēt vai redzēt.

Pašlaik ASV tikai aptuveni 5 procenti ASV 
medicīnas centru ir izstrādājuši ar vecumu saistītu 
skrīninga politiku. Virdžīnijas Universitāte un 
Stenfordas veselības sistēma ir labi zināmie piemēri. 
2011. gadā Virdžīnijas Universitātes Veselības sistēma 
ieviesa obligāto fizisko un kognitīvo pārbaužu sistēmu 
ārstiem un dažiem citiem klīniskā personāla locekļiem 
vecākiem par 70 gadiem. Tad 2012. gadā Stenfordas 
slimnīcas klīnikas ieviesa vēlīnās karjeras praktiķu 
izvērtēšanas vadlīnijas, kas ietver klīniskās veiktspējas 
salīdzinošo novērtēšanu, kognitīvo izmeklēšanu un 
fizikālo izmeklēšanu ik pēc diviem gadiem ārstiem 
vecumā no 75 gadiem. Nav brīnums, ka šādai uz 
vecumu balstītai pieejai ir daudz pretargumentu un 
masveidā ASV šādu pieeju nepraktizē. Mēģinājumi 
regulāri pārbaudīt ārstus attiecībā uz kognitīviem 
traucējumiem var būt attaisnojami, taču, ja tie ir 
piemēroti tikai ārstiem, kas vecāki par 70 gadiem, 
tie ir ētiski apšaubāmi, pamatojoties uz vecuma 
diskrimināciju. Obligāts kognitīvs skrīnings, ko 
uzsāktu jau agrākā vecumā, piemēram, no 50 gadiem, 
būtu ētiskāks un vairāk pieņemams medicīnas 
aprindās. Tas palīdzētu aizsargāt pacientus no ārstiem 
ar kognitīvu deficītu.

Licencēšana. Lai gan obligātā pensionēšanās 
vecuma noteikšana ārstiem ASV šķiet nepraktiska 
un maz ticama, joprojām pastāv jautājumi par 
novecojošo ārstu kompetenci. Tie regulāri nokļūst 
licencējošo institūciju priekšā kā individuāli 
gadījumi, ja ir pieļauta liela medicīniska kļūda vai 
rupjš profesionālās ētikas pārkāpums. Lielākajā 
daļā štatu periodiskai ārstu atkārtotai licencēšanai 
(visbiežāk ik pēc diviem gadiem) ir nepieciešams 
tikai apliecinājums par piedalīšanos tālākizglītībā un 
samaksa par licencēšanu, un šajā procesā parasti nav 
iekļauti nekādi pierādījumi par kompetenci. 
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Tomēr, tā kā novērtēt un demonstrēt ārsta 
kompetenci ir svarīgi, veselības aprūpes 
apdrošināšanas kompānijas un slimnīcu vadība 
sertifikācijā ietver arī prasības regulāriem klīniskiem 
novērtējumiem, parasti vācot kolēģu atsauksmes. 
Atsauksmes ir standartizētas un kritēriji vienkārši, 
ieskaitot jautājumus par zināšanām, praktiskajām 
iemaņām un profesionālo ētiku. Ir arī vairāk 
personisku jautājumu, piemēram: vai jūs pieņemtu 
šo kolēģi darbā savā slimnīcā; vai jūs nosūtītu tuvu 
radinieku pie šī kolēģa. 

Visdemokrātiskākā izvērtēšanas metode, 
neapšaubāmi, ir sertifikācija un regulāra 
resertifikācija. ASV ar to nodarbojas neatkarīga, 
valdībai nepakļauta Amerikas Medicīnas specialitāšu 
padome. Tās 24 atsevišķu specialitāšu locekļu padomes 
ir pieņēmušas sertifikācijas uzturēšanas nolikumu, 
saskaņā ar kuru, lai saglabātu sertifikātu, ārstam ir 
jāsniedz pierādījumi par piedalīšanos profesionālajā 
attīstībā. Prasības dažādās specialitātēs atšķiras, 
bet parasti ietver patstāvīgu izglītību un vairumā 
gadījumu regulārus formālus rakstiskus eksāmenus, 
caurmērā ik 7-10 gadus, lai pārbaudītu, vai ārsta 
zināšanu bāze atbilst standartam, lai praktizētu. 

Eksāmenu formāts specialitātēs atšķiras, tas var 
būt standartizēts atbilžu tests vai pat mājas apstākļos 
veicams tests, kur var izmantot pieejamo literatūru. 
Tests ir tas pats visām vecuma grupām un ārsta darba 
profiliem. Regulārajiem testiem gan ir bijusi aktīva 
pretreakcija, galvenokārt sakarā ar ievērojamām 
izmaksām, prasību izpildei nepieciešamo laiku un 
pierādījumu trūkumu, kas pierādītu, ka sertifikācijas 
prasību uzturēšana aizsargā pacientus vai uzlabo 
aprūpi, tomēr radikālas izmaiņas šajā sistēmā nav 
panāktas labākas alternatīvas trūkuma dēļ.

Kā ir ar pašiem ārstiem un viņu darba biedriem? 
Mēģinājumi izglītot ārstus par viņu pienākumu ziņot 
par saviem un viņu kolēģu kognitīviem traucējumiem 
ir ētiski pamatoti, taču bieži tiek ignorēti. Profesionālas 
disfunkcijas pazīmes ir, piemēram, bieža prombūtne 
no darba vai citiem pienākumiem, emocionāla 
labilitāte, hroniska bezmiega simptomi, slikta 
personīgā higiēna, profesionālas kļūdas, piemēram, 

kļūdainas receptes, slimības vēstures, klīniskie 
secinājumi, neatbildēti telefona zvani. Štatos pieeja 
atšķiras. Piemēram, Kalifornijas Medicīnas prakses 
likumā nav obligātas ziņošanas prasības. Tomēr 
licencēšanas padome, nepārprotami, ir nobažījusies 
par ārstiem, kuri var apdraudēt savus pacientus, 
un uzskata, ka savlaicīga ziņošana ir profesionāli 
ētisks pienākums. Identificējot kolēģi ar problēmām, 
licencējošā padome var savlaicīgi nodrošināt 
atbilstošu pacientu aizsardzību. Tātad kolēģis, 
kuram nepieciešama palīdzība, sabiedrībai nekaitēs 
un saņems palīdzību, piemēram, alkohola atkarības 
ārstēšanu, psihiatrisku izmeklēšanu un terapiju vai 
papildus veselības izmeklējumus. Licenci praktizēt 
medicīnu var uz laiku ierobežot vai pat atņemt, atstājot 
attiecīgo ārstu bez ienākumiem.  Informācijas avotus 
patur konfidenciālus, tā izvairoties no emocionāla 
konflikta, bet apziņa, ka ziņošanas rezultātā kolēģim 
var atņemt licenci, ir smags slogs, un to nav viegli 
izlemt.

Sabiedrība ir vitāli ieinteresēta, lai vēlīnas karjeras 
ārsti, kas saglabā darbaspējas un kvalifikāciju, 
turpinātu strādāt pēc iespējas ilgāk. Pašu kolēģu ziņā 
ir rūpēties par savu labbūtību un veselību, jo fiziskās 
spējas pozitīvi korelē ar garīgo veselību un intelektu. 
Administratoru pienākums ir nodrošināt labas ārstu 
karjeras ilglaicību caur veselīgu un stimulējošu darba 
apstākļu nodrošināšanu.

Joki pirms 50 gadiem 

LĀZA Apkārtraksts Nr.106 (01.04.1974)

Pie slimnīcas klases 

"Jums ir nepieciešama operācija," paskaidro 
ķirurgs slimniekam. "Vai gribat, lai Jūs ievietojam 
slimnīcas pirmajā klasē vai otrajā?" 

"Kāda tur starpība?" atprasa slimnieks. 

"Redziet, tas ir tā: pirmajā klasē ir vecākie ķirurgi 
un jaunākie instrumenti, bet otrajā klasē ir jaunākie 
ķirurgi un vecākie instrumenti."
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Neizbēgami, šīs pārdomas vairs nav tikai ārsta 
darba atspoguļojums. Tās ir iespaidojusi arī mana 
personīgā pieredze šajā laikā. Šīs atklāsmes ir 
cilvēkam, kam ir labi pazīstama cīņa pašam ar savām 
vājībām un nepilnībām.

Pie savām “kvalifikācijām” cilvēka dabas iepazīšanā 
varu arī pievienot emigranta pieredzi. Esmu dzimis 
un izaudzis Latvijā, kur saņēmu savu medicīnas 
izglītību. Kopš 1997. gada dzīvoju un strādāju ASV, 
kur esmu specializējies hematoloģijā un medicīniskajā 
onkoloģijā. Strādājot ar vēža slimniekiem, gūta 
ievērojama pieredze jautājumos, kas rodas dzīvību 
apdraudošas slimības gadījumā un nāves gaidās. 

Taču domāju, ka maniem novērojumiem 
nav ne ģeogrāfisku, ne profesionālu robežu. Tie 
drīzāk atspoguļo dzīves pieredzi, kas raksturīga 
šim laikmetam. Jau iepriekš atvainojos par bieži 
pašsaprotamu lietu minēšanu. Taču to ir grūti 
nedarīt, ja runājam par jautājumu, kurā mums visiem 
ir kopīga, bet reizē arī ļoti atšķirīga pieredze. Šis 
jautājums ir: ko nozīmē būt cilvēkam?

1. Mēs esam tikai daļēji 
racionālas būtnes

Domāju, ka neesmu vienīgais, ko pēdējo gadu 
notikumos ir pārsteigusi cilvēku šķietami neracionālā 
uzvedība. Lielā mērā dēļ tā, ka cilvēki nereti vairāk 
uzticas sociālos mēdijos izplatītajai dezinformācijai, 
nekā autoritatīviem informācijas avotiem, daudzu 
valstu sabiedrībās novērojama pieaugoša šķelšanās 
un uzskatu polarizēšanās. Pēc gadu desmitiem, kad 
likās, ka vairums cilvēces virzījās saprātīgas attīstības 

virzienā, izplatoties demokrātijām un miermīlīgai 
savstarpējai sadarbībai, ir atkal pieaudzis autokrātiju 
spēks un brutalitāte. Karš un tā izplatīšanās ir kļuvusi 
par realitāti, kāda vēl nesen likās neiedomājama 
pasaulē, kas šķita savā kopējā zemapziņā bija 
nolēmusi, ka Otrā pasaules kara pieredze bija tai jau 
iemācījusi nekad vairs.

Kā var būt, ka esam tik tuvredzīgi? Te tomēr prātā 
laikam jāpatur tas, ka esam bioloģiskas būtnes, kas 
pakļautas likumsakarībām, ko kontrolēt nav vienmēr 
mūsu spēkos. Racionāla doma ir tikai ideja, kam 
nozīme ir vienīgi tad, ja tā spēj izturēt realitātes testu. 

Savu dabu varam labāk izprast, novērojot 
dzīvniekus. To uzvedību nosaka ne tikai iepriekšējā 
pieredze un audzināšana, bet arī tādi dziļi iegravēti 
psihofizioloģiski procesi, kā nepieciešamība piederēt 
baram, dominēt, būt teritoriāliem un, protams, 

Piecas ārsta darbā gūtas atklāsmes par 
cilvēka dabu
Atis Bārzdiņš, LĀZA valdes loceklis, hematologs-onkologs Pacifc Medical Centers daudzspecialitāšu 
praksē Sietlā, ASV. Latvijas Medicīnas akadēmijas 1994. gada absolvents

Apkārtrakstā Nr. 170 jau dalījos ar piecām atklāsmēm par ārsta darbu, kas man bija radušās divdesmit piecos 
ASV medicīnā nostrādātos gados. To fokuss bija uz ārsta darba ikdienu. Šoreiz dalīšos ar piecām atklāsmēm, 
kas radušās attiecībā uz cilvēka dabu. 

Dr. Atis Bārzdiņš Latvijas Radio 2 raidījumā „Latviešiem 
pasaulē” 2022. gada 23. septembrī. 
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vairoties. Bailes, vēlme sajūsmināties, tiekšanās 
pēc zināma garīga un fiziska komforta un citas 
emocionālas vajadzības nosaka mūsu uzvedību 
daudz spēcīgāk, nekā to bieži varam atļauties atzīt 
vai apzināmies. Līdzīgi kā dzīvniekiem, arī mūsu 
uzvedību lielā mērā nosaka tas, kā mēs sevi un savu 
pozīciju redzam salīdzinājumā ar pārējiem.

Par spīti tam, ka fizioloģiski neesam mainījušies 
kopš laikiem, kad bijām mednieki-vācēji, cilvēces 
tehnoloģiskā attīstītība ir bijusi neapturama. Kā sugai 
mums jāpastāv vidē, kas kļūst sarežģītāka un mainās 
aizvien paātrinātākā tempā. Mūsu smadzeņu spēju 
robežas šobrīd tiek ļoti nopietni pārbaudītas, un, 
iespējams, ka reizēm iracionālā uzvedība patiesībā ir 
racionāla atbilde uz prasībām, kas sāk pārspēt mūsu 
smadzeņu kapacitāti. 

Cilvēka dabas neracionālos aspektus ārsta darbā 
ir aizvien svarīgi paturēt prātā. Aizspriedumi, baisi 
un dziļi iestrādātas autopilota reakcijas piemīt gan 
mums, gan mūsu slimniekiem. Ar to ir jārēķinās un 
jārespektē. Pirms mēs viens otram ko pārmetam, es 
domāju, mums biežāk būtu jājautā: no kā tev bail? Ko 
tu alksti? Vai arī, kā tavs iekšējais dzīvnieks jūtas šajā 
situācijā?

2. Mēs kļūstam par to, 
kam veltām savu laiku un 
uzmanību 

Uzskata, ka viens no pamatnosacījumiem 
laimīgai dzīvei ir pareizu ieradumu izveidošana, 
kas nodrošina to, ka mūsu enerģija un uzmanība 
tiek veltīti tam, kas turpinās atmaksāties ilglaicīgi. 
Protams, prasmīga audzināšana var daudz palīdzēt 
šādu ieradumu izveidē, taču tā nav ne garants, nedz 
obligāts to priekšnosacījums. Jebkuram cilvēkam, 
dzīvei mainoties, nākas pārskatīt savus paradumus un 
labu ieradumu saglabāšana un nostiprināšana ir visa 
mūža darbs. 

Nelietderīgi paradumi ir bijusi cilvēces problēma 
kopš laika gala. Jau ilgi pirms mūsu digitālā laikmeta 
cilvēki bija apsēsti ar izrādīšanos viens otram, iegrima 
mantrausībā, citu ļaužu nicināšanā un aprunāšanā. 
Cilvēki dzēra un pīpēja, slinkoja un dzīvoja izlaidīgi. 

Vai arī pavadīja laiku skauzdami, gauzdamies vai 
bailēs paralizēti. 

Taču mūsdienu cilvēkiem nelietderīgo paradumu 
problēma ir kļuvusi īpaši izaicinoša. Piekļūt 
kārdinošām iespējām ir kļuvis vieglāk. Šādos 
vispieejamības apstākļos mūsu individuālās būtnes 
vērtība nereti ir devalvējusies, radot grūti piepildāmu 
tukšumu. Daudzi cilvēki izvēlas izvairīties no realitātes. 
Vieni atdodas narkotikām un cukuram. Citi ziedo 
nebeidzamas stundas interneta spēlēm, sociālajiem 
mēdijiem, pornogrāfijai un citām digitālām klaušām.

Bez paradumiem, protams, mūsu ikdienu nosaka 
arī iepriekš pieņemtie lēmumi un veiktās darbības. 
Izvēloties kļūt par ārstu, mēs lūkojamies uz dzīvi, kura 
būs aizņemta un kurā būs jāpakārtojas citu cilvēku 
vajadzībām. Pārceļoties dzīvot uz citu zemi, mums 
būs jārēķinās ar to, ka vairāk iznāks paļauties uz sevi 
vien, un mēs riskējam, ka vidē, kurā esam svešinieki, 
dzīvosim nesaprasti un sociāli izolēti. 

Ceļi, kas mūs noved situācijās, kur mūsu laiks un 
uzmanība tiek tērēti lietām, kas nenes piepildījumu, 
ir dažādi, tomēr vairums no mums agri vai vēlu sevi 
atrodam kādā no tām. Kad pamanām, ka dzīves 
trajektorija mūs ved sev nevēlamā virzienā, kursu 
strauji izmainīt var būt ļoti grūti. Visbiežāk tam 
pietrūkst iemaņu un motivācijas. Tad jāatceras, 
ka jebkuras nopietnas izmaiņas prasa laiku un 
uzmanību. Sliktu ieradumu atmešana – pacietību. Lai 
arī 10 000 stundu mērķtiecīgas darbības likums kā 
nosacījums, lai mēs kļūtu lieliski jaunā nodarbē, tiek 
apstrīdēts, tomēr ir skaidrs, ka sevis izmainīšana var 
prasīt laiku. Ar to ir jārēķinās un jāturpina izvēlētais 
izmaiņu ceļš.

3. Apzināta aktivitāte: 
recepte visam mūžam 

Ka fiziskā aktivitāte ir nozīmīgs priekšnosacījums 
veselības un normālas cilvēka funkcionēšanas 
uzturēšanā, ir labi zināma patiesība, par ko nebeidzu 
pārliecināties gan savā praksē, gan arī personīgi, ejot 
cauri aizvien vairāk desmitgadēm. Nu jau drīzāk aiz 
savtīgas ziņkārības esmu pasācis iztaujāt slimniekus, 
kas labi funkcionē sirmā vecumā, kādi ir bijuši viņu 
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ieradumi. Gan fiziskai, gan arī garīgai aktivitātei ir 
acīmredzama nozīme. Nekad nav par vēlu uzsākt, bet 
šodien ir labāk nekā rīt. 

No personīgās un ārsta pieredzes varu teikt, 
ka kombinējot regulāru aerobo slodzi (staigāšana, 
skriešana, peldēšana, utt.) ar vingrinājumiem, 
kas nodrošina muskuļu masas saglabāšanu un 
pieaugšanu (svaru cilāšanu vai citiem pretestības 
vingrinājumiem), mēs varam būtiski uzlabot savas 
fiziskās un garīgās spējas. Svarīgākais komponents 
šeit ir pieturēšanās pie regularitātes.

Taču ne tikai fiziska, bet arī garīga un sociāla 
aktivitāte nosaka mūsu ilgtermiņa labklājību. Ja 
mūsu iekšējā pretestība šādiem jauniem paradumiem 
ir ļoti spēcīga, reizēm jāsāk ar mazām izmaiņām. 
Lifta lietošanas vietā varam uzkāpt pa trepēm. Vai 
mēģināt reiz izslēgt televizoru un palasīt grāmatu. 
Atsaukties lūgumam dalīties savā pieredzē, pat ja 
uzreiz neredzam tam jēgu, vai apmeklēt sabiedrisku 
pasākumu par spīti mūsu kautrībai un sociālai fobijai. 
Pilienu pa pilienam mēs varam sevi izmainīt. 

4. Ciešanas nav vienmēr 
mūsu ienaidnieks 

Es neesmu viens no tiem, kas uzskata, ka visām 
ciešanām dzīvē ir nozīme un ka tās ir nepieciešamas. 
Cilvēkiem nereti iznāk ciest tik spēcīgi, ka pārdzīvotā 
trauma atstāj negatīvu iespaidu uz visu atlikušo mūžu 
un pat nākošām paaudzēm. Vai arī smagas ciešanas 
piemeklē tad, kad atlicis vairs pārāk maz laika, lai 
pārbaudījumi spētu vest pie kādas garīgas izaugsmes. 

Es domāju, ka mums ir jāturpina lūkoties pēc 
veidiem, kā atvieglot un mazināt ciešanas. Vismaz 
vienu lielu daļu no tām.

Taču ir arī skaidrs, ka daudzām ciešanām un 
diskomfortam dzīvē ir svarīga loma, un bieži 
problēmas sākas tieši no tā, ka mēs šai cilvēciskajai 
realitātei cenšamies pretoties. Pārlieku bieži 
iedomājamies, ka mums pienākas savādāka realitāte, 
nekā tā ir. Liela daļa no ciešanām ir mūsu attieksme 
pret to, ko jāpārdzīvo, un to, kā iekšēji mēs sev to 
raksturojam.

Bez ciešanu radītā kontrasta mēs nespētu izjust 
prieku par normalitāti, pateicību par visu to, kas 
notiek labi. Ciešanas arī palīdz saprast labāk to, kas 
mums ir visnozīmīgākais. Bieži tikai ciešot, mēs 
spējam sevi motivēt veikt izmaiņas, kas nepieciešamas 
mūsu izaugsmei, vai arī pielāgoties jaunai dzīves 
realitātei, kad mūsu ķermenis vai vide ir mainījušies. 

Viena lieta, kas ir pilnīgi skaidra, nākotnē skatoties: 
šī pasaule turpinās mainīties, un izmaiņas turpinās būt 
straujas. Tas var nepatikt, bet atļauju mums šajā sakarā 
neviens neprasīs. Iemācīties pieņemt to diskomfortu, 
kas rodas pielāgojoties, ir viena no vissvarīgākajām 
iemaņām, ko jāiegūst, lai nejustos kā dzīves upuri. 

5. Gara spēks – cilvēka 
dzīves svarīgākais ieradums

Reizēm apskaužu cilvēkus, kas izauguši reliģiozā 
vidē (kas noteikti nebija mana bērnība, jo Dievs taču 
padomijā nepastāvēja!). Ja cilvēks ir izveidojies ar 
dziļu pārliecību, ka pastāv augstāks spēks, kas dod 
nozīmi visām mūsu nedienām un ciešanām, un ka 
mūsu dvēsele ir nemirstīga, tad pārdzīvot daudzas 
grūtības, īpaši slimību un nāves tuvumu, var būt 
daudz vienkāršāk. 

Ja vien reliģija netiktu bieži izmantota, lai 
manipulētu ar cilvēkiem, nereti mūs kūdot vienu 
pret otru tieši manipulatoru savtīgos nolūkos, vai lai 
panāktu uzvedību, kuru Dieva vārda sludinātāji ir 
izvēlējušies kā “pareizu” un sev izdevīgu, un ja dažādu 
cilvēku reliģijas nebūtu pretrunā viena ar otru, es 
teiktu, ka mums būtu jāatgriežas ticības pasaulē. 

Taču gara spēks nav tikai ticība Dievam vai 
citam spēkam, kas spēj atrisināt mūsu problēmas. 
Tā ir iekšējā pārliecība, bieži iracionāla, kam piemīt 
gandrīz bezgalīgs spēks. Reti gadās, ka šāda pārliecība 
var saglabāties nemainīga. Dzīves pārbaudījumi 
pašpārliecinātību var ātri sadragāt. Taču mūsu spēja 
dzīt un atkopties ir apbrīnojama. Gara spēks ir kā 
sveces liesma, ko sevī nesot, tumsā varam saredzēt 
cerību un iespējas. Ejot cauri vētrām un negaisiem, šī 
svece var brīžiem mirdzēt tikai knapi, knapi, vai pat 
nodzist. Taču ar neatlaidību, mērķtiecīgu rīcību un 
citu līdzīgu ceļinieku atbalstu mēs varam nodrošināt, 
ka gara gaisma nebeidz izgaismot mūsu dzīves ceļu. 
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Sasniegumi medicīnā – garāks cilvēka mūžs. 
Vai esam tam gatavi?
Justīne Rudzīte, ģimenes ārste, dietoloģe, LĀZA biedre

Medicīna un, tai skaitā, arī klīniskā uztura nozare strauji attīstās. Dažbrīd šķiet, ka J.N. Harari grāmatā 
„Sapiensi. Cilvēces īsā vēsture” beigu daļā aprakstītais tiešām ir patiesība un mēs virzāmies uz to, lai cilvēks 
nenomirtu nekad. Ko darīt politiķiem, ierēdņiem, lai zinātnieku un ārstu labie nodomi cilvēkam pagarināt 
mūžu nepārvēršas par papildu ciešanu un problēmu avotu medicīnas sasniegumu laikmetā? 

Dr. Justīne Rudzīte

Tas, ka cilvēks ar smagu slimību, kurai būtu bijis 
jāpieliek punkts viņa dzīvei, staigās pa ielu, sēdēs pie 
galda, baudīdams Vidusjūras diētas galveno principu 
– kopību ar ģimeni, tomēr vienlaicīgi lielāko daļu 
kaloriju uzņems caur mazu trubiņu kuņģī vai katetru 
vēnā, pirms kāda laika likās zinātniskā fantastika. 
Tomēr tā ir realitāte. 

Vai mūsu sociālā un veselības aprūpes sistēma ir 
gatava visiem zinātnes un medicīnas sasniegumiem, 
kas var pagarināt dzīves ilgumu, bet tomēr nevar atdot 
100% veselību un darbaspējas?

Atbilde ir skaidra – neesam gatavi. Medicīnas 
sasniegumi rada jaunu problēmu – kā ar naudu, 
kas ienāk valsts kasē, nodrošināt vajadzības, kas ir 
cilvēkiem mūža nogalē un kuru skaits turpina pieaugt? 

Kas ir primārā problēma Latvijā – naudas trūkums 
vai slikta tās pārvaldība? Protams, trūkst naudas, bet 
nav arī labas pārvaldības un nav ilgtermiņa redzējuma 
ne ministrijas, ne valdības līmenī. Esošais veselības 
aprūpes modelis kaut kā strādā, bet ne labi, nauda 
budžetā ir, bet nekad ne pietiekami, lai izpildītu jau 
likumos ierakstīto un Ministru kabinetā apstiprināto.

Spilgts piemērs – Covid 19 vakcinācijas 
organizācija. Hroniskā naudas trūkuma apstākļos, 
kāds gadiem ir medicīnā, tika milzu summas maksātas 
par jaunu IT sistēmu izveidi, lai caur to sasniegtu 
vakcinējamos, kaut katram iedzīvotājam ir ģimenes 
ārsts. IT sistēma pierādīja savu mazefektivitāti, tāpat 
Vakcinācijas birojs, un bija vien jāizmanto ģimenes 
ārstu spējas. 

Bieži ir sajūta, ka pārmaiņas veselības aprūpē 
rodas tikai kādas harizmātiskas personas aizraušanās 
dēļ, un šīs personības tips nosaka veselības aprūpes 
prioritātes. Nāk cita personība, un ir citas prioritātes. 

Bet kas ir tas minimums, kas ir jānodrošina par 
nodokļu maksātāju naudu, un vai tas tiek nodrošināts? 
Un atkal atbilde – nē, netiek nodrošināts. Vismaz ne 
tādā veidā, kas būtu visiem saprotams. Kaut likumos 
rakstīts, tomēr iedzīvotājiem nav skaidrs, kādi 
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tieši veselības aprūpes pakalpojumi būs pieejami, 
ja nepieciešamība radīsies. Un tad ir nākamais 
jautājums – kāda īsti ir jēga maksāt nodokļus, ja „valsts 
apmaksātie pakalpojumi” nav pieejami kvotu dēļ, 
un, lai pakalpojumu saņemtu tad, kad tas vajadzīgs, 
jāmaksā pilna tā cena. Ja domājam, ka ar šo nodokļos 
samaksāto naudu vismaz mediķi valsts sektorā saņem 
labu algu, tad arī tā nav taisnība. 

Svarīgi ir saprast, ka mūsu pašreizējais veselības 
aprūpes organizēšanas un valsts finansēšanas modelis 
balstās uz ārstējošo ārstu, kad pacients ir slimnīcā, un 
uz ģimenes ārstu, kad pacients ir ārpus tās. Bet, tā kā 
mums privātā medicīna ir pilnībā sapludināta ar valsts 
medicīnu, rodas sajukums. Pacients no valsts sektora 
iekļūst privātajā, tad atkal valsts, tad atkal privātajā 
– un šī ceļošana nebūt negarantē labu ārstēšanas 
rezultātu, bet apjukumu, neuzticību valstij un lielas 
izmaksas gan. Ja valstī ambulatorā aprūpe (tai skaitā 
ģimenes medicīna) tiek postulēta kā veselības aprūpes 
balsts, kādēļ tās attīstībā netiek ieguldīti lielākie 
resursi un spēki?

Mans minējums ir tāds, ka politiķi un cilvēki 
pie varas bieži nav saskārušies ar valsts veselības 
aprūpes modeli personīgā līmenī, līdz ar to viņiem 
ir objektīvas grūtības saprast „parastā Latvijas 
iedzīvotāja” vajadzības, ceļus un apvedceļus, kādi ir 
jāmēro, lai saņemtu veselības aprūpi. Vēl 2022. gada 
maijā Liepājas pilsētas domē toreizējais veselības 
ministrs Daniels Pavļuts tikšanas reizē ar ģimenes 
ārstiem atzina, ka nezina, kas ir viņa ģimenes ārsts, jo 
izmanto tikai privāto iestāžu pakalpojumus.

Situācijā, kad zinātnes sasniegumi medicīnā padara 
to efektīvāku, bet arī dārgāku, un visu pakalpojumu 
cenas aug, nevienlīdzība starp iedzīvotāju grupām 
iespējā saņemt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību 
palielinās. 

Nav apšaubāms fakts, ka neatliekamo palīdzību 
valsts garantē visiem. Akūtos stāvokļos tiks izdarīts 
viss, lai dzīvības funkcijas tiktu nodrošinātas. Arī 
plānveida operācijās, manuprāt, Latvijā esam augstā 
līmenī. Mūsu ārsti spēj piedāvāt un nodrošināt 

zinātnes sasniegumu realizāciju dzīvē. 

Bet vai esam gatavi nodrošināt nākamo posmu 
– ārstēto, bet ne līdz galam veselo cilvēku tālāko 
veselības un sociālo aprūpi?

Vislielākās bažas šobrīd man ir par pieaugušo 
cilvēku veselības aprūpi. Domāju, ka veselības 
aprūpe bērniem ir pieejamāka un sakārtotāka visos 
posmos. Bērniem vairumā gadījumu ir vecāki, kas par 
viņiem cīnās. Bet, kas cīnīsies par pieaugušajiem un 
senioriem? Vai tie būs viņu bērni (bet ne visiem tādi 
ir), vai tie būs ārsti vai mūsu pašu ievēlētie politiķi?

Šobrīd es uzsvaru lieku uz to, ko varu darīt pati, lai 
neslimotu – cenšos ēst veselīgi un nepārēsties, mazliet 
paskriet un pavingrot, nepīpēju, autoimūno slimību 
profilaksei neturu negatīvas emocijas sevī, cenšos ik 
pa laikam atpūsties. Tomēr no vecuma neizbēgt, pat 
ja ir lielisks gēnu komplekts dots lietošanā. 

Ļoti ceru, ka tiks rasti līdzekļi un zināšanas, kā 
identificēt un sniegt piemērotu sociālo un veselības 
aprūpi cilvēkiem, kam gan ievērojot veselīgu 
dzīvesveidu, tomēr tā ir nepieciešama. Vai ir zināms, 
cik ir šādu cilvēku, kam būtu vajadzīga paliatīvā 
aprūpe, kas ne vienmēr nozīmē smagas slimības 
sekas? Un atbilde ir zināma – nav zināms.

2021. gadā Latvijā piedzima 17,4 tūkst. bērnu, kas 
ir zemākais rādītājs pēdējo 100 gadu laikā, bet nomira 
34,6 tūkst. cilvēku, un tik augsta mirstība šajā periodā, 
izņemot kara gadus, novērota vien 20. gadsimta 90. 
gados.1  

Protams, ja vērtē iedzīvotāju skaita straujo 
samazinājumu kā signālu, ka veselības aprūpi 
vajadzēs arvien mazākam skaitam cilvēku, un lielie 
mirstības rādītāji savukārt mudina domāt, ka arī 
sociālā palīdzība būs vajadzīga mazākā apjomā, tad 
var nedarīt neko. Lielie sasniegumi zinātnē un iespējas 
medicīnā būs tad tikai īpašām iedzīvotāju grupām – 
vai tas ir mūsu mērķis? Ceru, ka nē.
1 https://lvportals.lv/skaidrojumi/341896-pern-mirstiba-
bijusi-divreiz-lielaka-neka-dzimstiba-2022
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Šodien es esmu tik lepna par visu to, ko mēs kā 
tauta esam izcīnījuši. Mums ir pasaules līmeņa 
sportisti, pasaules līmeņa arhitektūra, pasaules līmeņa 
tautas dziesmas, arī pasaules līmeņa restorāni. Mēs 
esam ziemciešu cilts. Mēs esam Lāčplēšu tauta. Mēs 
varam sasniegt visu, par ko sapņojam.

Es pievienojos pie visiem, kuriem ir sapnis attīstīt 
Latvijā pasaules līmeņa veselības aprūpi gan paliatīvās 
veselības un hospiss laukā, gan iedzīvotājiem 
ar hroniskām slimībām, gan pensionāriem, gan 
cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs varam būt pasaules 
līmenī arī šeit.  

Mūsu jaunpiedzimušie mīļie, dārgie zīdaiņi var 
sagaidīt gandrīz viszemāko dzīves paredzēto ilgumu, 
uzaugot Latvijā nekā gandrīz jebkurā Eiropas valstī. 
No mūsu zīdaiņiem lielāks procents mirst pirmā gada 
laikā nekā Lietuvā vai Igaunijā.  No mūsu bērniem 
lielāks procents mirst pirms 14 gadu dzimšanas dienas 
nekā Lietuvā un Igaunijā. 

Latvijā galvenais nāves cēlonis pieaugušajiem 
ir sirds un asinsvadu slimības, neskatoties uz lielo 
daudzumu asinsvadu stentēšanas procedūru Latvijā, 
salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Tikai 46% 
iedzīvotāju uzskata savu veselību par labu (Latvijas 
statistikas gada grāmata 2022). 

Lai gan Latvija dod zemāku procentu no valsts 
budžeta līdzekļiem veselības aprūpei, Latvijas NMPD 
izsaukumu skaits uz 1000 iedzīvotāju ir 50% augstāks 
nekā ASV. Latvijā ir vairāk slimnīcas gultu, vairāk 
ārstu, vairāk hospitalizāciju uz 1000 iedzīvotājiem un 

arī garākas hospitalizācijas nekā pat ASV. Tad kāpēc 
Latvijā nav rezultātu? Kāpēc Latvijas iedzīvotajiem 
nav garāka, veselīgāka dzīve nekā citās Eiropas valstīs? 

Tā atbilde meklējama veselības apmaksas sistēmā. 
Šobrīd pacientiem, veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem un valdībai nav vieni un tie paši stimuli. 
Katrs “airē” uz citu pusi. Pacienti vēlas saņemt 
vislabāko iespējamo veselības aprūpi, bet ne vienmēr 
saprot, tieši, kas tas ir, kas viņiem tiešām vajadzīgs. 
Veselības aprūpes sniedzēji vēlas algu, kas atspoguļo 
viņu darba nozīmi, un viņiem nav stimula sniegt 
aprūpi pēc tam, kad gada kvota ir izpildīta, un 
viņiem nemaksā par rezultātiem. Valdības puse vēlas 
ietaupīt budžetu.

Sapnis par hospiss Latvijā
Annemarija Linaresa, MD, JD, FACP, HMDC, CPE, LĀZA biedre

Esmu ārste un juriste, dzimusi un izglītota ASV. Mani vecāki atstāja Latviju bēgļu gaitās un abi atsevišķi 
nonāca Detroitā, kur viņi iepazinās. Es uzaugu ASV latviešu sabiedrībā un tagad esmu pārvākusies uz Rīgu, 
īstenot sapni – kādreiz dzīvot brīvā Latvijā. Es kopā ar vīru pārcēlos no ASV uz Rīgu 2022. gada 2. decembrī 
un 20. janvārī, kopā ar citiem Latvijas iedzīvotajiem, es piedalījos barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumos 
Doma laukumā. 1991. gada janvārī aukstā ziemā pie ugunskuru gaismas Latvijas patrioti stāvēja neapbruņoti 
pret padomju armiju. Toreiz bija sapnis par valsts brīvību. Tas sapnis deva ceļu Tautas Frontes darbam. Tās 
konkrētās darbības deva ceļu Latvijas neatkarībai, brīvībai un demokrātijai. 

Dr. Annemarija Linaresa
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Izskatās, ka situācija ir bez cerības. Bet tā nav. 

Ir iespējams mainīt stimulus, lai visas puses – 
gan pacienti, gan veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēji, gan valsts – airē kopā, vienojoties vienā 
dziesmā. Ja pacientiem būtu jāaizpilda anketas, 
vērtējot veselības pakalpojumu, un anketu dati būtu 
salikti kopā veselības aprūpes pacientu apmierinātības 
reitingā, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 
būtu pēkšņi stimuls piedāvāt laipnu, savlaicīgu 
pakalpojumu. Sevišķi tad, ja viņa alga daļēji būtu 
atkarīga no pacientu apmierinātības reitinga.

Veselības aprūpes kvalitātes salīdzināšanas 
sistēma, kur precīzi varētu salīdzināt vienu ārstu 
vai slimnīcu ar otru, un apmaksa atkal daļēji būtu 
saistīta ar reitingu, būtu nopietns stimuls paaugstināt 
veselības aprūpes kvalitāti. 

Maksāt veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem par rezultātiem, nevis par pakalpojumu 
sniegšanu, ir būtisks stimuls. 

Bet vai šīs lietas arī ietaupīs valdībai naudu? 

Dalīšos mazliet ar savu pieredzi. Pirms pārvākšanās 
uz Latviju, strādāju kā Chief Medical Officer ASV 
veselības aprūpes firmā (U.S. Medical Management), 
kur vienlaikus nodrošinājām veselības aprūpi 30 000 - 
40 000 hroniski slimiem pacientiem divpadsmit ASV 
štatos. Mūsu pacienti bija vieni no vissarežģītākajiem 
multidiagnožu pacientiem, kuru veselības aprūpe 
valdībai izmaksāja visdārgāk. Veselības aprūpes 
modelis, ko mēs lietojām ASV, bija inovatīvs, un tā 
labo rezultātu dēļ daudzas citas firmas vēlāk to kopēja. 
Mēs piedāvājām visa veida veselības aprūpi pacienta 
dzīvesvietā: gan privātmājās, gan dzīvokļos, gan 
pansionātos, gan citviet, kur pacients uzturējās. 

Hroniski slimos pacientus apmeklēja brigāde ar 
ārstu vai ārsta palīgu (Advanced Practice Provider) 
un māsas asistentu (Medical Assistant) vismaz vienu 
reizi mēnesi, kā arī biežāk, pēc vajadzības. Pacients 
arī saņēma diennakts konsultācijas no ārsta vai 
ārsta palīga pēc vajadzības. Brigāde piedāvāja visus 
vajadzīgos izmeklējumus (arī asins un urīna analīzes), 

injekcijas, elektrokardiogrāfiju, plaušu funkciju testus, 
pulsa oksimetriju, ausu tīrīšanu, izgulējumu kopšanu 
u.c.. Ja rentgens, ultrasonogrāfija, ehokardiogrāfijas 
vai doplers bija nepieciešami, mums bija atsevišķa 
brigāde, kura piedāvāja izmeklējumu pacientam 
mājās. Cita mūsu brigāde piegādāja palīglīdzekļus, 
vēl cita – sniedza gan medicīnas māsas, gan sociālā 
darbinieka, gan fizioterapeita, gan ergoterapeita, 
gan logopēda, gan brūču speciālista, gan pacientu 
apmācības pakalpojumus.  

Specializētā Paliatīvā brigāde apmeklēja pacientus, 
kam bija nepieciešama paliatīvā aprūpe. Pacienti, 
kuriem bija 6 mēnešu vai mazāka dzīvildzes prognoze, 
saņēma multidisciplināru hospisa aprūpi. Hospiss 
komandā bija hospiss ārsts, ģimenes ārsts, medicīnas 
māsa, sociālais darbinieks, sēru speciālists, kapelāns, 
apmācīti brīvprātīgie un apkalpotājs. Katrai hospisa 
vienībai bija administrators un koordinators. 

Tas izklausās ļoti dārgi. Nu kā tad varējām ietaupīt 
naudu? Mūsu dati rādīja, ka mēs izdevām vairāk 
naudas par ambulatoriem pakalpojumiem nekā 
citi veselības aprūpes sniedzēji, bet mēs ietaupījām 
daudz naudas, nelietojot neatliekamo palīdzību un 
slimnīcas. Mēs pierādījām valdībai, ka šis modelis 
reāli ietaupa krietni daudz naudas. Piecos gados mēs 
ietaupījām 200 miljardus dolāru, salīdzinot ar to, ko 
valdība iepriekš bija maksājusi. Ne tikai ietaupījām 
naudu, bet pierādījām, ka kvalitāte un rezultāti bija 
labāki, pacienti dzīvoja ilgāk un veselīgāk un ka 
pacientu apmierinātības līmenis bija augsts. 

Es domāju, ka Latvijā būtu iespējams kaut ko 
inovatīvu, līdzīgu šim modelim, bet piemērotu 
Latvijas apstākļiem, noorganizēt. Latvija varētu būt 
veselības aprūpes inovācijas līderis Eiropā. 

Kopā darīsim un veiksim!

Ja Jums ir vēlme palīdzēt attīstīt hospiss Latvijā vai 
arī jau to darāt, labprāt ar Jums sazināšos. 
adaly@umich.edu un tālrunis Latvijā 371 22 439 138.
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Kāpēc psihopāti valda un kāpēc viņus 
glorificē?
Prof. Kaspars Tūters, psihiatrs, psihoterapeits, LĀZA valdes loceklis

[Red., 2022. gada 24. februāris ir diena, kuru nevar nepieminēt, ja runā par visu gadu. Un arī 2023. gada 
krāsas šis datums ir iezīmējis – tās ir Ukrainas karoga krāsas un tas ir datums, kad Krievija uzbruka Ukrainai. 
Kā tas var būt, ka pēc visām karu šausmām, ko vēl atceras pat dzīvi esošie, atkal ir karš Eiropā? Taisnība jau ir, 
ka miers baro, bet nemiers posta. Tomēr miers arī ieaijā. Šķiet, tieši tas arī bija noticis ar Eiropas valstīm – un 
vēl tagad, kad liela un skaista valsts tiek ārdīta un grauta, vēl tagad ir redzama sīkumaina ņemšanās par savu 
labumu.  Dažas dienas pēc kara sākuma psihoterapeits, Otrā pasaules kara laika bērns un trimdinieks Kaspars 
Tūters sniedza atbildi uz jautājumu – Kāpēc psihopāti valda un kāpēc viņus glorificē?]

Mēs visi esam pazīstami ar vēsturiski slaveniem 
valstu vadoņiem, kuru personība ir bijusi psihopātiska, 
bet arī tanī pašā laikā viņi ir piesaistījuši sev miljoniem 
atbalstītāju vai pat dievinātāju. Piemēru netrūkst 
– Nerons, Hitlers, Musolīni, Perons, Idi Amins, 
Putins, Tramps un daudzi citi. Pavisam īsos vārdos 
viņus varētu nosaukt par “apdāvinātiem blēžiem” vai 
“ļoti spējīgiem un viltīgiem politiskiem šaha/kāršu 
spēlētājiem”.

Ja skatās uz viņiem tikai no ārpuses, tad var redzēt, 
ka viņi reprezentē personīgā spēka un pārākuma 
sajūtu un pašidealizāciju. Un tas ir tieši tas, kas ļoti 
daudziem caurmēra cilvēkiem pietrūkst, jo viņi cīnās 
ar zemu pašapziņu, pašcieņu un paštēlu. Tāpēc viņus 
pievelk šis “role model”. Tas ir viņu ideāls, kas arī 
pielūdzējiem ļauj justies kaut mazliet līdzīgiem šim 
elkam un rada viņos sajūtu, ka ir “drošās rokās”.

Diemžēl cilvēki nesaprot, ka šie psihopāti savā 
dziļākajā būtībā cīnās ar mazvērtības kompleksiem, 
šaubām un vājībām jau no bērnības. Veids, kā viņi to ir 
iemācījušies kompensēt, ir izveidojot pretstatā pretējo 
– ārējo spēku un pārliecību. Pēc laika viņi paši sāk ticēt 
savai jaunizveidotajai personībai. Psihoanalītiski šis ir 
uzskatāms kā viens no aizsardzības mehānismiem, lai 
varētu tikt galā ar visām dzīves grūtībām, ko neglābjami 
rada saskarsme ar citiem cilvēkiem. Psihopāti zina, kā 
viltīgā veidā izpatikt citiem, vienlaikus gan arī mēģinot 
tos iznīcināt. Psihopāti arī māk atrast vārdus, kas 
rezonē cilvēkos, kurus var ļoti viegli iespaidot, kuru 

pašapziņa ir zemā līmenī un kuriem nav pietiekamas 
novērtēšanas kapacitātes. Labs piemērs ir Tramps, 
kurš spēlējas ar saviem pielūdzējiem kā ar lellēm leļļu 
teātrī. Šis pūlis pat nemēģina atšķirt, kas ir taisnība un 
kas ir meli.

Psihopātiem bieži ir apbrīnojamas spējas “lasīt” 
citu cilvēku vajadzības un vēlēšanās. Viņiem piemīt 
“ielas gudrība”. Paradokss, ka Trampa intelekts ir “0” 
un viņa zināšanu lauks ir ļoti šaurs, bet ir apbrīnojami, 
kā viņš var pārliecināt tik milzīgi daudz pielūdzēju, kas 
viņu glorificē. Tas diemžēl parāda nevis to, cik augstas 
kvalitātes vadonis viņš ir, bet gan to, cik miljoniem 
daudz “plānprātiņu” dzīvo Amerikā.

Ar Putinu ir līdzīga situācija, bet viņa gadījumā 
Putina galvenais “dūzis” viņa kāršu spēlē ir tas, ka viņš 
visu dara “it kā tautas labā" – lai atjaunotu Padomju 
Savienības impēriju un paceltu visas krievu tautas 
lepnumu un pašapziņas līmeni. Bet vēl spēcīgāks 
“dūzis” viņa spēlē ir konsekventā visu oponentu 
iznīcināšana – ja kāds viņam iebilst vai pat atmasko 
viņa būtību, tad tai personai ir gals. Tādēļ Putins var 
virzīties uz savu nežēlīgo mērķi bez kādiem lieliem 
šķēršļiem. Šī terorisma pielietošana dod viņam vēl 
lielāku nesatricināma spēka sajūtu.

No grupu dinamikas viedokļa vadoņu pozitīvais 
tēls un spēks viņu rokās aug kā sniega bumba – jo 
ilgāk to veļ pa sniegu, jo lielāka tā paliek. Sabiedrībā 
tas nozīmē gluži to pašu – jo ilgāk psihopāts ir pie 
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varas, jo spēcīgākas ir viņa pozīcijas un iespēja varu 
saglabāt.

Būtu vienkāršāk, ja psihopāti būtu kā uzpūsti 
baloni (koši, bet tukši). Tad ar vienu mazu adatiņas 
dūrienu varētu viņus galīgi saplacināt. Tomēr viss ir 
daudz sarežģītāk – lai gan iekšpusē psihopāti ir trausli, 
tomēr āda viņiem ir kā dzelzs bruņas – ar nieka adatu 
to nepārdurt un arī klāt tikt neiespējami.

Psihiatrijā ir aprakstīts, cik liels procents no šiem 
psihopātiskiem varas vīriem (līdz šim nav bijusi 
neviena sieviete šinī kategorijā) ir beigās zaudējuši 
savu prātu un bijuši psihiski slimi – lielāko tiesu ar 
smagu paranoju – Staļins, Hitlers, Amins. Droši vien, 
ka Putins jau ir pāri šim slimības slieksnim. Bet tas 

neticamais ir, ka neviens no viņa štāba neuzdrošinās 
viņu ielikt dzelžos. Un to var izskaidrot tikai ar to, ka 
paranoja ir pārņēmusi visus ap viņu, kā lipīga slimība 
– neviens nevar otram uzticēties un tāpēc viss paliek 
paralizēts.

P.S. [Red. Un kara spēlēs visos laikos lomas ir 
sadalītas un aizņemtas – būs nevainīgie upuri, būs 
apzinīgie karotāji, būs izspiedēji un nodevēji, būs 
vadoņi, kas vadīs un būs vadoņi, kas ievedīs nāvē. 
Būs tie, kas nošausies no kauna, būs tie, kas peldēsies 
naudā. Būs asiņu jūra, kura izmērcēs zemeslodi. Būs 
viss, kas ir karā, vienalga, kurā laikā tas notiek. Un 
būs atkal jauni psihopāti, kas atdzims no vardarbības 
pelniem, ja vien mēs paši to ļausim.]

Kopš 2022. gada 8. marta uz P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja fasādes atrodas Kriša Salmaņa veidotais plakāts ar 
Putina miroņgalvu, kas nosedz pret Krievijas vēstniecību vērsto muzeja fasādi. Izmantojot atrašanās vietu, tas kalpo par 
atgādinājumu, ka karš Ukrainā nav pieņemams. Tas atgādina Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, muzeja apmeklētājiem un 
garāmgājējiem, ka Ukrainā notiek karš un mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi, nedrīkstam aizmirst un pierast. Plakāts ir 

iekļuvis #KilogramsKultūras fināla balsojumā “Pārsteigums”. Informācija no MVM Facebook lapas
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LMF atbalsts Ukrainai
Kamena Kaidaka, LĀZA un LMF administratore Latvijā

Ukraina, karš, brīvība, palīdzība – šie ir 2022. gada biežāk lietotie vārdi. Un aiz šiem vārdiem ir notikumi un 
cilvēki. Visu šo gadu Latvijas Medicīnas fonds ir finansiāli palīdzējis tiem, kas cietuši no Krievijas uzbrukuma 
Ukrainai. Ja rēķina skaitļos, tad Ukrainas atbalstam ziedoti 173 000 EUR. Tomēr skaitļos neizsakāmais atbalsts 
ir bijis tikpat nozīmīgs, par ko liecina daudzie siltie pateicības vārdi no Ukrainas ļaudīm. 

Fonda atbalstu saņēmuši Ukrainas kara bēgļi – 
150 veselības jomas speciālisti, kas strādā Latvijas 
ārstniecības iestādēs. Sadarbībā ar vienu no 
pirmajiem brīvprātīgajiem kurjeriem Pēteri Dimantu 
LMF finansēja un jau aprīļa sākumā nogādāja 
Ukrainā pilnībā aprīkotu neatliekamās palīdzības 
ambulanci. Atsaucoties Brūču un izgulējumu 
apvienības lūgumam, fonds apmaksāja ievainoto 
transportēšanu uz Latviju, kur tiem tika nodrošināta 
augsti kvalificēta medicīniskā palīdzība, LMF ziedoja 
līdzekļus Ukrainas iedzīvotāju medicīniskai aprūpei, 
ko koordinē P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas attīstības biedrība. Cieša un konstruktīva 
sadarbība LMF ir izveidojusies ar Latvijas labdarības 
fondu Ziedot.lv, kura pārziņā ir akūtākās Ukrainas 
vajadzības. LMF valde pieņēma lēmumu finansiāli 
atbalstīt pašaizliedzīgos latviešu ārstus Mārtiņu 
Malzubri un Olafu Libermani, kuri jau no kara 
pirmajām dienām devās uz Ukrainu ārstēt ievainotos. 
Patiess prieks, ka ārstu veikumu ir novērtējusi arī 
Latvija. Valsts prezidents 18. novembrī Rīgas pilī 
pasniedza augstākos Latvijas valsts apbalvojumus 90 
izcilām personībām. Triju Zvaigžņu ordeni saņēma 
Olafs Libermanis – mikroķirurgs, SIA “Brūču 
klīnika” vadītājs - par izcilo darbu mikroķirurģijā 
un pašaizliedzību, sniedzot palīdzību karā 
ievainotajiem Ukrainas karavīriem. Triju Zvaigžņu 
ordeni saņēma Mārtiņš Malzubris – traumatologs, 
ortopēds, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas 
Traumatoloģijas centra nodaļas vadītājs – par izcilo 
darbu traumatoloģijā un rekonstruktīvajā ķirurģijā un 
pašaizliedzību, sniedzot palīdzību karā ievainotajiem 
Ukrainas karavīriem. 

Pilnībā aprīkota ambulance, ko par LMF ziedotiem 
līdzekļiem iegādājās un nogādāja uz Ukrainu viens no 

pirmajiem brīvprātīgajiem Pēteris Dimants.

Ukrainas vēstniecības Latvijā pateicības raksts LMF, 
2022. gada 10. aprīlī.
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Pavlina Jelgavas NMP dienestāJevgeņija Liepājas reģionālajā slimnīcā

Abu Latvijas ārstu pašaizliedzību novērtēja arī 
Latvijas sabiedrība. Olafs Libermanis un Mārtiņš 
Malzubris ir “Latvijas Lepnuma” nominācijas 
“Cilvēcība un drosme” šā gada balvas saņēmēji.

Latviešu ārstu nākotnes plāni ir turpināt sniegt 
rekonstruktīvo mikroķirurģijas palīdzību slimnīcās 
Ukrainā, turpināt personāla apmācību. Tiek 
izstrādāti arī militārās traumas un rekonstruktīvās 
mikroķirurģijas apmācības moduļi, kuru mērķis ir 

radīt vienkāršu un efektīvu mācību sistēmu. 
Karš turpinās un būs vajadzīgs atbalsts visiem, kas 

cieš no tā vissmagāk. Būs vajadzīgs papildināt ārstu 
profesionālās prasmes, sniedzot mācību stipendijas, 
būs vajadzības, par kurām šobrīd vēl nenojaušam. Lai 
miers virs zemes – šiem vārdiem nu ir gluži jauns un 
daudz dziļāks skanējums.

Latvijas Medicīnas fonds saka lielu paldies visiem 
saviem ziedotājiem, kas atbalsta fonda darbību!

Alina darbā P. Stradiņa KUS

Labdarības fonda “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta, LMF dibinātājs un LĀZA eksprezidents prof. Bertrams Zariņš, LMF 
un LĀZA administratore Latvijā Kamena Kaidaka, “Ziedot.lv” komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne un viens no pirmajiem 
brīvprātīgajiem Ukrainas atbalstītājiem Pēteris Dimants Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) 75 gadu jubilejas 

sarīkojumā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 2022. gada 23. septembrī. Foto autors: Jānis Brencis 
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Dakteris Olafs Libermanis intensīvi nodarbojas 
ar Ukrainas jauno ārstu apmācīšanu mikroķirurģijā, 
izmantojot divus operāciju mikroskopus. Ir trīs 
daudzsološi jaunie ārsti, kas regulāri trenējas. Tiek 
dokumentētas rekonstruktīvās operācijas, tostarp 
fotografētas, un to izstrādē, kā arī ārstēšanas procesā 
ir iesaistīti jaunie Ukrainas speciālisti.

Savā ikdienas darbā saskaramies ar grūtībām, 
piemēram, apmācītu ķirurģijas māsu trūkumu, 

Par Latvijas ķirurgu misiju Ukrainā 
Mārtiņš Malzubris, traumatologs-ortopēds, mikroķirurgs, Olafs Libermanis, plastikas ķirurgs

No 2022. gada 24. februāra Ukrainas teritorijā norisinās karadarbība - uzbrūk Krievijas militārie spēki, liels 
ir ievainoto skaits. Karā un citos bruņotos konfliktos gūtās traumas būtiski atšķiras no tām, kas tiek ārstētas 
miera laikā, un pacientu plūsma ir daudz lielāka, ir bojāta infrastruktūra, traucēts mierīgs ārstniecības darbs. 
No 6. marta abi [Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris, red.] sākām medicīnisko misiju Kijivas slimnīcā, kur 
ārstē karā ievainotos, galvenokārt militārpersonas.

Situācija Ukrainā un ievainoto plūsma ir 
mainījusies vairākkārt. Ievainoto evakuāciju no 
frontes līnijas slimnīcām visā valstī veic galvenokārt 
ar pielāgotiem vilcieniem un helikopteriem. Kopumā 
medicīnas sistēma Ukrainā ir pārslogota, joprojām 
nespējot uzsākt plānveida operācijas. Centrālā militārā 
slimnīca Kijivā, kura ir mūsu pamata darba vieta, 
katru dienu saņem līdz pat 40 jauniem pacientiem ar 
nopietnām un ļoti nopietnām traumām. Lielākā daļa 
pacientu ir karavīri ar ekstremitāšu traumām. Lielā 
ievainoto pacientu skaita dēļ viņi tiek hospitalizēti visās 
pieejamajās nodaļās, kur viņus ārstē visu ķirurģijas 
specialitāšu ārsti, ne tikai traumu un ortopēdijas 
ķirurgi, bet arī asinsvadu ķirurgi, vispārējie ķirurgi, 
urologi u.c. Ir ievērojami palielinājies to pacientu 
skaits, kuriem iepriekš bijušas amputācijas vai kuriem 
veicama amputācija. Neregulāra, bet pastāvīga 
pacientu pārvietošana uz ārzemēm sniedz daļēju 
atvieglojumu subakūtu un hronisku pacientu ārstēšanai.

Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris pie Ramodanova 
Neiroķirurģijas institūta Kijivā 2022. gada martā.

Operējot Kijivas Centrālajā militārajā hospitālī. 
Foto no autoru personiskā arhīva
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nepieciešamību pašiem organizēt ķirurģisko materiālu 
ieguvi, tai skaitā rūpēties par instrumentu uzklāšanu 
un sterilizāciju, operāciju norisi dažādos operāciju 
blokos, kas ir saistīta ar regulāru iekārtu nodošanu. Šie 
faktori prasa ievērojamus laika un finanšu resursus.

Misijas nākotnes plāni ir turpināt sniegt 
rekonstruktīvo mikroķirurģijas palīdzību slimnīcā, 
turpināt personāla apmācību. Tiek izstrādāti arī 
militārās traumas un rekonstruktīvās mikroķirurģijas 
apmācības moduļi, kuru mērķis ir radīt vienkāršu 
un efektīvu mācību sistēmu. Olafs Libermanis misijā 
Ukrainā ir jau no kara pirmajām dienām, ar nelielu 
dažu dienu atelpu Latvijā, bet karš turpinās. 

Karš Ukrainā. 2022. gada 12. marts: Kijivā gatavojas 
aizstāvēt pilsētu; no karadarbības zonas evakuēti gandrīz 

13 000. Avots:lsm.lv/

Latvijas atbalsts Ukrainai 24.02.2022-24.02.2023
Kopš Krievijas iebrukuma 

Ukrainā Latvijas iedzīvotāji un 
uzņēmumi Ukrainas atbalstam 
ir saziedojuši 38 miljonus eiro. 
Gada laikā labdarības portālā 
"Ziedot.lv" bija aktīvas 26 labdarības 
iniciatīvas, kam līdzcilvēki un 
uzņēmumi varēja ziedot Ukrainas 
atbalstam. Dāsni ziedotāji ir bijuši 
tautieši ārzemēs un diasporas 
organizācijas. Arī Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienības biedri ir 
individuāli atbalstījuši Ukrainas 
ļaudis. Lielu atbalstu sniedza arī 
Latvijas Medicīnas Fonds (LMF), 
par ko saņēmis Ziedot.lv pateicību.

Humānai palīdzībai un 
medicīniskās palīdzības sniegšanai 
Ukrainā ir izlietoti 14,6 miljoni 
eiro no ziedojumiem. Uz Ukrainu 
ir nosūtītas 614 humānās 
palīdzības kravas, kurās iekrautas 
tūkstošiem tonnu pārtikas un 
higiēnas preces, bērnu pārtika 
un autiņbiksītes, medikamenti, 
pārsienamie materiāli, aparatūra 
un gultas slimnīcām, 100 tonnas 
siltās drēbes, mikro ģenerācijas 
stacijas, akumulatori un uzlādes 
stacijas, siltā gaisa pūtēji, kopā teju 

500 vienības, LED spuldzes un 
baterijas, dzīvnieku barība. 

Vislielākais palīdzības apjoms 
ir novirzīts Ukrainas aizstāvju 
atbalstam. Aizsardzības mērķim 
izlietots 21 miljons eiro. Uz 
Ukrainu nosūtītas vairāk nekā 
1200 automašīnās, 52 tūkstoši 
kvadrātmetru maskēšanās tīklu, 
120 tūkstoši dronu 3D astītes, 
15 000 medījumu konservi, 200 000 
ierakumu sveču, piecas tonnas 
adītu zeķu. Tāpat tika iegādātas 
6000 lodes, 82 kvadricikli, 325 
ģeneratori, rācijas, droni, dronu 
ķērāji, 500 tonnas dīzeļdegviela, 
augstas precizitātes snaiperu 
ieroči, militārās aptieciņas, žņaugi, 
militārās ziemas formas, apavi, 
bruņuvestes, bruņucepures, nakts 
redzamības brilles, termokameras, 
plītiņas, "Starlink" stacijas, satelīta 
telefoni, portatīvie datori, armijas 
pārtika, degvielas autocisternas, 
smagās automašīnas, traktori un 
militārie skūteri.

Kara bēgļu no Ukrainas 
atbalstam sabiedrība ir saziedojusi 
2,4 miljonus eiro, lai sniegtu sociālo, 
medicīnas, pārtikas, medicīnisko 

un psihoemocionālo atbalstu. 
Izveidota labdarības noliktavu 
shēma "palidzibaskarte.lv", izdota 
bilingvāla latviešu - ukraiņu ābece, 
atvērtas zupas virtuves, dienas 
centri, rīkotas vasaras nometnes 
un ekskursijas, mācīta latviešu 
valoda, rīkoti kultūras un sporta 
pasākumi.

Kopā "Ziedot.lv" vietnē 
ziedojuši 331 336 iedzīvotāji, 2068 
uzņēmumi un 15 pašvaldības. 
"Ziedot.lv" komunikācijas vadītāja 

Ilze Ošāne

Atbalsts Ukrainai turpinās, portālā 
"Ziedot.lv" 
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No Egona Dārziņa dienasgrāmatas
Mārtiņš Vesperis, vēsturnieks, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas 
galvenais pētnieks

"Kur esmu? Kur biju? Esmu izdzīts no debesīm un nomests ellē!" – šādu teikumu savā dienasgrāmatā bija 
ierakstījis latviešu ārsts, mikrobiologs un 20. gs. starptautiski pazīstams tuberkulozes pētnieks Egons Dārziņš 
(1894-1966), aprakstot savus iespaidus Pirmā pasaules kara frontē Galīcijā 1917. gada beigās, kad ieradās tur 
no Gruzijas. Šie vārdi atbilst arī tagadējam karam Ukrainā, kur Krievija uzsāka aktīvu karu ar savu kaimiņu 
valsti 2022. gada 24. februārī. Tur izvērstais terors pret Ukrainas infrastruktūru un civiliedzīvotājiem pilnībā 
sasaucas ar šiem vārdiem. Tādēļ vēl jo vairāk ir vērts ielūkoties E. Dārziņa dienasgrāmatas lapaspusēs, lai 
saprastu, kā Ukrainā dzima doma par savu neatkarīgu valsti, ko ukraiņiem diemžēl neizdevās nosargāt, kā tas 
izdevās mums, nosargājot Latvijas neatkarību Brīvības cīņu laikā. 

Egona Dārziņa dienasgrāmatā aprakstītie notikumi 
Galīcijā (tagadējā Polijas un Ukrainas teritorija) 
Krievijas revolūcijas laikā 1917. gada novembrī un 
decembra sākumā sniedz ieskatu par tā laika karavīru 
un iedzīvotāju ikdienu, domāšanu un notikumiem, 
kas risinājās Krievijā, un kuru laikā iesākās cīņa par 
savu neatkarīgu valsti gan Ukrainā, gan Latvijā, gan 
arī Gruzijā. 

E. Dārziņš savu dienasgrāmatu sācis rakstīt 
Vecgulbenes skolā 1916. gada beigās un to turpinājis 
Krievijas revolūcijas un Latvijas brīvvalsts tapšanas 
gados. Autors to izdevis grāmatā “Pavasara straumes: 
dienasgrāmata. 1916-1920” (ASV, 1961. Autora 
izdevums, iespiests apgāda Vaidava spiestuvē, 
Nebraskā). 

E. Dārziņš Ukrainā nonāk 1917. gada 15. novembrī 
un pēc divām dienām jau ir Galīcijā. Lai labāk izprastu 
E. Dārziņa gaitas Galīcijā, nedaudz sniegti agrāki 
ieraksti no viņa dienasgrāmatas. Apraksti par dzīvi 
Galīcijā ir saīsināti. Sakarā ar to, ka no E. Dārziņa 
gaitām Galīcijā nav viņa paša fotografētu skatu, tad 
raksts papildināts ar krievu ārsta Aleksandra Siņeva 
sadzīves fotogrāfijām (1915-1918). 

1917. gads
21. februārī, Ņižņij-Novgorodā [aut. piez. 

Ņižņijnovgoroda – pilsēta Krievijā, ].
[..] Dzīvojam Kunavinas priekšpilsētā. Ejam 

atpakaļ uz pilsētu. Klejojam pa ielām, līdz 
uzduramies bijušā garīgā semināra ēkai ar uzrakstu: 
Perviyi podgotoviteļnyi učebnyi batalion, pirmais 
sagatavošanas un mācību bataljons. [..] Tātad šeit. Šeit 
noslēgsies vecā dzīve, dzīve, kurā varbūt nekad vairs 
neatgriezīsimies.

22. februārī. No paša rīta ierodamies bataljonā. 
Šķiet, visur tikai mūsu pašu ļaudis – studenti. Iedalīja 
mūs otrā rotā. [..] Dzīve, šķiet, nav grūta, nav bargas 

disciplīnas. [..]
24. februārī. Šīs dienas dzīvojam pilnīgi bez darba. 

Vakar iepotēja vēdera tīfa poti, tādēļ arī tuvākās dienās 
nodarbošanās nav paredzēta. [..]

27. februārī. Sāku karadienesta nastu nest. Tagad 
vēl nejūtu tās smagumu, bet karadienestam vajaga 
atstāt uz katru cilvēku lielu iespaidu. Tu sāc citādi 
domāt un just, tu neizbēgami ieaudz šinī pūlī kopēju 
likteņu, kopējas disciplīnas, kopējo priekšnieku dēļ. 
[..]

18. martā. [..] Iepotēja atkal tīfu, un trīs dienas 
būsim pilnīgi brīvi. [..]

26. martā. [..] Pie pusdienu galda virsnieks ziņoja 
lielo vēsti – atnākusi pavēle mūs sadalīt pa kara 
skolām. [..] Mans liktenis arī izšķīries. Galvenā štāba 
mobilizācijas daļa, [..] devusi rīkojumu mani nosūtīt 
uz Tiflisas Mihaila kara skolu. Aizbraukšu nākošā 

Mārtiņš Vesperis
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Krievijas armijas visa personāla potēšana Pirmā pasaules kara laikā, Galīcijas 
frontē. Ukraina, Ternopiļa (Ternopole), 1915.18.VII. Fotogrāfs nezināms. 

PSMVM krājums: Ff 425/1

Pirmais pasaules karš, Galīcijas fronte. Fotogrāfs dr. Aleksandrs Sinjovs. 
Polija/ Ukraina, 1914-1915.g. PSMVM krājums: Ffp 2490/62

Pirmais pasaules karš, Galīcijas fronte. Fotogrāfs dr. Aleksandrs Sinjovs. Polija/ 
Ukraina, 1914-1915.g. #MVM krājums

dienā. [..]
28. martā. Otrdiena. Šodien 

izbrauksim uz Tiflisu [aut. piez. 
Tbilisi (līdz 1936. gadam Tiflisa). 
[..]

12. novembrī, Suhumā [aut. 
piez. Suhumi – pilsēta Gruzijā]. [..] 
Nolemju braukt līdz Poltavai, tad 
redzēsim, kā būs tālāk.

15. novembrī, Lozovajas stacijā 
[aut. piez. Lozovaja – pilsēta 
Harkives (Harkovas) apgabalā, 
Ukrainā]. Sēžu viens stacījā. 
Arvien vēl neesmu skaidrībā, ko 
darīt. Braukt uz Poltavu, un ko 
tur? Par laimi, šeit var labi paēst. 
Bufetē ir maize, zupa, tēja. Tā jau 
bagātība. Redzams, ka vēl arvien 
Ukraina ir Krievijas maizes klēts. 
Pienāk vilciens, sēstos tanī.

16. novembrī, Poltavā [aut. 
piez. Poltava – apgabala centrs, 
Ukrainā]. Izkāpju stacijā, 
nododu čemodānu glabāšanā, 
eju paskatīties pilsētā. Vispirms 
man nāk prātā Zviedrijas Kārlis 
XII [aut. piez. Kārlis XII (1682-
1718) – Zviedrijas karalis]. Šeit 
viņš meklēja palīdzību pie ukraiņu 
brīvības cīnītāja Mazepas [aut. 
piez. Ivans Mazepa (1639-1709) 
- Zaporižjas karaspēka hetmanis] 
pēc zaudētām cīņām pret krieviem. 
Poltavas kauja [aut. piez. 1709. 
gada 8. jūlijs] izšķīra viņa likteni 
un lielā mērā ietekmēja Zviedrijas 
nākotni, izspieda Zviedriju no 
Baltijas zemēm, spieda uzdot cīņu 
ar krieviem.

Poltova šķiet vēl gluži pārtikusi 
pilsēta. Maizi var pirkt, cik 
gribi, restorānos var labi paēst. 
Šeit nopērku pat pulksteni. Uz 
viena no pilsētas laukumiem 
nāk pretī trīs kareivju mēteļos 
tērpušies stāvi, kuplām krūtīm 
un matiem, brunčos. Šie kareivji 
sveicina pēc reglamenta, šķiet, 
pat ar sevišķu aizrautību. Tie ir 
Bočkarjovas sieviešu bataljona 
kareivji. Dzirdams, ka viņas pat 
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esot jau frontē [aut. piez. leitnantes 
Marijas Bočkarjovas (1889-1920) 
1. Petrogradas sieviešu bataljons].

17. novembrī, Šepetovas 
miestā, Galīcijā [aut. piez. Šepetova 
– pilsēta Polijā]. Kad ieraugu 
Šepetovas miestu, drebuļi pārskrien 
pār miesu. Dubļi, sakritušas būdas, 
baiga netīrība. Miesta vidū tirgus 
laukums ar baznīcu vidū. Miestā 
viena “Centrāla” viesnīca. Labi, 
kaut vien ilūzija. Otrā dienā, pēc 
īsas iepazīšanās, adjutants mani 
iedala 6. rotā, kas atrodas kādas 
verstis 7 no miesta, Pļeščinas sādžā.

18. novembrī, Pļeščinas sādžā, 
Galīcijā. Kur esmu? Kur biju? 
Esmu izdzīts no debesīm un 
nomests ellē. Biju pie mūžīgās 
jūras zilajiem ūdeņiem, sēdēju zem 
palmām spožajā saulē. Šķiet, viss 
tas ir bijis sen, sen pagātnē. 

Sēžu mazkrievu halupā, vienā 
istabā esam trīs virsnieki un 
divi biedri – kalēji. [..] Nekad 
neesmu dzīvojis krievu sādžā, 
esmu tās redzējis tikai no tālienes. 
Tagad staigāju gluži noreibis no 
neredzētiem un nedzīvotiem 
iespaidiem. Netieku skaidrībā, kas 
ir sādžas iedzīvotāji. Ukraiņi, poļi, 
krievi? Viņu dzīve norit dubļu dīķī. 
Līdzko sper soli no mājas sliekšņa, 
dubļi draud tevi aprīt. Ilgi jāstāv 
uz vienas vietas, lai atrastu vietu, 
kur kāja neiegrimtu līdz celim. 
Tā ir pelēka, lipīga biezputra, kas 
pārklāja kādreizējās ceļa vietas, 
pagalmus, cilvēkus. [..]

Mēs esam izspieduši 
iedzīvotājus no labākajām mājām, 
viņi saspiesti cieši viens otra 
caurajās būdās. Visur redz šos 
izpūrušos salmu jumtus, slapjos, 
dubļainos cilvēkus. [..] Dubļi 
klāj drēbes, sejas. Pirmajā laikā 
mēģināju cīnīties ar tiem. Žāvēju 
drēbes pie pavarda, nesu tās laukā, 
berzu sakaltušos dubļus. Zābakus 
mazgāju katru vakaru. Pamazām 

Pirmais pasaules karš, Galīcijas fronte. Fotogrāfs dr. Aleksandrs Sinjovs. Polija/ 
Ukraina, 1914-1915.g. PSMVM krājums: Ffp 2490/10

Pirmais pasaules karš, Galīcijas fronte. Fotogrāfs dr. Aleksandrs Sinjovs. Polija/ 
Ukraina, 1914-1915.g. PSMVM krājums: Ffp 2490/8

Ievainoto Krievijas armijas karavīru ievietošana 161. muižniecības kara sanitārā 
lauku vilciena vagonos 1. pasaules kara laikā Galīcijas frontē. Ukraina, 1914-

1917. Fotogrāfs nezināms
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enerģija atslābst. No paša rīta esmu nedaudz tīrāks, 
bet pusdienas laikā viss ir pa vecam. Dubļu kārta 
pamazām pieaug ne tikai uz drēbēm, bet arī uz miesas. 
Izģērbties naktī nevaru, man nav ne gultas, ne segas. 
Guļu kaktā uz mēteļa. [..]

Ar kalējiem dzīvojam draudzīgi. Viņi mums atnes 
no kareivju katla zupu un maizi. Reiz viens no viņiem 
piedāvā pārdot segu. Liekas, vēl gluži laba vatēta sega. 
Biju par to priecīgs. Tikai vēlāk redzu nelaimi, ko 
esmu nopircis. Mani sāk pārņemt utis. Kad nevaru 
vairs ciest, nesu segu uz mežu. Tur to sīki apskatu. 
Krokas un vīles pilnas utīm. Strādāju vairākas stundas, 
kamēr utis vairs neatrodu. Tad velku nost drēbes. Arī 
tur visur utis. Pēc šiem darbiem dažas naktis guļu 
mierīgi, līdz mocības atjaunojas. Eju atkal uz mežu. 
Segā atkal gluži laba utu raža. [..] Ik nedēļas eju uz 
mežu izmedīt segu, ģērbjos nost, kaut dažreiz sniega 
pārslas krīt uz pleciem. Utis segā nekad neizzūd, bet 
turu tās pieklājīgā daudzumā.

Saņemu no māsas lielu saini. Tanī ir 6 smalki 
palagi, spilvendrānas, kabatas drānas, dvieļi. Viss tas 
nesaiet manā čemodānā. Bet segas tur nav. Par pusi 
no šīm jaunajām mantām Šepetova žīds dod man labu 
vilnas segu, garantēti bez utīm. [..]

Cauras dienas pavadu istabā. Dubļu dēļ nekur nav 
iespējams kustēties. Par laimi, man ir dažas grāmatas. 
Vispirms, maza vācu-krievu vārdnīciņa un vēl dažas. 
Tie ir mani jaukie biedri. Mums laiks paiet ātri. [..]

Bez vācu valodas man ir arī cita nodarbošanās: 
tulkoju ukraiņu dzejniekus latviski. [..] Sameklēju 
lielā ukraiņu dzejnieka un patriota Tarasa Ševčenko 
dzeju krājumu: “Kobzar” (Dziesminieks) [aut. piez. 
Tarass Ševčenko (1814-1861) – ukraiņu dzejnieks un 
mākslinieks]. Šo to zinu par šī cīnītāja dzīvi: izsūtīts no 
Ukrainas, ieslodzīts drūmajā Pētera-Pāvila cietoksnī 
Pēterpilī, viņš joprojām dzejojis. Viņa dzeja ir pilna 
kvēla naida pret apspiedējiem, krieviem un cariem. 
Tikai pēc nāves viņš ir varējis atgriezties dzimtenē. 
Apraksts augstā Dņepras krastā, ar plašu skatu uz viņa 
mīļoto Ukrainu. [..] Ukraiņu valoda man nesagādā 
lielas grūtības, dažreiz tomēr eju apspriesties ar mūsu 
rotas virsnieku Ivanenko, labu ukraiņu literatūras 
pazinēju. Viņš ir bijis skolotājs, vecāks vīrs, zaudējis 
darbu nacionālās pārliecības dēļ. [..]

19. novembrī. Šodien no kaukāza armijas sabrauca 
vesela kaudze virsnieku. Telpu nav, naudas arī 
nevienam nav. [..] Visiem tikai viena doma: kaut būtu 
miers. Miers par katru cenu. Pie mums atnākušas 
ziņas par notikumiem Pēterpilī. Lielinieki sacēlušies 
pret pagaidu valdību. Varbūt viņus apspiedīs, bet galu 
galā viņi uzvarēs. Tā mana pārliecība, to rāda mūsu 

kareivju, pat daļas virsnieku izturēšanās. [..]
20. novembrī. [..] Šodien manas rotas virsnieks 

Kučins atgriezās no Kremeņecas un atveda 11. armijas 
pavēli: visiem noņemt uzšuves, ārējās pazīšanās 
zīmes, visiem vienāda alga – 5 rubļi mēnesī [aut. piez. 
Kremeņeca – pilsēta Ukrainas rietumos].

Ilgstošā sēdēšana netīrajā, skābu mahorkas dūmu 
piesātinātajā halupā, zaldātu nepārtrauktā staigāšana 
un bļaustīšanās sāk mani nogurdināt. No rītiem 
pieceļos neizgulējies un saīdzis. Prātoju, kā varētu 
izrauties no šīs vides. [..]

5. decembrī, Pleščinā. Dzīvojam drudžaini. 
Notikumi pārsteidz ar savām nejaušībām. Naktī no 
3. uz 4. decembri saņēmām ziņu, ka esam ielenkti 
no ukraiņu nacionālā karaspēka, kurš sācis atbruņot 
lieliniekus. Dzirdu, ka mans agrākais feldfēbelis, kas 
ticis par noteicēju pulka komitejā, licis braukt pēc 
patronām, bet neviens kareivis nav gājis.

Baterijā nolemjam, ka uz ukraiņiem nešausim. 
Tāds esot arī visa diviziona lēmums.

Šepetovkas stacijā stāv ukraiņu karaspēka 
vilciens ar bruņotiem automobiļiem. Mūsu komiteju 
delegātiem paziņots, ka mums jāpadodas Ukrainas 
Radai vai jāatstāj Ukrainas teritorija bez ieročiem. 
Komitejas nolemj padoties Radai, neukraiņus nolemts 
sūtīt pie saviem kara apriņķu priekšniekiem. Ukraiņi 
apcietinājuši mūsu lielinieku galveno vadoni ārstu 
Kramarenko. 

12. decembrī. Pēdējās dienas Galīcijā. Nodevām 
lielgabalus, zirgus, munīciju ukraiņiem. Abi ar Zelidzi 
esam spārnos. Miers ir tuvu, brauksim uz dzimteni. 
Pamiers noslēgts ar ienaidnieku līdz 1. janvārim. 
Zelidze aicina atpakaļ uz Gruziju. Iesniedzu lūgumu 
mani pārcelt uz latviešu strēlnieku pulku. Zelidze 
to saprot, mēs abi gribam cīnīties par mūsu tautu 
brīvībām. [..] Lielākā daļa karavīru brauc projām. 
Naudas nav nevienam. Pārdodam Šepetovkas žīdiem 
veļu, drēbes, revolverus. Izbeidzot šo dzīves posmu, 
pārcilāju savas nedaudzās mantas. [..]

16. decembrī, Vecgulbenes draudzes meitu skolā. 
Esmu atkal draudzes skolas mazajā istabiņā, tāpat kā 
pirms gada. Gaiši kuras krāsniņa, izstarodama maigu 
siltumu, lampa met rāmu gaismu uz galdauta, uz 
grāmatām, balto gultu. Esmu nomazgājies, nometis 
armijas uniformu, apvilcis studentu svārkus. Aiz 
sienas dzirdu mātes un māsas kluso sarunu. Miers 
apņēmis savām rokām veco namu, tikai ārā vējš 
šalc lielajos kokos. [..] Cenšos tikt vaļā no pagātnes, 
nekādas vērtības, ko būtu vērts saglabāt, tur neatrodu. 
[..]
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Egons Dārziņš – dzīvesgājums
Sagatavoja Kamena Kaidaka. Avoti: Arnolds Veinbergs “In memoriam Egons Dārziņš”, Apkārtraksts 
Nr. 101, 1967; portāls “100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē”

Klusais, bet zinātnē darbīgais bakteriologs Egons Dārziņš bija nodomājis 1966. g. agrā rudenī atstāt valsts 
dienestu un aiziet pensijā. Viņam bija nodoms pēc pensionēšanās pāris mēnešus kopā ar ģimeni padzīvot un 
atpūsties savā ezermalas mājiņā, baudīt krāšņo Minnesotas rudeni, tad apceļot Kaliforniju, kur dzīvo viņa 
vecākais dēls, un pēc tam domāt, kā turpināt zinātnisko pētniecības darbu. Visam tam liktenis pārvilka svītru. 
Dienā, kad prof. Dārziņam vajadzēja pensionēties, viņu izvadīja pēdējā šīs zemes gaitā. Viņa turpmākie nodomi 
bija pielikt arī savu roku pie vēža slimības problēmu skaidrošanas, jo pie šīs lietas viņš bija jau strādājis pēc 
tuberkulozes baciļa augšanas problēmu risināšanas. 

Egona Dārziņa fotoportrets (1960.05.01 ALA Kultūras 
Biroja Biļetens)

1930. g. E. Dārziņš ievēlēts par privātdocentu 
Higiēnas un mikrobioloģijas katedrā, bet 1939.-1944. 
g. ir profesors bakterioloģijā un patoloģijā. [1940. gadā 
tika ievēlēts par Medicīnas fakultātes Mikrobioloģijas 
katedras un institūta vadītāju un 1941. gadā – par 
ārkārtas profesoru, red.] Blakus mācību spēka 
darbam Latvijas Universitātē E. Dārziņš sekmīgi 
noorganizējis Latvijā ārstniecības līdzekļu ražošanu 
lipīgo slimību apkarošanai. Lai gūtu pieredzi serumu 
ražošanā, E. Dārziņš devās uz ārzemēm papildināt 
zināšanas Londonas Listēra institūtā, Frankfurtes 
eksperimentālās medicīnas institūtā, Kopenhāgenas 

Egons Dārziņš dzimis 1894. g. 24. oktobrī Bārbeles 
pag. Līplantos [Bauskas apriņķis, red]. Tēvs Mārtiņš 
bija lauksaimnieks, māte Anna. Dārziņu dzimta 
pieder vecai zemgaliešu ciltij, kas devusi Raini, 
Spekki un citus pazīstamus latviešu vīrus. Beidzis 
vietējo pagastskolu, Jaunjelgavas tirdzniecības skolu 
un Belostokas komercskolu, [1915. gadā uzsācis 
ķīmijas studijas Rīgas Politehniskajā institūtā, bet 
bēgļu gaitās devies uz Petrogradu], studējis Pēterpils 
[Petrogradas, red] Neiroloģiskā institūtā medicīnu 
un Pēterpils universitātē dabas zinātnes. 1917. g. 
iesaukts kara dienestā un pēc Miķeļa karaskolas 
beigšanas dienējis par virsnieku Kaukāzā un Galīcijā. 
Atgriezies dzimtenē, E. Dārziņš piedalījās Latvijas 
atbrīvošanas karā, bet pēc demobilizēšanās turpināja 
studijas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. 
Studiju laikā, no 1920. g., viņš ir [prof. Augusta 
Kirhenšteina, red] subasistents LU lauksaimniecības 
fakultātes mikrobioloģijas institūtā, bet pēc Medicīnas 
fakultātes beigšanas, 1924. g. kļūst par Medicīnas 
fakultātes Higiēnas institūta asistentu. Ar 1926. g. 
piešķirto Rokfellera fonda stipendiju E. Dārziņš 
turpināja studijas Pastēra institūtā Parīzē, kur 
strādāja tuberkulozes pētnieka Kalmeta (Calmette) 
laboratorijā. 1927. g. Dārziņš pāriet strādāt Pastēra 
institūta Seroterapijas laboratorijā pie Dr. Gastona 
Ramona un savāc materiālus savai medicīnas 
doktora disertācijai – “Pētījumi par tetanusa toksīna 
un antitoksīna maisījumu izpārslošanu” (iespiesta 
Pastēra institūta annālēs 1929. g.). 1929. g. par sekmīgi 
aizstāvēto doktora disertāciju Latvijas Universitāte 
E. Dārziņam piešķīra medicīnas doktora grādu. 
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Dr. med. Egons Dārziņš un Dr.med. Jānis Alfrēds Kaktiņš1. 
Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20. gs. 30. gadi.

1 Jānis Alfrēds Kaktiņš (1892-1955) bija latviešu mediķis pa-
tologs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes ārkārtas profe-
sors (1944). LU Patoloģiskās anatomijas institūta vadītājs (1939). 
Viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memo-
randa parakstītājiem.
Otrā pasaules kara beigās profesors Kaktiņš devās trimdā uz 
Vāciju, kur bija Ambergas Bakterioloģijas un seroloģijas labo-
ratorijas vadītājs Bavārijā. 1950. gadā pārcēlās uz ASV, kur kā 
patologs vadīja Barres pilsētas slimnīcas bakterioloģisko labora-
toriju Vērmontas pavalstī.[1] Miris 1955. gada 24. martā Barrē, 
Vērmontas štatā, ASV.

Egona Dārziņa grāmata 
"The Bacteriology of 
Tuberculosis" Minneapolisa, 
1958. – Arnolda Veinberga 
dāvinājums Latvijas Ārstu 
biedrībai 1992. gada oktobrī. 

higiēnas institūtā un citur. 1938.-1944. g. E. Dārziņš bija 
Serumstacijas direktors. Stacijai tad bija 3 laboratoriju 
ēkas, staļļi 100 zirgiem, darbinieku dzīvokļi, tajā 
strādāja 42 darbinieki un gada apgrozījums bija 
Ls 300000. Latvija bija apgādāta ar pašu zemē 
ražotiem cilvēku un dzīvnieku ārstniecībā lietotiem 
serumiem, potēm un insulīnu. Dažus serumus izveda 
arī uz ārzemēm. E. Dārziņš piedalījies Latvijas sanitāro 
likumu un noteikumu izstrādāšanā, ierosinājis valsts 
centrālās bakterioloģiskās laboratorijas dibināšanu 
tīfa apkarošanai, atradis nespecifisku baktēriju 
terapijas līdzekli pangeninu. Viņš apbalvots ar Latvijas 
valsts apbalvojumu Atzinības krustu un Dānijas 
Daneborga ordeni. [Otrā pasaules kara laikā bija ārsts 
Rīgas pilsētas 2. slimnīcā iekārtotajā kara hospitālī 
(Kriegslazarett 4/608), red].

1944. g. rudenī kopā ar ģimeni Dārziņš atstāja 
dzimteni un devās trimdā uz Vāciju, kur strādāja 
Mārburgas universitātes Higiēnas institūtā. 
1948. g. Brazīlijas valdība Dārziņu aicināja 
noorganizēt tuberkulozes pētīšanas laboratoriju Baijas 
(Bahia) tuberkulozes institūtā, bet 1952. gadā Dārziņš 
ieradās ASV un pārņēma Anokas valsts slimnīcas 
bakterioloģijas laboratoriju Minesotas pavalstī, kur 
turpināja strādāt līdz sava mūža pēdējai dienai - 
1966. gada 13. augustam. 

E. Dārziņš publicējis ap 70 zinātniskus darbus 
latviešu, franču, angļu, vācu un portugāļu valodā, 
sarakstījis un tulkojis 5 grāmatas. 1934. g. Rīgā iznāca 
grāmata par pirmajiem latviešu bakteriologiem 
“Zemmers, Kalniņš, Helmanis – dzīve un darbi", 
par ko autors saņēma Krišjāņa Barona prēmiju. Viņš 
tulkojis Sedžvika-Vilsona “Ievadu vispārējā bioloģijā" 
un K. Bernāra “Ievadu eksperimentālās medicīnas 
studijās". Viņa kapitāldarbs ir plašā monogrāfija 
“The Bacteriology of Tuberculosis” (488 lpp. ar 
plašu bibliogrāfiju), kas iznāca 1958. g. Mineapolisā. 
[ALA par šo grāmatu piešķir Kultūras Fonda Goda 
diplomu., red.] 1962. g. Linkolnā iespiestā grāmata 
“Pavasara straumes" satur atmiņas par autora jaunību 
un Latvijas valsts tapšanas laiku. [1916-1920, red]

Prof. Egons Dārziņš, Anokas slimnīca. Avots: Universitas, 
Nr. 18 (01.10.1966)
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Pāvils Vasariņš (1928–2019) ir ārsts un literāts. Mācījies Rīgas Franču licejā, studējis medicīnu Vācijā un 
Kanādā, savā profesionālajā ikdienā bija ārsts, dermatologs un vairāku medicīnas grāmatu autors, tomēr tam 
līdzās saglabājis noturīgu interesi par literatūru. "Dziļa interese par literatūru, it sevišķi dzeju, kā arī līdzdalība 
"iespiestā vārda" tapšanā ir Pāvila Vasariņa tēla otra puse, un no šīs „tēla puses" trimdas latviešu kultūrai un 
sabiedrībai ir ticis daudz labuma. Šī interese Pāvila Vasariņa būtībā iemājojusi jau kopš vidusskolnieka gadiem 
Latvijā." (Laiks, 2011, 26. marts). Rakstniece Indra Gubiņa viņu dēvējusi par dziednieku un dzejas draugu. 
Par savu paaudzi viņš teicis: "Mana paaudze ir tā, kas Latvijā ieguvusi vidējo izglītību, bet tālāko teorētisko un 
praktisko dzīves skolu izgājusi trimdā – ne jau bez šejienes dzīves un vides ietekmēm. Tā esam – "gramatiski" 
runājot – divdabji. Zināma garīga barība vajadzīga abām dabām, un ar dzimtenes atmiņām vien neiztikt; tās jau 
daudziem sāk izbālēt." (Laiks, 1962, 25. apr.). Dzīvodams Kanādā, aktīvi piedalījies literārās dzīves organizēšanā, 
rīkojis t. s. Jaunās Gaitas" literāros kokteiļus", rakstījis par literāriem notikumiem, recenzijas, apskatus. Sastādījis 
Kārļa Skalbes lirikas izlasi "Klusa gaisma" (1972). Viņa sakārtojumā Latvijā izdoti dzejnieces Ainas Zemdegas 
Raksti 5 sējumos, recenzijas, apceres un reportāžas apkopotas grāmatā "Varavīksnes spēks" (2011).1

1 Izmantoti dati no https://www.literatura.lv/personas/pavils-
vasarins; Indras Gubiņas raksta "Dr. Pāvils Vasariņš jubilārs 
Dziednieks un dzejas draugs". Latvija Amerikā, Nr.16 (19.04.2008), 
LĀZA “Apkārtrakstu” rakstu un foto arhīva.

Pāvils Vasariņš, LĀZA Apkārtraksta redaktors, 1980

Pāvils Vasariņš - ārsts, literāts, 
LĀZA Apkārtraksta redaktors
Sagatavoja Kamena Kaidaka. Avoti: literatura.lv; LĀZA Apkārtrakstu arhīvs

LĀZA dzīvē Dr. Pāvilam Vasariņam ir liela loma 
kā LĀZA Apkārtraksta redaktoram (1980-1986).
Redaktors Pāvils Vasariņš piesaka sevi Apkārtrakstā 
Nr. 118/ 1980. aprīlī ar vārdiem:

“Ar 1980. gada aprīļa numuru LĀZAs Apkārtraksta 
ilggadīgais redaktors Dr. med. R. Pavasars nodod 
šo izdevumu jaunai redakcijai. Ar to beidzas ilgs un 
stabils posms Apkārtraksta dzīvē, jo jaunai redakcijai 
darbu sākot, neizbēgamas pārmaiņas būs arī šī 
izdevuma sejā un saturā. Kā nākamais redaktors, tā 
arī daļa līdzstrādnieku pieder vidējai un jaunajai 
ārstu paaudzei. Neesam varējuši būt ne profesori, 
ne studenti Latvijas Universitātē, un nav mums ne 
vecākās paaudzes pieredzes, ne bagātā atmiņu pūra, 
kas jau gadu desmitiem ir kuplinājis Apkārtraksta 
slejas, padarot tās nozīmīgas un interesantas tieši 
latviešu lasītājiem. Paies kāds laiks, kamēr izveidosies 
Apkārtraksta jaunā seja. Kāda tā būs, to noteiks 
pašu LĀZAs biedru interese un vēlēšanās piedalīties 
— gan ar zinātniskiem rakstiem, gan apcerēm, 
atmiņām, vēstulēm, gan protesta rakstiem, ja žurnālā 

būs parādījies kaut kas nepieņemams. Ceram, ka 
Apkārtraksts varēs turpināt būt par forumu, domu un 
uzskatu izmaiņas vietu plašajā pasaulē izklaidētajai 
latviešu ārstu, zobārstu, veterinārārstu un farmaceitu 
saimei, kuriem tomēr ir vairāk kopīgu interešu nekā 
tikai viena profesija. 
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Speciālie medicīnas žurnāli ir visur pieejami, un 
nedomāju, ka Apkārtrakstam būtu jākļūst par vēl vienu 
no tiem. Turpretī nav brīvajā pasaulē cita žurnāla, kas 
būtu veltīts tieši latviešu tautas veselības un medicīnas 
problēmām kā trimdā, tā dzimtenē. Tas, manuprāt, 
ir galvenais iemesls turpināt Apkārtraksta izdošanu. 
Protams, bez pašu ārstu līdzdalības tas neizdosies. 
Mūsu darba steigā ir grūti atrast brīvu brīdi, vēl grūtāk 
kaut ko uzrakstīt latviski. Redakcija varēs palīdzēt — 
parūpēties par valodas vai terminoloģijas pielabošanu, 
manuskripta pārrakstīšanu. Valde un redakcija cer uz 
visu biedru atsaucību un līdzdarbību arī no vidējās un 
jaunākās ārstu saimes. Ja kādam nav iespējams tikt ar 
rakstu galā latviski — pārtulkosim. Gaidām arī kopu 
darba pārskatus, sarīkojumu atreferējumus, ziņas 
par panākumiem akadēmiskā dzīvē, publikācijām. 
Manuskriptu iesūtīšanas termiņš 1980. g. oktobra 
numuram ir 1. jūlijs. Redakcijas vārdā

Dr. P. Vasariņš 

Redakcijas adrese: Dr. P. Vasarins 155 James Street 
South — Suite 200 Hamilton, Ont. LBP 3A4 Canada “

Pēc 6 gadiem un 12 numuriem Apkārtrakstā Nr. 
130/ 1986 aprīlī redaktors atvadās no lasītāja, rakstot 
Redaktora piezīmes, kuru saturs nav zaudējis savu 
aktualitāti arī šobrīd – 2022. gadā.

“Ar šo Apkārtraksta numuru beidzas līdzšinējā 
redaktora darba posms. Kā LĀZAs globālā vadība 
tā arī Apkārtraksts pāries jaunās rokās, kādai citai 
no LĀZAs aktīvajām kopām sastādot valdi un 
redakciju. Atskatoties uz pēdējiem sešiem gadiem, 
kuros Apkārtraksts iznāca Kanādā, jāatzīst, ka 1980. 
gada pavasarī iecerētie mērķi tikai daļēji sasniegti. 
Apkārtraksts nekļuva par izdevumu, kas veltīts tieši 
latviešu tautas veselības un medicīnas problēmām kā 
trimdā, tā dzimtenē, bet vairāk atspoguļoja LĀZAs 
organizācijas dzīvi, tās biedru atmiņas, adreses 
un aiziešanas mūžībā. Zināma daļa rakstu veltīta 
šaurāku zinātnisko tematu iztirzājumam. LĀZAs 
biedru atsaucība Apkārtrakstam par spīti redaktora 
atkārtotiem aicinājumiem un daudzām personīgi 
adresētām vēstulēm ir bijusi samērā minimāla, un 
no prāvā biedru skaita ar rakstiem piedalījušies 
samērā nedaudzi. Šiem uzticīgajiem kolēģiem 
redaktora sirsnīgākais paldies. Nebija arī atsaucības 

redakcijas aicinājumam pēc informācijas par LĀZAs 
biedru sasniegumiem un pēdējā laika publikācijām 
akadēmiskajā un zinātniskās pētniecības laukā. 
Tas protams daļēji attaisnojams, pazīstot darba 
slodzi universitātēs, slimnīcās un laboratorijās. No 
iecerētajiem bet līdz šim vēl neiesāktajiem projektiem 
darba darītājus vēl gaida modernas latviešu 
medicīniskās terminoloģijas vārdnīca, kuru varētu 
sastādīt un pa daļām iespiest Apkārtrakstā. Tā ļoti 
noderētu kolēģiem, kas mēģina rakstīt latviešu valodā, 
bet itin bieži atduras uz precīzu latvisku apzīmējumu 
trūkuma. Ir arī latviešu valodā radīti termini 
daudziem jēdzieniem, kas nebija pazīstami mūsu 
vecākās paaudzes studiju laikā Latvijas Universitātē. 
Vēl nav uzrakstīta aptveroša Latvijas medicīnas 
vēsture, kas sīkāk apskatītu medicīnas stāvokli un 
sasniegumus arī Latvijas republikas laikā. Arī šim 
projektam nepieciešams LĀZAs biedru un tā laika 
līdzdalībnieku un aculiecinieku atbalsts, jo arhīvu 
avoti mums pašreiz grūti pieejami. Darbu beidzot, 
vēlos pateikties redakcijas un LĀZAs valdes "palīgam" 
Jāzepam Rubenim par viņa pacietīgo un rūpīgo darbu 

Apkārtraksts Nr 119/ 1980 oktobris. Mākslinieka Arnolda 
Sildega vāka iekārtojums.
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pārrakstot manuskriptus un veicot žurnāla izsūtīšanu 
uz visām pasaules malām. Paldies, arī spiestuves Town 
Press vadītājam Albertam Upeslācim par žurnāla 
tehnisko apdari un nebeidzamo cīņu ar drukas 
velniņu, kura nedarbus jebkādā iespiestā izdevumā 
pilnīgi izskaust ir tikpat kā nepieveicams uzdevums. 
Paldies ilggadīgajam Zviedrijas redaktoram Dr. Jānim 
Āboliņam par viņa redakcijā izdotajiem numuriem, 
kuros vienmēr bija interesantu rakstu bagātība. 
Novēlu labas sekmes nākamajam redaktoram.''

P. Vasariņš

Pāvila Vasariņa dzīves 
gājums

Pāvils Vasariņš dzimis 1928. gada 25. aprīlī 
Rīgā diplomāta (20. gs. 20. gadu sākumā Latvijas 
vēstniecības Krievijā, Maskavā tirdzniecības atašejs), 
sabiedriskā darbinieka kuģu rēdera Edmunda Vasariņa 
ģimenē. Māte Jevgenija dzimusi Ukrainā, kopš 1919. 
gada dzīvoja Latvijā, apguva latviešu valodu un kā 
brīvklausītāja studējusi Latvijas Universitātē. Bērnību 
aizvadījis lauku sētā Zemgalē. Ģimene dzīvojusi 
Mežaparkā. Brālis Pēteris Vasariņš (1924–1997). 

1940. gada rudenī komunisti apcietināja un 
aizveda tēvu, māte viena audzināja dēlus Pēteri un 
Pāvilu. Skolas gaitas Pāvils Vasariņš sāka Rīgas pilsētas 
4. ģimnāzijā, bet no 1942.–1944. gadam mācījās Rīgas 
Franču licejā Krišjāņa Valdemāra ielā. Viņa latviešu 
valodas un literatūras skolotājas bija Marta Daugule 
un rakstniece, vēsturniece Angelika Gailīte, kam bija 
liela nozīme Pāvila interesē par literatūru.

1944. gada 28. septembrī Pāvils atstāja Rīgu, 
kādu laiku bija Liepājā, tad devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju. Pāvils mācības turpināja Eslingenas Latviešu 
ģimnāzijā, kur latviešu valodas skolotāja bija izcilā 
valodniece Valerija Bērziņa-Baltiņa. Pēc ģimnāzijas 
beigšanas (no 1947-1948) Pāvils sāka dabas 
zinātnes un valodas studijas Štutgartē (Universitaet 
Stuttgart), 1947. gadā mācījies profesionālā tulku 
skolā Vācijā, intensīvi mācoties vācu, angļu un 
krievu valodas, strādāja un tulkoja juridiskos 
dokumentus Internacionālās bēgļu organizācijas 
(IRO) vajadzībām.

1948. gadā Pāvils Vasariņš dodas uz Kanādu, 
gadu strādā lauksaimniecībā, bet no 1949.-1955. 

gadam studēja medicīnu Rietumontario Universitātē 
(University of Western Ontario), paralēli visu laiku 
interesēdamies par latviešu literatūru. 1953. gadā uz 
Kanādu no Anglijas pārceļas arī brālis Pēteris, kurš 
bijis reportieris laikrakstā "Tēvija", cīnījies leģionā, 
kritis gūstā Zēdelheimā, kur bijis laikraksta "Laika 
Grieži" redaktors, dzīvojis Anglijā un strādājis apgādā 
"Papardes Zieds.”

Pēc studijām no 1955. gada Pāvils Vasariņš 
strādā Hamiltonā kā praktikants un iekšķīgo slimību 
nodaļas asistents Hamiltonas pilsētas slimnīcā un 
Vestminsteres (Ontario) veterānu slimnīcā, bet 
no 1957. gada oktobra uzsāka ārsta privātpraksi 
Hamiltonā. Pāvils Vasariņš turpināja profesionālo 
izglītību un specializējas ādas slimībās un speciālista 
grādu dermatoloģijā ieguva 1969. gadā. P. Vasariņš 
strādāja kā dermatologs Hamiltonā un bija jaunākais 
profesors vietējā universitātē (Assistant clinical 
professor of Medicine McMaster University Hamilton, 
Ontario) un no 1983. gada līdz 1998. gadam – 
dermatoonkologs, Ontario Vēža pētniecības un 
terapijas institūta Hamiltonas Ādas vēža klīnikas 
vadītājs. P. Vasariņš bija arī Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības “Apkārtraksta” redaktors (1980–1986).

Ārsta un pedagoga darbu Dr. P. Vasariņš turpināja 
līdz savai 80. dzimšanas dienai, bet pēc tās par savu 
lielāko uzdevumu sev noteica dzīvesbiedres Ainas 
Zemdegas (1924-2006) - rakstniece, dzejniece un 
pianiste - kopoto rakstu kārtošanu un izdošanu, ko 
arī paveica.

Pāvils Vasariņš bija viens no pirmajiem 
trimdiniekiem, kas nojauca dzelzs aizkaru un jau 
1972. gadā ieradās Rīgā un centās Latvijas rakstniekus 
un dzejniekus iepazīstināt ar trimdas literatūru. 
Paralēli nepārtraukti darbodamies zinātniskajā un 
literārajā laukā, viņš jau 70-tajos gados izveidoja 
saskari arī ar ārstiem Latvijā, lasīja zinātniskas 
lekcijas, piedalījies ārstu kvalifikācijas kursos, kā arī 
daudz rakstījis. Zinātniskajā laukā publicēti ap 30 
rakstu ASV, Kanādas, Anglijas un Latvijas medicīnas 
žurnālos, kā arī sarakstītas četras mācībgrāmatas par 
ādas slimībām. Īpaši pieminama Kanādā publicētā 
"Klīniskā dermatoloģija" (1982), kas sadarbībā ar 
Latvijas Universitātes profesoru Alfrēdu Miltiņu 1999. 
gadā izdota arī Latvijā.
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1993. gadā Latvijas mediķi saņēma Dr. P. Vasariņa 
grāmatu "Dermatoloģija ģimenes ārstiem", bet 2002. 
gadā - “Akne un psoriāze: izpratne un ārstēšana”, 
(Nacionālais Medicīnas apgāds). 

Latvijas Medicīnas akadēmija augsti novērtējusi 
Dr. P. Vasariņa darbu un 1994. gadā viņam piešķīra 
goda doktora grādu. Pāvils Vasariņš ir saņēmis Latvijas 
Ārstu biedrības Goda biedra nosaukumu.

Tikpat bagāts ir P. Vasariņa literārais devums. 
Kopš 60. gadiem žurnālos "Jaunā Gaita", "Treji Vārti", 
laikrakstos "Laiks", "Latvija Amerikā" publicētas 
recenzijas un apceres par latviešu rakstnieku 
Andreja Eglīša, Andreja Johansona, Ritas Gāles, 
Jāņa Klīdzēja, Valda Krāslavieša, Zentas Mauriņas, 
Andreja Pablo Mierkalna, Valentīna Pelēča, Veltas 
Tomas, Gunta Zariņa, Teodora Tomsona darbiem. Par 
latviešu literatūru Vasariņš rakstījis gan latviešu, gan 
kanādiešu periodikā, kā arī referējis vietējo sabiedrisko 
organizāciju sarīkojumos. Viņa literārā darbība bija 
sevišķi nozīmīga žurnāla "Jaunā Gaita "veidošanā. 
Pāvila Vasariņa rakstītos apcerējumus par trimdas 
rakstniekiem izmantoja LU Literatūras, folkloras, 
mākslas institūts izdevumā “Latviešu rakstniecība 
biogrāfijās”.

Par latviskās gara pasaules bagātināšanu un 
literatūras vērtēšanu 2011.gadā Pāvilam Vasariņam 
piešķirta Ērika Raistera piemiņas fonda balva.

Plašs ir sabiedriskās dzīves lauks. Pāvils Vasariņš 
darbojies Kanādas Latviešu studentu apvienībā, bijis 
Latviešu Nacionālajā apvienībā Kanādā (LNAK), 
Hamiltonas Latviešu biedrības un Daugavas Vanagu 
Hamiltonas nodaļas biedrs, no 1952–1985: kārtēju 
lirikas vakaru un priekšlasījumu par dzeju rīkotājs, 
"Jaunās Gaitas" literāro kokteiļu organizētājs, 
'palaunadžu', rakstnieku cēlienu u. c. organizētājs 
un vadītājs; 2x2 nometņu dalībnieks. Viens no 
aktīvākajiem Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 
biedriem, Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 
"Apkārtraksta" redaktors (1980-1986). 

Pāvila Vasariņa darbīgais mūžs noslēdzās 
2019. gada 21.jūnijā, Hamiltonā, Kanādā.

In memoriam 

Es aizeju un tomēr palieku -
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā.
Gan šalcošā vējā - es esmu pie jums.
(Ārija Elksne)

Elize Gaida Maile-Rimša (Rone), DDS 
15.08.1920 Rīga, Latvija – 22.03.2018 Ikšķile, Latvija

Mirdza Rozenbahs (Volrāte), MD
25.08.1924 Rīga, Latvija – 19.09.2018 Eskilstūna, Zviedrijā

Brigita Agne Weaver (Mērcs), MD
25.02.1939 Rīga – 15.07.2018 Toronto, Kanāda

Pāvils Vasariņš, MD
25.04.1928 Rīga, Latvija – 21.06.2019 Hamiltona, Kanāda

Emilija Katrīna Riekstniece, MD
15.12.1921 Talsi, Latvija – 11.10.2019 Rockville, ASV

Aina Siksna, MD
3.06.1934 Rīga, Latvija – 22.06.2020 Stokholma, Zviedrija

Rota Ilze Boršteins, dz. Traubergs/Tērauds, MedTech
30.08.1934 Valmiera, Latvija – 19.12.2021 Fullertina, ASV

Egils Vēverbrants, MD
16.07.1935 Melluži, Latvija – 8.03.2022 Fērporta, ASV

Rita Sēja Grīslis, DDS
25.05.1935 Rauna, Latvija – 15.04.2022 Tualatina, ASV

Jānis Priedkalns, MD
28.03.1934 Bārbele, Latvija – 14.06.2022 Adelaide, Austrālija

Georgs Andrejevs, MD
30.10.1932. Tukums, Latvija – 16.07.2022 Latvija

Jānis Rozentāls, MD
9.02.1937 Rīgā, Latvija – 27.08.2022 Long Beach, ASV

Biminita Grundmane Bērziņa (Grunde), DDS
2.06.1928 Rīga, Latvija – 23.10.2022 Mineapolisa, ASV

Laila Cakuls, MD
03.09.1935 Rīga, Latvija – 03.12.2022 Toronto, Kanāda
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Egils Vēverbrants
16. 07.1935-8.03.2022

86 gadu vecumā savās mājās ASV mūžības 
ceļos devās nefrologs Egils Vēverbrants, Ročesteras 
universitātes asociētais profesors, LU Medicīnas 
fakultātes asociētais profesors, LU goda doktors, 
LĀZA biedrs, viens no tiem daudzajiem trimdas 
latviešiem, kuru mājvieta bija ārpus Latvijas, bet 
daļa vai varbūt arī visa sirds – Latvijā. Prof. Egilu 
Vēverbrantu varēja satikt 2017. gada 20. septembrī, 
kad Rīgas Stradiņa universitātē bija Latviešu ārstu un 
zobārstu apvienības 70 gadu jubilejas konference un 
prof. Vēverbrants bija atbraucis gan kā LĀZA biedrs, 
gan arī kā lektors, lai vadītu semināru par nefroloģiju 
un nolasītu lekciju par Latvijas studentu apmācību un 
par to, kāpēc viņš kļuva par LU viesprofesoru. Vīna un 
siera pēcpusdienās kopā ar profesoru Latvijas studenti 
atdzīvojās, zuda nepārvaramās hierarhijas barjeras, 
studentu dēļ profesors brauca uz Latviju, studentu 
draudzība viņam bija svarīga.

Egila Vēverbranta sniegtās lekcijas atziņas noder arī 
kā dzīves īsais mācību kurss mums ikvienam: ne tikai 
atcerēties faktus un tabulas, bet iemācīties principus; 
iemācīt studentus mīlēt medicīnu, kā to savulaik 
profesors bija iemācījies no saviem pasniedzējiem, 
un lai studenti ir skeptiski par to, ko viņi zina, jo laiki 
mainās un puse no mūsu šodienas zināšanām var būt 
jau nepareizas pēc laika. Egila Vēverbranta lekciju var 
noklausīties arī LĀZA mājaslapā sadaļā par 70 gadu 
jubilejas sarīkojumiem.

Egila Vēverbranta dzīves 
gājums

Egils Vēverbrants dzimis 1935. gada 16. jūlijā 
Mellužos, Jūrmalā, pazīstamā Rīgas ārsta neirologa 
Arnolda Vēverbranta ģimenē. Egila māte bija 
Emma Šnickis – Annas Kerre modernās dejas skolas 
audzēkne un diplomande. 1928. gadā Anna Kerrē un 
viņas audzēknes guva uzvaru - Grand Prix Parīzes 
deju un fiziskās kultūras olimpiādē. 

Egila agrā bērnība pagāja bezrūpīgi, vasaras viņš 
pavadīja Mores pagastā ģimenes saimniecībā "Višņi", 
kur ganīja govis, jāja ar zirgiem un spēlējās dubļos 
ar ģimenes sivēnmāti Rozāliju. Otrais pasaules karš 
pārtrauca šīs vieglās dienas. Emma ar bērniem pameta 
Latviju, kamēr Arnolds palika Rīgā, jo viņam tika 
uzdots evakuēt Rīgas 1. slimnīcu, kurā viņš strādāja 
no 1932. gada kā Nervu slimību klīnikas asistents, bet 
vēlāk tās vadītājs. Ģimene atkal apvienojās tikai jau 
Vācijā un apmetās uz dzīvi Lībekā. A. Vēverbrants 
bija lektors Baltijas Universitātē visu tās pastāvēšanas 
laiku. Egils apmeklēja Britu zēnu skolu un ļoti 
iespējams, ka tieši tur izkopa savu īpašo humora 
izjūtu.

1950. gadā ģimene emigrēja uz ASV, un Arnolds 
Vēverbrants atrada darbu Ņūhempšīras valsts 
psihiatriskajā slimnīcā. Tomēr 1952. gada 9. februārī 
Egila tēvs mira. Ģimene dzīvoja slimnīcas teritorijā, 
un, lai palīdzētu ģimenei, Egils uzsāka darbu slimnīcā. 
Viņa interesi par medicīnu padziļināja slimnīcas ārsti. 
Tomēr medicīnas studijas Egils sāka tikai 1960. gadā 
Džordža Vašingtona Universitātē, kad jau aiz muguras 
bija dienests ASV bruņotajos spēkos un Ņūhempšīras 
Universitātes absolventa diploms. 1964. gadā Egils 
beidza studijas un ieguva ārsta grādu. Tālākā prakse un 
padziļināta interese par diabētu ir jau Bostonas pilsētas 
slimnīcā. Tuva drauga nelaime un nepieciešamā 

Prof. Egils Vēverbrants (16. 07.1935-8.03.2022)
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nieru transplantācija pamudināja Egilu pastiprināti 
pievērsties nefroloģijai, tai skaitā diabētiskajai 
nefropātijai. Sekoja divu gadu nefroloģijas pētniecība 
Brauna universitātē un Rodailendas slimnīcā. Tieši 
šajā periodā viņš apprecējās ar savu mūža mīlestību 
Rasmu Klints. Egils un Rasma iepazinās Amerikas 
Latviešu biedrībā.

Egila Vēverbranta dzīves ceļu nekādi nevar 
nosaukt par mierīgu. Egils Vēverbrants intensīvi 
nodevies nieru slimību pētniecībai un akadēmiskam 
darbam Hārvarda medicīnas skolā Bostonā un Brauna 
Universitātē. 1970. gadā Dr. Vēverbrants pārcēlās uz 
pastāvīgu dzīves un darba vietu Ročesterā, Ņujorkas 
pavalstī, ir direktors nieru dialīzes vienībai Rochester 
General Hospital, tanī pašā laikā būdams profesora 
asistents nieru slimībās Ročesteras Universitātē un 
veicot pētījumus nieru slimībās. 

1970. gada oktobrī pāris sagaidīja savu pirmdzimto 
Andu, kam pēc 16 mēnešiem sekoja Māra. Ģimene 
bija maza, bet cieši saliedēta. Nākamajos gados ir 
arī lieli ceļojumi. 1977. gadā Dr. Vēverbrants kopā 
ar ģimeni devās darbā uz Angliju, kur gadu strādāja 
Hammersmita slimnīcā, Londonā. Bet jau pēc 
nepilniem diviem gadiem viņš piekrita daudz tālākam 
un sarežģītākam darba piedāvājumam – Saūda Arābijā. 
Lēmums Rasmu pārsteidza, un notika daudz diskusiju, 
taču viņa piekrita piedzīvojumam, un ģimene pārcēlās 
uz Taifu, kur Egils Vēverbrants no 1980. līdz 1984. 
gadam strādāja The King's Hospital Al-Hada. Pieredze 
bija dažāda, sākot no beduīnu ārstēšanas no tādām 
slimībām, kuras ASV reti sastopamas, piemēram, 
spitālība un leptospiroze, un beidzot ar pacientu 
apmeklēšanu augstākās klases apartamentos ar 24 
karātu zelta jaucējkrāniem. Viena no lielākajām Egila 
līguma priekšrocībām bija apmaksātās aviobiļetes, 
ko viņš izmantoja ģimenei, veicot divus ceļojumus 
apkārt pasaulei. Ģimene izpētīja daudzas valstis un ir 
spērusi kāju visos kontinentos, izņemot Antarktīdu.

Pēc Arābijā pavadītā laika ģimene atgriezās 
Fērportā, un Egils atsāka savu karjeru Ročesteras 
Universitātē kā mācībspēks un praktiķis, strādājot arī 
Sv. Marijas slimnīcā Ročesterā. Dr. Vēverbrantam ir 
daudz rakstu un publikāciju medicīniskā literatūrā, 

tāpat viņam piešķirti vairāki atzinības raksti par 
nopelniem medicīnisku jautājumu pētīšanā. 
Viņš ir biedrs daudzās zinātniskās un pētniecības 
organizācijās un biedrībās. Intensīvais darbs un 
atbildīgie pienākumi prasīja garas darba stundas, 
bet Dr. Vēverbrants atrada brīžus, lai būtu atsaucīgs 
arī vietējās latviešu sabiedrības dzīvē. Viņš nekad 
pilnībā neaizgāja pensijā, strādāja līdz savām pēdējām 
dienām, un viņu vienmēr cienīja un mīlēja pacienti, 
studenti un darbinieki. 

Egila mīlestība pret savu dzimto vietu, ārstnieciskā 
zinātkāre un vēlme redzēt padomju okupācijas sekas 
atveda ģimeni uz Rīgu uz Pirmo Vispasaules latviešu 
ārstu kongresu 1989. gada jūnijā. Egils un Rasma 
ātri atrada veidu, kā atbalstīt Latvijas medicīnu – 
viņi vāca un sūtīja farmaceitiskos produktus un 
citas nepieciešamās lietas, neskatoties uz loģistikas 
grūtībām. Dr. Vēverbrants sponsorēja Dr. Aivara 
Pētersona nefroloģijas prakses apguvi ASV. Aivars 
dzīvoja pie Vēverbrantiem, kļūstot par mūža draugu 
un līdzstrādnieku. Vēlāk Egils Vēverbrants un Aivars 
Pētersons kopā veidoja mācību grāmatu "Nefroloģija 
kabatā" gan latviešu, gan angļu valodā. 

Egils uzsāka brīvprātīgo pedagoģisko darbu reizi 
pusgadā Latvijas Universitātē. Deviņdesmitajos 
gados Egils un Rasma nopirka dzīvokli Rīgā, kuru tik 
skaisti pārbūvēja, ka tas tika publicēts kādā Latvijas 
arhitektūras žurnālā. Tas kalpoja kā Egila “sēta” 
mācību laikā un bija vieta, kur viņš uzņēma draugus, 
kolēģus un studentus smieklu pilnām vakariņām. 
Latvijas Universitāte 2004. gadā piešķīra  viņam Goda 
doktora grādu. Egils Vēverbrants mācīja studentus 
Latvijā, līdz Covid-19 ierobežojumi apturēja 
starptautiskos ceļojumus.

Egils bija daudzšķautņains, taču viņa pazemības un 
pieticības dēļ retais zināja viņa interešu vai zināšanu 
dziļumu. Kad viņa meitas bija ļoti mazas, viņš mācīja 
viņām valsi. Meitenes stāvēja uz viņa kurpēm, tādējādi 
kustinot savas mazās pēdiņas ar viņa pēdām, skaitot 
"viens, divi, trīs, viens, divi trīs...". Viņš mīlēja un 
zināja klasisko mūziku, kā arī latviešu un amerikāņu 
tautasdziesmas. Egils brīvi runāja angļu, latviešu un 
vācu valodā, zināja latīņu valodu un nedaudz krievu 



LĀZA APKĀRTRAKSTS

92

valodu. Ceļojumos iemācījās dažas sarunvalodas 
frāzes arābu un citās valodās. 

Viņš bija kaislīgs šahists un nodeva savu mīlestību 
pret šahu saviem bērniem un mazbērniem. Viņam 
patika sports, visu mūžu viņš spēlēja tenisu. Uz 
jautājumu, ko viņš darīs pēc aiziešanas pensijā, 
viņš jokoja, ka uzkāps Kilimandžaro kalnā. 76 gadu 
vecumā viņš iekaroja kalnu - 7 dienās no bāzes līdz 
virsotnei un atpakaļ. Tieši šajā ceļojumā viņš ieguva 
iesauku "Babu", kas svahili valodā nozīmē "vectēvs".

Egils Vēverbrants bija īstens dziednieks un sirds 
skolotājs, viņam bija dāsna vēlme dalīties tajā, ko 
viņš zināja. Pasaule būs tumšāka bez viņa laipnības, 
mirdzuma viņa acīs, humora izjūtas un klusā, bet 
aptverošā siltuma.

Plašāk par Egilu Vēverbrantu var lasīt arī ģimenes 
atvadu vārdos: https://www.legacy.com/us/obituaries/
name/egils-veverbrants-obituary?id=33689608

Jānis Priedkalns
28.03.1934 -14.06.2022

2022. gada 14. jūnijā astoņdesmit astoņu gadu 
vecumā Austrālijā mūžībā aizgājis izcils cilvēks 
Dr.phil., Dr.med. Jānis Priedkalns. Latvijas patriots, 
profesors, zinātnieks, diplomāts un mecenāts. Viņš arī 
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) ārzemju loceklis 
(1994) un kopš 1998. gada – īstenais loceklis.

Jānis Priedkalns ir dzimis 1934. gada 28. martā 
Bauskas apriņķa Bārbelē, Latvijā, bet Otrā pasaules 
kara laikā ar ģimeni atstājis savu dzimteni un ilgu 
laiku dzīvojis Austrālijā. Viņa zinātniskās intereses ir 
bijušas anatomija, histoloģija, embrioloģija un vēlāk 
– neirozinātnes. J. Priedkalns ir bijis anatomijas, 
histoloģijas un embrioloģijas profesors un katedras 
vadītājs Adelaides universitātes (Austrālijā) Medicīnas 
fakultātē, arī Zinātņu fakultātes dekāns. Viņš ir 
strādājis kā viesmācībspēks un medicīnas zinātnieks 
Kembridžas universitātē (Anglijā), Parīzes Collège 
de France, Minhenes un Gīsenes (Vācijā), Minesotas 
un Harvarda (ASV) Universitātēs. J. Priedkalnam 
ir bijusi cieša saistība ar Latvijas zinātniekiem un 
mācībspēkiem. Viņš bijis Latviešu akadēmisko 
mācībspēku un zinātnieku apvienības (LAMZA) 
prezidents, bijis Baltijas studiju veicināšanas 
apvienības (AABS) Austrālāzijas apgabala prezidents. 
Ar saviem padomiem un pieredzi viņš aktīvi piedalījās 
Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes 

atjaunošanas (1998) procesā. 2010. gadā arī ievēlēts 
par LU goda doktoru. Viņa darbavietas bijušas arī 
Rīgas Stradiņa universitāte un Vidzemes Augstskola.

J. Priedkalns ir pārstāvējis Latvijas intereses kā 
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks un pastāvīgais 
pārstāvis Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) 
(1997-2001), bijis arī Latvijas Republikas 6. Saeimas 
deputāts un Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes 
Parlamentārajā asamblejā, kur bijis Eiropas 
Demogrāfijas komisijas vicepriekšsēdētājs. Latvijas 
Ārlietu ministrijā vadījis Preses analīzes nodaļu. No 
2003. līdz 2005. gadam J. Priedkalns ir bijis Okupācijas 
muzeja valdes priekšsēdētājs, kā arī ir korporācijas 
“Lettgallia” bijušais seniors. J. Priedkalns ir saņēmis 
virsnieka pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni (2003).

Prof. Jānis Priedkalns (28.03.1934 -14.06.2022)
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Nepārvērtējams ir J. Priedkalna ieguldījums 
latviešu zinātnieku finansiālā atbalstīšanā. 2010. gadā 
viņš novēlēja Latvijas Universitātei 142 400 eiro kā 
neaizskaramo kapitālu – Jāņa Priedkalna Medicīnas 
zinātņu pētniecības fondam, no kura tiek atbalstīti 
neirozinātnieki un studenti, kas iesaistīti neiroloģijas 
pētniecībā, prioritāri neiroendokrinoloģijas 
nozarē. Pēc paša J. Priedkalna stāstījuma, māte 
viņam uzdāvinājusi līdzekļus auto "Ferrari", kas ir 
1970. gada "Daytona" modelis, iegādei, kad pirmo 
reizi kļuva par profesoru Adelaidas Universitātes 
Medicīnas fakultātē. Tāpēc vēlāk viņš nolēma ar 
mātes svētību šos līdzekļus veltīt Latvijai, lai ziedotā 
nauda palīdzētu jaunajiem zinātniekiem aktīvāk 
strādāt neiroendokrinoloģijas pētniecībā un ar 
saviem pētījumiem iesaistīties starptautiskajos augsta 
līmeņa projektos. Tā, piemēram, viņš atbalstījis LU 
Medicīnas fakultātes projektu "Alcheimera slimības 
modelēšana: uzvedības un smadzeņu proteīnu 
ekspresijas regulēšanas iespējas”.

Pateicoties mecenātam J. Priedkalnam un viņa 
vārdā nosauktajai stipendijai, LU Fonda ietvaros 
turpināsies neirozinātnieku atbalstīšana, un viņa 
piemiņu saglabās stipendiāti un kolēģi. Katrs, kurš 
pazina Jāni Priedkalnu, nekad neaizmirsīs viņa 
personības šarmu, erudīciju un labestību. 
Sic tibi terra levis!

Latvijas Zinātņu akadēmija

Jāņa Priedkalna dzīves 
gājums

Jānis Priedkalns dzimis 1934. gadā Bauskas 
apriņķa Bārbelē Kārļa un Ernas Priedkalnu ģimenē. 
Tēvs veterinārārsts, māte studējusi teoloģiju LU.  

No 1936. gada ģimene dzīvoja Valmierā. Jānim 
ir māsa Ruta un brālis Juris. 1944. gadā Priedkalnu 
ģimene devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk 
izceļojuši uz Austrāliju.

1959. gadā Sidnejas Universitātē ieguvis 
veterinārmedicīnas bakalaura grādu, 1966. gadā 
Minesotas Universitāte medicīnas zinātņu doktora 

grādu, 1970. gadā – Kembridžas Universitātes 
humanitāro zinātņu maģistra grādu.

1961.-1972. g. Jānis Priedkalns bijis zinātniskais 
līdzstrādnieks Minhenes universitātē Vācijā; Francijas 
Zinātniskajā institūtā (College de France); lektors 
Kembridžas universitātē Anglijā; viesprofesors ASV 
Hārvarda universitātē; anatomijas un histoloģijas 
profesors, katedras vadītājs, fakultātes dekāns 
Adelaidas Universitātē (Austrālijā).

Bija 6. Saeimas deputāts, no 1996.-97. gadam 
bijis EP Parlamentārās asamblejas loceklis, 1997. g. 
kļuvis par Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku 
pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO. 1999. g. kandidējis 
uz Latvijas Valsts prezidenta amatu. 2001. g. beidzis 
darbu Latvijas diplomātiskajā dienestā.

Bijis LAAJ Kultūras fonda priekšsēdētājs, 
Austrālijas Latviešu Kultūras fonda priekšsēdētājs, 
Adelaidas Evaņģēliski luteriskās draudzes diakons, 
PBLA valdes loceklis, viens no Jāņa Čakstes 
demokrātijas veicināšanas fonda dibinātājiem un 
aktīvi iesaistījies daudzās citās nozīmīgās sabiedriskās 
aktivitātēs. Sešu bērnu tēvs. 

2012. gada augustā, Rīgā apgādā Universitas iznāca 
grāmata “Izcilības spēks. Jānis Priedkalns”. Šī 335 
lappušu biezā un bagātīgi ilustrētā monografija Dr. 
phil. Māra Ruka virsredakcijā stāsta par izcilā latviešu 
zinātnieka profesora Jāņa Priedkalna dzīvi un darbu. 
Grāmatā apkopoti arī profesora raksti un runas, 
ieņemot dažādus svarīgus amatus. 

Rakstnieks un publicists Māris Ruks ir rakstījis: 

"Profesors Jānis Priedkalns ir cilvēks, ar kuru latvieši 

var lepoties. Ar savas izcilības spēku viņš ļoti uzskatāmi 

simbolizē latviešu nezūdošās enerģijas likumu.”

Māsas Rutas Priedkalnes-Zirnes raksts “Prāvests 
prof. Dr. Jānis Priedkalns” publicēts laikrakstā 
“Latvietis” Nr. 672, 2021. gada 20. oktobrī.  



LĀZA APKĀRTRAKSTS

94

Georgam Andrejevam 
dāvātais laiks
30.10.1932 – 16.07.2022 

Ārstam Georgam Andrejevam liktenis bija 
dāvājis deviņus gadu desmitus. Par šo dāvanu mēs 
visi, kas zinājām profesoru, un arī tie, kas personīgi 
viņu nepazina, varam būt pateicīgi, jo pasaules telpā 
Georgs Andrejevs vairoja labo, cēlo, cilvēcisko. Viņa 
devumu ne tikai anestezioloģijā, bet vispār medicīnā, 
nevar pārvērtēt. Viņa personības devumu Latvijas 
sabiedrības ētisko pamatu stiprināšanā vēl neesam 
izmantojuši. Latviešu ārstu un zobārstu apvienība ir 
patiesi lepna, ka Georgs Andrejevs daudzus gadus bija 
arī LĀZA biedrs.

2018. gada 30. oktobrī Georgs Andrejevs, atzīmējot 
86. dzimšanas dienu, dāvāja lasītājiem savu grāmatu 
“Man dāvātais laiks”, ko klajā laida izdevniecība 
Zvaigzne ABC. 1300 lapaspusēs ir iegūlis tik daudziem 
zināmā anesteziologa, pedagoga, politiķa, diplomāta 
un godavīra dzīves ceļš, kas bija sasniegumiem bagāts, 
bet nebūt ne rozēm kaisīts. Georga Andrejeva vadībā 
Latvijā tika izveidota un attīstīta anestezioloģijas un 
reanimācijas specialitāte, bez kuras šodien medicīna 
nav iedomājama. P.Stradiņa Republikas klīniskajā 
slimnīcā un Gaiļezera slimnīcā tika uzceltas un 
izveidotas jaunas reanimācijas un intensīvās terapijas 
nodaļas pēc Georga Andrejeva ieteiktajiem projektiem 
ar tajā laikā vismodernāko iekārtojumu un darba 
organizāciju. Kad 1966. gadā nodibināja Latvijas 
anesteziologu reanimatologu zinātnisko biedrību, 
kura Latvijas atmodas laikā pārtapa par profesionālo 
asociāciju, tās vadītājs visus ilgos gadus bija profesors 
Georgs Andrejevs. Valodu zināšanas, inteliģence, 
diplomātijas talants un milzīgas darbaspējas – tās bija 
īpašības, kuras augstu novērtēja gan Latvijas kolēģi, 
gan arī tolaik vēl ārzemju viesi. Var droši apgalvot, 
ka Andrejevs ne tikai izveidoja anesteziologu 
reanimatologu skolu Latvijā, bet arī atvēra durvis uz 
plašo pasauli. 

Viņa skolotie ārsti tagad strādā daudzviet 
pasaulē un noteikti ne vienu reizi vien ar pateicību 
piemin savu skolotāju. Georgs un Anita Andrejevi 
ir izveidojuši stipendiju, ko aprūpē Vītolu Fonds. 
Medicīnā pavadīti vairāk nekā 30 gadi - no studenta 
un ātrās medicīnas palīdzības feldšera, ārsta, nodaļas 
vadītāja, augstskolas pasniedzēja - asistenta, docenta 
un profesora, katedras vadītāja līdz Latvijas Zinātņu 
akadēmijas īstenajam loceklim. Atmodas laikā Georgs 
Andrejevs aktīvi iesaistījās Tautas frontes aktivitātēs, 
bijis Latvijas Augstākās Padomes deputāts un balsojis 
par 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarāciju. Viņš 
bijis atjaunotās Latvijas ārlietu ministrs, Latvijas 
vēstnieks Kanādā, Eiropas Padomē Strasbūrā, bijis 
Eiropas Parlamenta deputāts. 2005. gadā Georgs 
Andrejevs tautas balsojumā tika atzīts par Eiropas gada 
cilvēku Latvijā. Esot pensijā, Georgs Andrejevs veica 
sabiedrisku darbu kā Ārlietu ministrijas goda vēstnieks, 
kā viens no sabiedriskās organizācijas ,,Meierovica 
biedrība par progresīvām pārmaiņām” dibinātājiem. 

Domāju, ka nav tāda ārsta, kuram ziņa, ka Georgs 
Andrejevs devies mūžības ceļos, neiekristu sirdī kā asa 
sāpe. Vissiltākie līdzjūtības vārdi Anitai Andrejevai 
un visai ģimenei, un vienlaikus arī liela pateicība, jo 
Georgs Andrejevs bija tik cieši saistīts ar savējiem, ka 
visi, kas izjuta viņa klātbūtni, vienlaikus juta arī viņa 
ģimenes atbalstu. 

Prof. Georgs Andrejevs (30.10.1932 - 16.07.2022)
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Georga Andrejeva dzīves 
gājums

Georgs Andrejevs dzimis 1932. gada 30. oktobrī 
Tukumā. 1948. gadā ar izcilību beidzis Tukuma 
sākumskolu un 1952. gadā Tukuma 1. vidusskolu. 
Pēc tam izvēlējies studēt medicīnu. 1953. gadā 
absolvēja Rīgas Medicīnas institūtu (RMI), kur 
ieguva doktora grādu medicīnā. 1959. gadā absolvēja 
ārstu kvalifikācijas fakultāti Maskavas Centrālajā 
ārstu kvalifikācijas institūtā. Pēc tam no 1961. līdz 
1984. gadam turpināja studijas anestezioloģijā un 
intensīvās terapijas medicīnā (Maskavā, Ļeņingradā, 
Kijivā un Vīnē). 1964. gadā ieguvis maģistra grādu 
medicīnā, 1972. gadā kļuva par medicīnas zinātnes 

doktoru. 1991. gadā viņam piešķirts habilitētā 
doktora (habil. medicinae doctoris) grāds. No 1995. 
gada - Anesteziologu karaliskās koledžas (Apvienotā 
Karaliste) ievēlēts biedrs. No 1996. gada - Eiropas 
Anesteziologu Akadēmijas biedrs un no 1997. gada - 
Vācu Anesteziologu sabiedrības biedrs.

1990. gadā tika ievēlēts Augstākajā padomē no 
Latvijas Tautas Frontes saraksta. Balsojis par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu 1990. un 1991. gados. Bija 
Ārlietu ministrs Ivara Godmaņa pirmajā valdībā. 
1993. gadā ievēlēts 5. Saeimā. Bija Valda Birkava 
valdībā. No 1995. līdz 1998. gadam bija vēstnieks 
Kanādā. No 1998. līdz 2004. gadam bija Latvijas 
vēstnieks Eiropas Padomē. Miris 2022. gada 16. jūlijā.

Laila Cakuls-Tūters 
03.09.1935 - 03.12.2022

Laila Cakuls-Tūters - ārste un mākslas, mūzikas 
un literatūras cienītāja, aizgāja mūžībā 2022. gada 12. 
martā, 87 gadu vecumā viņas pašas mājās Toronto, 
ģimenes klātbūtnē.

Laila ir dzimusi Rīgā 1935. gada 5. martā ārsta 
Ādolfa Tūtera ģimenē. 1944. gadā viņa dodas līdzi 
vecākiem uz Vāciju un nonāk Lībekā. Skolas gaitas 
Laila uzsāka Latvijā, bet turpināja Mēzenē. 1950. 
gadā ģimene izceļoja uz Kanādu. Kanādā Laila 
beidza vidusskolu un iestājās Toronto Universitātes 
Medicīnas fakultātē, ko pabeidz 1959. gadā un 
turpmāk specializējās radioloģijā – lauks, kurā viņa 
nodarbojās vairāk nekā 25 gadus. 

Viscaur viņas dzīvē Laila tuvi iesaistījās Latviešu 
kultūrā un trimdas sabiedrībā, ieskaitot korporācijā 
Daugaviete. 1972. gadā viņa iestājās Latviešu ārstu un 
zobārstu apvienībā.

Lailas izcilā devība, viesmīlība, smalkjūtīgums, 
humors un sirsnība paliks mūžam viņas tuvāko 
atmiņās un sirdīs. Pirms Lailas mūžībā aizgāja viņas 
dārgais vīrs Pāvils.

Lailai paliek trīs bērni – Pēteris (Ann), Katrīne 
(Sam) un Toms (Sara), viņas četri mazbērni – Declan, 
Iris, Graham un Avery un brāļadēls Marc (Ricarda). 
Par Lailu arī sēro viņas brālis Kaspars ar sievu 
Elizabeth, māsīcas Anda, Anglijā, un Dace, Amerikā, 
un daudz draudzenes, draugi un paziņas Kanādā un 
plašā pasaulē.

Skumjās, ģimene

Dr. Laila Cakuls - Tūters (03.09.1935 - 03.12.2022)



LĀZA APKĀRTRAKSTS

96

Biminita Grundmane 
Bērziņa 
02.06.1928 - 23.10.2022

Biminita Grundmane Bērziņa dzimusi 1928. 
gada 2. jūnijā Rīgā valodnieces Valerijas Baltiņas-
Bērziņas ģimenē. Tēvs Vilhelms Bērziņš bija 
skolotājs. Brālis Andris, māsa Uve. Bērnībā vasaras 
pavadījusi Jūrmalā. Mācījusies Rīgas Franču licejā, 
tomēr mācības pārtraukusi, jo ģimene 1944. gada 
oktobrī devusies bēgļu gaitās sākumā uz Austriju, tad 
1945. gadā uz Vāciju. Tur beigusi Latviešu ģimnāziju 
Eslingenā, uzsākusi studijas Mārburgas (1946-1948) 
un Tībingenes (1949) universitātēs. Vācijā dzīvoja 
Pārvietoto Personu (DP) nometnēs, bet 1950. 
gadā ģimene emigrēja uz ASV un apmetās uz dzīvi 
Mineapolisā. Biminita 1954. gadā beidza Minesotas 
universitāti (University of Minnesota) kā zobārste ar 
grādu DDS. Biminita Bērziņa uzsāka zobārsta karjeru, 
strādājot pie Dr. Warpeha. 1967. gadā viņa pati uzsāka 
savu praksi Mineapolisā un to saglabāja līdz pensijai 
2005. gadā. 

Biminitas vīrs Jānis Grundmanis bija arhitekts. 
Ģimenē bija trīs bērni - Ava, Markus un Lauris.

Pirmie viņas literārie mēģinājumi bija jau 1944. 
gadā, tomēr tieši trimdā sākusi rakstīt literārās pasakas, 
galvenokārt par dzīvniekiem, putniem un augiem. Otrs 
interešu loks: latviešu tautas folklora, veidojusi bērnu 
ludziņas par latviešu gadskārtām. Kopā ar mammu 
strādājusi pie latviešu valodas vārdnīcas. Māsa Ūve 
Baltiņa-Hamiltone bija māksliniece un Biminitas 
Grundmanes Bērziņas (pazīstamās arī kā Biminita 
Grunde) grāmatu ilustratore.

Biminita Grunde atzinusi, ka viņas personības 
veidošanos spēcīgi ietekmējušas dainas, kurās 
rakstniece atradusi dzīves ētiskos pamatus, latvisku 
dzīvesprieku un gudrību. Trimdā izdotas viņas četras 
bērnu pasaku grāmatas. Sakārtojusi latviešu folkloras 
izlases "Tēva dots, mātes dots" (1987) un "Saules loks" 
(1990). Bijusi redaktore akadēmisko organizāciju 

izdevumā "Universitas". Izdevumā "Universitas" 
rakstījusi par folkloras jautājumiem, tautas ticējumiem, 
kā arī recenzijas par grāmatām, publicējusies arī bērnu 
žurnālā "Mazputniņš", publicējusi apceres par Raini, 
Aspaziju u. c. Darbojās korporācijā “Dzintra”, kā arī 
ģenerāļa Kārļa Goppera fonda valdē. Rakstījusi arī 
bērnu ludziņas, izmantojot tautasdziesmas. 1984. 
gadā pirmo reizi Biminita Grunde viesojusies Latvijā. 
1994. gadā PBLA piešķīra Biminitai Grundei Krišjāņa 
Barona prēmiju par bērniem un jauniešiem piemērotas 
lasāmvielas sarakstīšanu un sakārtošanu.

Biminita Grunde aktīvi darbojās latviešu kopienā, 
īpaši savā korporācijā “Dzintra” un latviešu grāmatu 
klubā. Bija arī LĀZA biedre, tomēr aktīvu dalību tās 
dzīvē neņēma.

Biminita Grunde bija izcila rokdarbniece, mīlēja 
ceļot, kopa iespaidīgu dārzu un pēc iespējas vairāk 
laika pavadīja dabā. Biminitai bija plašas zināšanas par 
savvaļas puķēm, kokiem un dzīvniekiem. Cilvēki bieži 
vien atzīmēja, ka viņai vienmēr ir pozitīvs skatījums 
uz dzīvi un viņa visā redz labāko. 

Biminita Bērziņa 94 gadu vecumā mierīgi aizgāja 
mūžībā, skaistā svētdienas pēcpusdienā savās mājās, 
2022. gada 23. oktobrī. Viņa bija mīloša meita, māsa, 
māte, vecmāmiņa, tante un draugs, un ģimenei viņas 
ļoti trūks.

Biminita Grundmane Bērziņa (02.06.1928 - 23.10.2022)
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Rita Sēja Grīslis 
25.05.1935-15.04.2022

Dr. Rita Sēja Grīslis piedzima Raunā Jāņa un 
Martas Grīšļu ģimenē kā trešais bērns 1935. gada 
25. maijā. Ģimenē vēl bija māsa Dagmāra un brālis 
Andrejs. Skolas gaitas Rita uzsāka Raunā. Taču Otrā 
pasaules kara laikā ģimenei nācās doties trimdā 
1944. gadā uz Vāciju, un izglītošanos Rita turpināja 
Eslingenas latviešu bēgļu nometnē. 

1949. gadā Grīšļu ģimene izceļoja uz ASV 
rietumiem un apmetās Oregonas pavalstī. Tur Rita 
turpināju skolas gaitas un 1960. gadā kā vienīgā 
sieviete kursā beidza Oregonas zobārstniecības skolu. 
Viņa uzsāka privātpraksi Portlandes priekšpilsētā, 
Milvokos un nostrādāja tur 41 gadu, aizejot pensijā 
2001. gadā.

1970. gadā Rita salaulājās ar Uldi Sēju. Ģimenē 
tika uzaudzināti un izskoloti divi bērni - Astrīda un 
Tālis. Uldis Sēja aizgāja Aizsaulē 2002. gada martā.

Rita Sēja aktīvi iesaistījās Portlandes latviešu 
sabiedriskajā dzīvē, pildot dažādus pienākumus, bija 
korporācijas Imeria locekle, ilgus gadus Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienības (LĀZA) biedre, Oregonas 
Latviešu ev. lut. draudzes priekšniece, Dāmu 
komitejas priekšniece, Oregonas Latviešu biedrības 
biedre. Bet vislielāko prieku sagādāja viņai mazbērni 
Krišjānis, Aina, Līvija un Annele. Mūžības ceļos Rita 
Sēja devās 2022. gada 15. aprīlī Tualatina, ASV. 

Rita Sēja Grīslis (25.05.1935 - 15.04.2022)

Savus tuviniekus, kolēģus un draugus pieminot!
Godājamie LĀZA biedri un Apkārtraksta lasītāji! 

Apkārtraksta lapaspusēs vienmēr ir bijusi vieta 
arī atvadu vārdiem saviem tuviniekiem un kolēģiem. 
Diemžēl ziņas par tiem, kas no LĀZA biedriem 
devušies Mūžības ceļos, ne vienmēr un laikus nonāk 
līdz redakcijai! 

Uz redakcijas e pastu laza@lazariga.lv varat sūtīt 
gan īsu ziņu, gan arī garu aprakstu par sev zināmajiem 
ārstiem, zobārstiem medicīnas māsām, medicīnas 
augstskolu pasniedzējiem. Vēlams pievienojot arī foto. 
Apkārtraksts ir kā mūsu vēstures atspulgs, bieži tieši 
caur in memoriam lūkojoties.

LĀZA Apkārtraksta redaktore, Kamena Kaidaka
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ANDREJEVA-WRIGHT, IEVA  $ 100.00
BĀRZDIŅŠ, ATIS   $ 1000.00
CIGUSIS, ALEKSANDRA  $ 70.00
DOBROVOLSKY, IRENA  $ 70.00
DREIMANE, DAINA   $ 1000.00
EGLĪTIS, JĀNIS   $ 50.00 
GRAUDIŅŠ, ANDIS  EUR 10.00  
GONZALES, LĪGA   $ 10.00
    EUR 40.00 
GRŪBE, BAIBA   $ 500.00
GRUNTMANIS, UĢIS  $ 1000.00
JANNERS, SIGURDS  $ 200.00
KALNIŅŠ, JURIS   $ 40.00
KIVULS, JURIS   $ 100.00
KRUSTIŅŠ, EDUARDS  EUR 315.00
KŪLĪTIS, ZINTA   $ 40.00
LINDBERGS, VIJA   $ 20.00
MAČS, JURIS   $ 200.00
NAGOBADS, GEORGS  $ 100.00
NEIDERS, MIRDZA   $ 500.00
PELĒĶIS, VAIRA                    $ 70.00
PHILLIPS, ZAIGA    $ 1000.00
PRIEDE-BERGER, ANTRA    $ 70.00
SCHULZ, BIRUTA       $ 20.00
SĒJA, RITA           $ 100.00
SKAPARS, ANTONINA           $ 100.00
SORTLAND, DACE         EUR 225.00
STROBEL, FRED                   $ 210.00
TŪTERS, KASPARS           CAN $  70.00
VILCIŅŠ, JĀNIS               EUR 225.00
ZARIŅŠ, BERTRAMS  $ 90.00
ZARIŅŠ, KRISTAPS                   $ 500.00

Mērķa ziedojumi:
Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas Stipendiju Fondam
VĒVERBRANTS, EGILS  $ 100.00
VIDŽUPS, ĒRIKS   $ 50.00
Ojāra Veides Stipendiju Fondam
NEIMANIS, EVA   CAN $ 100.00
LĀZA Bērnu psihiskās veselības semināriem: 
MEŽMAČA, ILVA     EUR 20.00
KAUFMANE, LĪGA    EUR 20.00
ANDŽĀNE, GUNTA   EUR 20.00
PĀVULĒNS, JĀNIS   EUR 20.00
GRĀVĪTE, IVETA     EUR 15.00
KRAMIŅA, SIGNE     EUR  10.00
SPRŪDŽA, MADARA   EUR 30.00

LĀZA ziedotāji 2022 Par LĀZA valdes 
vēlēšanām 2023
2023. gada rudenī būs LĀZA valdes vēlēšanas. 

Lūdzu, visi LĀZA biedri piedalieties! 

LĀZA valde aicina iesūtīt pieteikumus kandidātiem. 

19. februāra LĀZA valdes sēdē tika apstiprināta 
vēlēšanu kārtība. LĀZA valdē var ievēlēt LĀZA 
īstenos biedrus, kas regulāri veikuši biedra naudas 
maksājumus, aktīvi darbojušies LĀZA mērķu vārdā, 
kuriem ir savs redzējums par LĀZA darbību nākamajā 
starpvēlēšanu periodā un kuri ir gatavi arī paši strādāt.

Ja ir interese darboties LĀZA valdē, var pats pieteikt 
savu kandidatūru, vai tikt izvirzīts no citiem kolēģiem 
– LĀZA biedriem. Līdz 1. maijam (pasta zīmogs) 
jāpiesaka kandidatūra LĀZA sekretārei Dainai Drei-
manei vai nu e pastā, vai sūtot pasta vēstuli, norādot 
kandidāta vārdu, uzvārdu un aktuālo e pasta adresi, 
tālruni, kā arī apliecinot, ka ieteiktais kandidāts piekrīt 
piedalīties valdes vēlēšanās. 

Pasta adrese: 1155 West Park Lane, Santa Ana, CA 
92706 USA 

E pasts:  ddreiman@fastmail.fm 

Sekretāre pieteikumus apkopos un ziņos valdei. Val-
de lūgs katram vēlēšanu kandidātam uzrakstīt pāris 
rindkopas (2000 zīmes ) par sevi, saviem plāniem 
un redzējumu, ko tad pievienos vēlēšanu biļeteniem. 
Vēlēšanu biļetenus izsūtīs septembrī, norādot vēlēšanu 
datumu. Jaunais valdes sastāvs tiks apstiprināts līdz 
2023. gada beigām. 

Atgādinu, ka LĀZA ir organizācija, kurā neviens 
no valdes locekļiem atalgojumu par darbu valdē 
nesaņem. Lūdzu pārliecinieties, vai esat samaksājuši 
LĀZA biedra naudu, lai varētu pilntiesīgi piedalīties 
vēlēšanās. Ceru, ka LĀZA valdē iekļūs arī biedri no 
Eiropas, Austrālijas un Latvijas, tā arvien padarot 
LĀZA par mūsu profesijas latvisko māju visā pasaulē. 

LĀZA valdes vārdā, priekšsēdis Uģis Gruntmanis
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IENĀKUMI:                        $ 14159.00
                                         EUR 3052.00
                                          CAN $ 100.00
Biedru nauda                        $ 2840.00 
                                             EUR 2027.00
Ziedojumi LĀZA                 $ 7180.00
                                             EUR 1025.00
Ziedojums Prof. I. Lazovska Fondam  $ 150.00
Ziedojums Ojāra Veides Fondam  CAN $ 100.00 
Ziedojums no Ojāra Veides Fonda 
Prof. I. Lazovska Fonda stipendiātiem  $ 3989.00

IZDEVUMI:           $ 6399.00
                          EUR 21230.00

LĀZA kases pārskats 2022 

LĀZA galvenie izdevums ir saistīti ar Apkārtrakstu – tā sagatavošana, izdevniecība un izsūtīšana (7877.00 EUR). 
Pārējie izdevumi (8717.00 EUR), pieminot dažus, ir saistīti ar LĀZA mājaslapu, stipendiju izvēli, ZOOM 
konferencēm par bērnu garīgo veselību ar diasporas kolēģu piedalīšanos, diskusiju cikla “55 min ar LĀZA” 
organizēšanu, Latvijas un diasporas organizāciju sadarbību. 2022. gadā izdevumi saistīti ar LĀZA 75 gadu 
jubilejas sarīkojumiem Rīgā (4436.00 EUR), Eslingenā un Minesotā, LĀZA publicitātes rakstiem, filmu par 
LĀZA vēsturi, YouTube kanāla izveidi. PayPal komisija bija 200.00 EUR

Izdevumi ASV ir saistīti ar Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijām ($ 4500.00). (Mēs ļoti 
pateicamies Ojāra Veides fondam par atbalstu), $ 1100.00 bija tax accountant izmaksas un $ 799.00 - ZOOM 
abonements gadam. 

2022.gada 31. decembrī Bank of America LĀZA konta atlikums ir $ 29,038.37 un $ 9408.00 ir Dr. Laumas 
Upelnieks-Katis ziedojums. Šī nauda tiek tērēta Latvijas bērnu un pusaudžu garīgās veselības uzlabošanai. 
2023. gadā paredzēts apmācīt psihologus un sagatavot videomateriālu BKUS slimnīcas veselības portālam.

LĀZA ASV ir sabiedriskā labuma organizācija. (The Latvian Medical And Dental Association is a Qualified 501 
( c ) (3) and all donations to the organization are tax deductable in USA.) 
Neviens no valdes locekļiem nav atalgots un nesaņem honorāru par piedalīšanos LĀZA valdes darbā.
Ja ir jautājumi par šo sniegto LĀZA kases pārskatu, lūdzu sazināties ar Dr. Zaiga Alksne-Phillips zap@uw.edu 
vai tel. ASV 425822 7272. Tāpat arī jautājumos par biedru naudas maksājumu.

Sirsnīgi pateicos Dr. Atim Bārzdiņam par lielo izpalīdzību veiksmīgi sakārtot PayPal maksājumus!
Paldies visiem LĀZA biedriem, kas savlaikus nomaksājuši biedra naudu! 
Aicinām visus veikt maksājumus gan par 2023. gadu, gan iepriekšējo laiku līdz šī gada 1. aprīlim! 

LĀZA vēlēšanās var piedalīties biedri, kas regulāri maksā biedru naudas!

Paldies visiem ziedotājiem! 

Sirsnībā, LĀZA kasiere Zaiga Alksne-Phillips
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Valsts augstākie apbalvojumi

18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits pasniedz valsts apbalvojumu 
Olafam Libermanim. Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta 

kanceleja.

18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits pasniedz valsts apbalvojumu 
Mārtiņam Malzubrim. Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta 

kanceleja.

18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits pasniedz valsts apbalvojumu 
Aivaram Edvardam Osvaldam. Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts 

prezidenta kanceleja.

Notikumi 2022/2023

Valsts prezidents 2022. gada 
18. novembrī Rīgas pilī pasniedza augstākos 
Latvijas valsts apbalvojumus 90 izcilām 
personībām. No sirds sveicam visus, kas 
apbalvojumus pelnījuši, bet īpašs LĀZA 
sveiciens trim no viņiem.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekiem 
iecelti:

Olafs Libermanis, mikroķirurgs, SIA 
“Brūču klīnika” klīnikas vadītājs – par izcilo 
darbu mikroķirurģijā un pašaizliedzību, 
sniedzot palīdzību karā ievainotajiem 
Ukrainas karavīriem.

Mārtiņš Malzubris, traumatologs, 
ortopēds, VSIA “Traumatoloģijas un 
ortopēdijas slimnīca” Traumatoloģijas 
centra nodaļas vadītājs – par izcilo darbu 
traumatoloģijā un rekonstruktīvajā 
ķirurģijā un pašaizliedzību, sniedzot 
palīdzību karā ievainotajiem Ukrainas 
karavīriem. 

Mārtiņš Malzubris ir arī Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
stipendiāts 2005. gadā. 

Aivars Edvards Osvalds, latviešu 
sabiedriskais darbinieks Amerikas 
Savienotajās Valstīs – par nesavtīgo 
mūža ieguldījumu latvietības kopšanā un 
nozīmīgo veikumu Latvijas aizsardzības 
stiprināšanā. 

Aivara Osvalda gādību izjutām, kad 
kopā gatavojāmies LĀZA konferencei 
Baltimorā, XIV Vispārējo latviešu dziesmu 
un deju svētku laikā 2017. gadā, ASV.
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„Gada balvas medicīnā” ir sabiedrības balso-
jums par labākajiem nozarē. Pasākumu jau 12. reizi 
organizēja LĀB sadarbībā ar Latvijas Jauno ārstu 
asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī Latvijas 
Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti.

“Balvu par mūža ieguldījumu medicīnā” 2022. gadā 
saņēma divas izcilas personības –  Latvijas Zinātņu 
akadēmijas akadēmiķe, farmakoloģe un profesore Vija 
Zaiga Kluša un onkologs, pirmais atjaunotās Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātes dekāns, profesors 
Uldis Vikmanis. 

“Visi veselības aprūpes darbinieki, kas saņems bal-
vas, ir izturējuši gan laika, gan cilvēcības pārbaudi, ie-
mantojot dziļu kolēģu cieņu, sabiedrības apbrīnu un 
savu pacientu mīlestību. Bet divi šī gada balvas par 
mūža ieguldījumu saņēmēji ar savu darbu ir veidojuši 
mūsdienu Latvijas medicīnas vēsturi un tagadni – 
skolojuši vairāku paaudžu ārstus un farmaceitus!” tei-
ca Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece.

LĀB viceprezidente Angelika Krūmiņa, LĀB prezidente Ilze 
Aizsilniece, LĀB valdes loceklis Viesturs Boka, kongresa 

prezidents Mārcis Leja, org. komitejas loceklis Vilnis Dzērve 
9. Latvijas Ārstu kongresā.

Gada balvas medicīnā 

Prof. Vija Zaiga Kluša un prof. Uldis Vikmanis - 
balvas “Par mūža ieguldījumu medicīnā” saņēmēji.

Latvijas Ārstu biedrības vadība 

2022. gada 15. novembrī biedru kopsapulcē, kas 
notika Rīgas Stradiņu universitātes lielajā zālē, par 
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidenti atkārtoti 
uz četriem gadiem ir ievēlēta ģimenes ārste Ilze 
Aizsilniece, bet par viceprezidentiem – infektoloģe 
un hepatoloģe prof. Angelika Krūmiņa un nefrologs 
Māris Pļaviņš. Dr. Ilze Aizsilniece saņēma 245 balsis 

no 391, bet par Angeliku Krūmiņu un Māri Pļaviņu kā 
vicepriekšsēžiem attiecīgi nobalsoja –268 un 325 biedri.

Biedru pilnsapulcē tika ievēlēti septiņi valdes 
locekļi – ķirurgs prof. Viesturs Boka, endokrinologs 
un internists prof. Valdis Pīrāgs, psihiatrs prof. Māris 
Taube, anestezioloģe reanimatoloģe, algoloģe asoc. prof. 
Eva Strīķe, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste 
Anda Nulle, traumatologs un ortopēds Sandris Petronis, 
radiologs asoc. prof. Ardis Platkājis. Valdē strādās arī 
visu LĀB komisiju vadītāji un Jauno ārstu asociācijas 
pārstāvis. Plašāk par to https://www.arstubiedriba.lv/

LĀB pašlaik ir 40 juridiskie un vairāk nekā 3336 
individuālie biedri. LĀB biedru vidū ir arī daudzi LĀZA 
biedri. Sabiedrisko organizāciju darbībai vairs nav 
valstu robežas svarīgas. LĀZA un LĀB arī 2022. gadā 
apliecināja kopdarba lielo lomu, gatavojot 9. Latvijas 
Ārstu kongresu. Kopā vēl daudz nopietnu uzdevumu! 

Apsveicam jaunievēlēto valdi un LĀB prezidenti 
Ilzi Aizsilnieci!
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Sadarbība, tīklošanās, pieredzes apmaiņa – tā 
darām stiprāku viens otru, tā varam kopā paveikt 
vairāk, labāk, gudrāk. parakstot memorandu, ar 
oficiālu apliecinājumu esam nostiprinājuši draudzības 
saites jaunā līmenī ar uzticamo sadarbības partneri – 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA).

Ar “Latviešu ārstu un zobārstu apvienību” jeb 
LĀZA (www.lazariga.lv) #esiLV draudzējas un 
sadarbojas jau sen, un kopā paveikts ne mazums 
vērtīga un paliekoša: plecu pie pleca strādāts pie 
Diasporas likuma, lai tas būtu ne tikai simbolisks, 
bet arī praktiski piemērojams; kopā esam atbalstījuši 
Diasporas māsu un vecmāšu apvienības veidošanos, 
veidojuši veselības aprūpes domnīcu pirmajā Eiropas 
latviešu kongresā. Šogad kopīgi ar vēl citiem sadarbības 
partneriem īstenojām vērienīgu konferenci Londonā 
“Sieviete medicīnā un zinātnē Latvijā un pasaulē”. 
Kopā rīkotas arī mediķu tīklošanās un sadarbības 
forumi Stokholmā, Berlīnē, Eslingenē. Eslingenes 
dziesmu svētku ietvaros sveicām LĀZA 75. gadu 
jubilejā – jo arī LĀZA dzimusi Eslingenē, tieši tajā gadā 
un pilsētā, kur notika pirmie diasporas Dziesmu svētki!

LĀZA iedvesmo ar savu patriotiski pragmatisko 
profesionālo misiju un augstajiem ētikas principiem. 
Ar kopīgām iniciatīvām esam apliecinājuši to, kas, 
šķiet, mūs vieno – mēs, latvieši visā pasaulē, esam 
ne vien lustīgi un labdarīgi, bet arī lietpratīgi un 
laikmetīgi. Nu līdzšinējā draudzība pāraugusi jaunā 
statusā un līmenī, gūstot oficiālu apliecinājumu 
sadarbības memoranda veidā, ko parakstījām 2022. 
gada novembrī. [red. Memoranda teksts www.lazariga.lv]

 #esiLV valdes locekle Elīna Pinto

Sadarbības memorands starp LĀZA un #esiLV

LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis, LĀZA Apkārtraksta 
redaktore Kamena Kaidaka, valdes locekle Karīna Beinerte 

un #esiLV valdes locekļi Elīna Pinto un Kārlis Albergs LĀZA 
75 jubilejas plenārsēdē Rīgā 23. septembrī.

2022. gada 30. aprīlī Londonā notika diasporas 
sadarbības konference "Sieviete medicīnā un zinātnē 
Latvijā un pasaulē". Konferenci organizēja Diasporas 
māsu un vecmāšu apvienība kopā ar #EsiLV un 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienību. Konferences 
caurvijošās tēmas bija: Sievietes sasniegumi zinātnē 
un medicīnā. Sievietes karjeras izaugsme. Līdzsvars 
starp privāto un darba dzīvi. Diasporas mediķu 
ieguldījums Latvijas veselības sistēmas attīstībā. 
Diasporas pētnieku ieguldījums Latvijas zinātnes 
attīstībā. Inovāciju nozīme pacientu aprūpē un kā 
zinātni pārnest uz inovatīviem uzņēmējdarbības 
risinājumiem.

Konferencē bija aicināti pārstāvji no Latvijas un 
diasporas, lai kopā veidotu saturīgas diskusijas un 
iezīmētu tālākos virzienus sieviešu atbalstam un 

diasporas ieguldījumam Latvijā veicināšanai.

Konferencē piedalījās arī Margrieta Langins (PVO 
māsu un vecmāšu politikas padomniece Eiropas 
birojā), Ivita Burmistre (Latvijas vēstniece Apvienotajā 
Karalistē). Konferences organizēšanā lielu darbu 
ieguldīja LĀZA valdes locekles Karīna Beinerte un 
Daina Dreimene.

"Sieviete medicīnā un zinātnē Latvijā un pasaulē"
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Eiropas Jauno ārstu asociācija (Euripean Junior 
Doctors, EJD) kopš 1976. gada 29. maija apvieno nu 
jau 24 dalībvalstu jauno ārstu interešu pārstāvniecības 
organizācijas. Arī Latvijas Jauno ārstu asociācija 
(LJĀA) ir kļuvusi par EJD biedru 1993. gadā.

LJĀA ir sabiedriska organizācija, kas tagadējā 
tās formā kopš 2003. gada aktīvi pārstāv rezidentu 
un jauno ārstu intereses nacionālā un starptautiskā 
līmenī. Sadarbībā ar EJD 2019. gada protestos 
par papildus finansējuma piešķiršanu medicīnas 
personālam šī ziņa sasniedza arī starptautisku līmeni. 
Tāpat regulāri tiek pārstāvēti dalībvalstu viedokļi un 
aktualizēti problēmjautājumi Eiropas līmenī.

Divas reizes gada notiek visu valstu delegāciju 
tikšanās (ģenerālās asamblejas) kādā no dalībvalstīm. 
LJĀA savā pastāvēšanas laikā pirmo reizi ir saņēmusi 
iespēju organizēt 2023. gada pavasara ģenerālo 
asambleju, kas norisināsies no 2023. gada 25. līdz 
27. maijam. Pasākums pulcēs 80 - 90 dalībniekus 
no visām EJD dalībvalstīm, iespējamām kandidātu 
dalībvalstīm un sadraudzības organizācijām (WHO, 
UEMS, WMA, u.c.). 

Šajā pavasara asamblejā tiks aktualizēti jautājumi 
par darba laika direktīvas ievērošanu (Working 
Time Directive 2003/88/EC), medicīnas personāla 

plānošanu reģionos (medical desert) un jauno ārstu 
mentālo veselību. Iespējams tiks ziņoti arī preliminārie 
dati par rezidentūras un jauno speciālistu aktuāliem 
problēmjautājumiem Eiropas līmenī, kas tiek iegūti 
no EJD uzsāktā kvalitatīvā pētījuma ar visu dalībvalstu 
pārstāvju iesaisti.

Iespēja organizēt ģenerālo asambleju sniedz 
nenovērtējamu iespēju nest Latvijas vārdu un kultūru 
plašāk pasaulē, parādīt, cik skaista tā ir, kā arī pierādīt, 
ka Latvijas jaunie ārsti aktīvi un kvalitatīvi spēj ne 
vien noorganizēt šo pasākumu, bet arī pārstāvēt jauno 
ārstu intereses. 

LJĀA plāno asambleju rīkot no saviem un atbalstītāju 
nodrošinātajiem līdzekļiem. Izmaksās iekļauti izdevumi 
par norises vietu, tehnisko nodrošinājumu, dalībnieku 
ēdināšanu un sociālo programmu.

Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienībai ir būtiska 
loma Latvijas jauno ārstu atbalstā gan izglītībā, gan 
starptautiskā sadarbības veicināšanā. Tāpēc LJĀA 
valde un organizatoru komiteja vēlas pateikties par 
izrādīto finansiālo atbalstu asamblejas rīkošanā!

LJĀA valde un organizatoru komiteja: Artūrs 
Šilovs, Katrīna Priede, Pauls Sīlis, Sandra Lediņa, 
Māris Lapšovs, Anna Klēšmite-Blūma, Jānis Vētra, 
Marija Roddate, Helga Paga

Eiropas Jauno ārstu asociācijas ģenerālā asambleja Rīgā, 2023

Facebook site LĀZA Pasaulē (www.lazariga.lv)- communicating with colleagues around the world.

Facebook LĀZA Pasaulē
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2023. gadā Rīgā jau piekto reizi notiks Pasaules 
latviešu zinātnieku kongress, kura līdzorganizatoriem 
ir gods būt arī LĀZA. Latvijas un diasporas zinātnieki, 
jaunie zinātnieki, studenti, starptautiskie un vietējie 
sadarbības partneri, valdības, valsts pārvaldes un 
ārvalstu pārstāvniecību pārstāvji pulcēsies, lai 
godinātu Latvijas zinātnes sasniegumus un diskutētu 
par zinātnisko rezultātu radīto ietekmi gan sabiedrībā, 
gan politikas veidošanā. Dalībnieki kongresā arī 
pievērsīsies zinātnes pretspēka apzināšanā globālo 
izaicinājumu risināšanā gan šobrīd, gan nākotnē. 

Kongresa prezentācijas pasākumu iespējams 
noskatīties šeit: https://www.facebook.com/
ZinatneLatvijai/videos/680772940410862/ 

Aicinām reģistrēties dalībai kongresā Latvijas 
zinātnes ekosistēmas dalībniekus un iesaistītās 
puses – Latvijas un diasporas zinātniekus, jaunos 
zinātniekus, studentus, starptautiskos un vietējos 
sadarbības partnerus, valdības, valsts pārvaldes un 
ārvalstu pārstāvniecību pārstāvjus. 

Līdz 31. martam var pieteikt stenda referātus un 
iesniegt tēzes.

Dalība kongresā reģistrētiem dalībniekiem ir bez 
maksas. Reģistrācija jau ir atvērta.

Plašāk par kongresu https://www.zinatneskongress.lv/

International Student Conference in “Health and Social Sciences” 2023
Ik gadu Rīgas Stradiņa universitātē norisinās 

viens no lielākajiem studentu zinātnes notikumiem 
Ziemeļeiropā – RSU Starptautiskā studentu 
konference, kas kopā pulcē ne tikai studējošos 
no Latvijas, bet arī no visas Eiropas. Konference 
norisināsies 27. – 28. martā Rīgas Stradiņa universitātē.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība piešķirs 
speciālo balvu sekcijas Neurology / Psychiatry / 
Psychotherapy / Psychosomatics uzvarētājam, kura 
iesniegtais darbs būs saistīts ar bērnu un jauniešu 
garīgo veselību. Tāpat LĀZA specbalva būs par 
darbu, kas veltīts tēmai par pārrobežu sadarbību ar 
diasporu.

Grāmatu par gastroenterologu prof. Nikolaju 
Skuju veltīsim sekcijas Internal Medicine 
(gastroenterology, nephrology, endocrinology, 

rheumatology) trim uzvarētājiem, bet grāmatu par 
anatomu prof. Jēkabu Prīmani – sekcijas Basic & 
Preclinical science (Morphology, pathology, genetics) 
trim uzvarētājiem.

Plašāka informācija isc.rsu.lv

V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai” 27-29.06.2023



Lai LĀZA apvieno arvien vairāk savstarpēji atbalstīt gribošus 
un varošus kolēģus!
Ir jāprot atrast un nepagurt, 
No slapjiem žagariem uguni kurt, 
No nespodra krama liesmu šķilt, 
Gan sasildīt citus, gan pašam silt. 
/autors nezināms/ 
Veiksmi LĀZAs darbībā!
Turpināt lielisko darbu, atbalstot medicīnas personālu Latvijā 
un sapulcinot Latvijas ārstus, kas dzīvo un strādā ārzemēs.
Turpināt stiprināt saites starp Latvijas un ārzemju 
latviešu ārstiem!
Panākumus un izcilus rezultātus arī turpmāk! 
Atbalstīt un būt kopā!
Dāsnums un atbalsts, ko LĀZA sniedz esošajiem un 
topošajiem ārstiem, veicina tieksmi pēc izcilības. Tas 
iedrošina spert ļoti nozīmīgus soļus pašizaugsmes virzienā, 
nodrošinot sajūtu, ka viņi nav vieni. Šis nesavtīgais atbalsts 
ietekmē Latvijas nākotni, kura kļūst arvien bagātāka ar 
teicamiem un izciliem speciālistiem. Paldies!
Veiksmīgu, panākumiem bagātu darbību arī turpmāk!
Novēlu, lai stipendiju saņēmēji neaizmirst, ka viņiem reiz 
ir palīdzēts, un brīdī, kad viņiem radīsies iespēja palīdzēt 
jaunākajiem kolēģiem, viņi palīdz gan ar padomu, gan 
finansiāli!
Īstenojot LĀZA mērķus un sadarbojoties kolēģiem visā 
pasaulē, turpināt darīt Latviju stiprāku!
Lai ceļ spārnos arī turpmāk!
Aizvien stiprināt saites un pieredzes apmaiņu starp ārzemēs 
strādājošiem un Latvijas mediķiem.
Lai nezūd kolēģu piederība Latvijai! (domājot par jaunā 
emigrācijas viļņa nākotni)
Novēlu visiem LĀZA biedriem siltumu sirdī un gaismu dvēselē, 
prieku vienmēr satikties un mīlestību redzēt it visā, ko nākas 

sastapt savā ceļā.
Ilgu un skaistu asociācijas pastāvēšanu!
Novēlu arī turpmāk sniegt nozīmīgu atbalstu Latvijas jauno 
medicīnas speciālistu izglītošanā, nodrošinot viņiem iespēju 
iegūt pieredzi un inovatīvas zināšanas pasaules vadošajās 
medicīnas izglītības iestādēs!
Turpiniet veiksmīgu darbību!
Saules mūžu LĀZA!
Iegūtās zināšanas ārzemju klīnikās izmantot Latvijas klīnikās!
Paturēt piemiņā tos, no kā mācāmies!
Saglabāt savas labi iesāktās tradīcijas un turpināt aktīvu 
tālāko darbību!
Laiku laikos mūžīgos, kam nav sākuma, ne gala…
Nepagurt un rādīt labus piemērus Latvijas medicīnai!
Būt tiltam starp latviešu mediķiem Latvijā un ārpus tās!
Vienmēr būt tikpat gaišiem un atvērtiem!
Novēlu neizsīkstošu sparu LĀZA ikdienas darbos un 
panākumus arī turpmāk!
Spēku, mīlestību un izturību! 

Vēlējumi LĀZA jubilejas gadā

E-pasts: laza@lazariga.lv
www.lazariga.lv 

Facebook: LĀZA pasaulē
Youtube: @LAZALatvia



Žurnāls LĀZA Apkārtraksts ir Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) izdevums. 
Iznāk kopš 1947. gada. 
Žurnāls iznāk reizi gadā, to bezmaksas saņem LĀZA biedri un atbalstītāji. 
Par žurnāla iegādi interesēties laza@lazariga.lv
Par rakstos pausto informāciju ir atbildīgs raksta autors. 
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce obligāta.

Žurnālā izmantoti materiāli no LĀZA arhīva, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, 9. Latvijas 
Ārstu kongresa fotogrāfijas (autori: Jānis Brencis, Madara Kurzemniece, Toms Norde, Viktors Duks), 
publicitātes foto, periodika.lv, literatura.lv, kā arī autoru un LĀZA biedru privātie arhīvi.
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