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PRIEKŠVĀRDI

Mūsdienās rakstām vairāk par tagadni un nākotni, bet ir vērts paskatīties 
atpakaļ, jo daži vēstures notikumi un personības ir bijušas liktenīgas Latvijas 
medicīnai un tautas veselībai kopumā.

Lai arī mediķi viens pie otra ir mācījušies, informācija par daudzu izcilu ārstu, 
māsu, slimnieku kopēju un farmaceitu ieguldījumu ir palikusi vien mūsu atmiņās. 
Uz papīra fiksēts ir maz. Nav saglabātas vai pieejamas arī daudzu skolotāju un 
kolēģu fotogrāfijas. Studenti eksāmenos stāsta par medicīnas attīstību pasaulē, 
bet daudz mazāk zina par medicīnu Latvijā.

Tāpēc apsveicama ir Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības un Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ideja ik gadu Latvijas Ārstu kongresa laikā 
rīkot Medicīnas vēsturnieku simpoziju, kuru iecienījuši ne vien paši vēsturnieki, 
bet arī mediķi un medicīnai tuvu stāvošie.

1. Pasaules latviešu ārstu kongresa Medicīnas vēsturnieku sekcijas sēde
notika 1989. gada 26. jūnijā. Tika nolasīts 21 referāts, vēl 9 referāti par medicīnas 
vēsturi tika nolasīti citu sekciju sēdēs un plenārsēdē. 2. Pasaules latviešu ārstu 
kongress bija veltīts bērnu veselības aprūpei. 1993. gada 17. jūnijā notika 
Starptautiska medicīnas vēsturnieku konference par Latvijas pediatrijas vēsturi. 
Tika nolasīti 28 referāti un izdots tēžu krājums Medicīna. Vēsture. Valoda. 3. Pasaules 
latviešu ārstu kongresa Medicīnas vēsturnieku sekcijas sēdē 1997. gada 26. jūnijā 
tika nolasīts 21 referāts. Tēzes publicētas kongresa kopkrājumā. Latvijas ārstu 4. un 
5. kongresā 2001. un 2005. gadā Medicīnas vēsturnieku sekcija netika veidota, bet 
vairāki šādai tematikai veltīti referāti tika nolasīti citu sekciju sēdēs. Pirms Latvijas 
ārstu 6. kongresa Medicīnas vēsturnieku simpozijs notika 2009. gada 18. jūnijā. 
Tika izdots 23 īsrakstu krājums Medicīnas profesūra Latvijā: tapšana un attīstības 
tendences. Pirms Latvijas ārstu 7. kongresa 2013. gada 18. septembrī Medicīnas 
vēsturnieku simpozijs tika veltīts lauku ārstniecībai Latvijā. Tika izdots 31 īsraksta 
krājums Lauku ārstniecība Latvijā: atskats un vērtējums.

Dienu pirms Latvijas ārstu 8. kongresa 2017. gada 20. septembrī, Medicīnas 
vēsturnieku simpozijam ir veltīti divi temati: Personības loma veselības aprūpes 
procesos un Medicīnas grāmata un tās autors. Kā iecere īstenojusies, aicinu lasīt 
turpmākajās lappusēs. 

Alberts Einšteins reiz teicis, ka vienīgais zināšanu avots ir pieredze. Ceru, 
ka šī gada simpozijs būs rosinājums atmiņām par skolotājiem un kolēģiem un 
plašākam darbam medicīnas vēstures jomā.

Andrejs Ērglis
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Pēteris Apinis

LATVIJAS ĀRSTI UN PAAUDŽU 
MANTOJUMS FOTOGRĀFIJĀ
SIMTS GADOS LATVIJĀ

Visbiežāk kā medicīnas vēstures liecības mēs izmantojam rakstus vai 
arhīvu dokumentus. Retāks medicīnas vēstures izpētes materiāls ir fotogrāfija, 
kas dod vizuālu iespaidu un sniedz ļoti plašu informāciju gan par medicīnas 
darbā iesaistītām personām, visbiežāk: ārsts, māsa – pacients, gan informāciju 
par medicīnas resursiem: operāciju zālēm, palātām, sanitāro un neatliekamo 
medicīnisko transportu, gan par nodrošinājumu, gan sanitāriju, farmāciju, 
rehabilitāciju. Ne reti fotogrāfija sniedz vienīgo iespējamo informāciju par 
aizmirstām medicīniskām metodēm. 

Latvijas medicīnas vēsture ir ļoti bagātīgi atspoguļota fotomateriālos, kas 
atrodami kā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, tā visos lielākos novadu 
muzejos un privātās kolekcijās. Fotogrāfija kā medicīnas vēstures liecība ir 
ļoti pakļauta varai un ideoloģijai. Divdesmito un trīsdesmito gadu fotogrāfijas 
reprezentē Latvijas brīvvalsts laika medicīnu. Kā liecības laikposmam no 1918. līdz 
1920. gadam ir patiesi daudz pietiekami labi saglabājušos fotomateriālu par kara 
medicīnu visplašākā nozīmē, sākot no pirmās palīdzības ievainotajiem, beidzot 
ar lazaretēm, operāciju zālēm, pārvietojamiem medicīnas punktiem. Fotogrāfijas 
galvenokārt izgatavotas tolaik plaši pielietotā tehnikā un atrodamas vēl līdz šim 
laikam uz stikla negatīviem. 

Visos laikos fotogrāfija kalpojusi medicīnas un veselības aprūpes pozitīvai 
reklamēšanai vai informēšanai par medicīnas iespējām. Nevar noliegt visu varu 
vēlmi dižoties ar sasniegumiem medicīnā, īpaši jaunu medicīnas ēku būvniecībā, 
jaunu tehnoloģiju iegādē, ar slavenākajiem medicīnas pārstāvjiem. Latvijas 
pirmskara laika medicīnas fotogrāfija ļoti bieži ir inscenējums, kurā pie slimnieka 
gultas ar raižu pilnu sejas izteiksmi ir vadošais ārsts (profesors, klīnikas vadītājs), 
viņam blakus citi kolēģi. Ļoti nopietni inscenētas operāciju un medicīnas 
manipulāciju ainas. Savukārt slimnīcas, sanatorijas, jaunatvērtie doktorāti, aptiekas 
fotomateriālos atrodami galvenokārt ļoti sterili un precīzi pozicionējot telpu un 
vadošo medicīnas personālu. 

Nopietnu pienesumu fotogrāfiskai Latvijas brīvvalsts medicīnas dokumen-
tācijai snieguši galvenokārt profesionāli fotogrāfi, kas mērķtiecīgi aicināti uz 
klīnikām vai ambulatoriskām iestādēm. Praktiski saglabājušās visu Latvijas brīv-
valsts aptieku fotogrāfijas ar ļoti precīzu sižetu: aiz letes stāv aptiekas vadītājs ar 
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personālu, bet leti grezno atsevišķi priekšmeti, piemēram, svari. Daudz portretēti 
vadošie Latvijas ārsti.

Ļoti plašu fotomateriālu par vadošajiem ārstiem gan Rīgā, gan citās Latvijas 
pilsētās sniedz padomju laika fotogrāfijas. Mērķtiecīgi ir sadalīt padomju okupā-
cijas laika fotomākslu vairākos posmos. No 1946. līdz 1960. gadam fotogrāfiju 
kvalitāte ir zema, mākslinieciskas vērtības nav pārāk daudz. Šajā laikā fotogrāfiju 
raksturo kvalitatīvu filmiņu un fotopapīra trūkums, kā arī fotogrāfu neziņa – 
vai attiecīgo objektu drīkst fiksēt. Vairākiem ārstiem fotogrāfiem, piemēram, 
profesoram J. Lināram, profesoram A. Krauklim bijušas situācijas, kad nācies 
savas filmiņas izgaismot, jo administrācija vai atbilstoši dienesti uzskatījuši, ka 
fotografētais materiāls (slimnīcas iekšiene, operāciju zāle, modernā tehnoloģija) 
ir valsts noslēpums. Vairāk saglabājušās D. Gedzjūna un citu TASS, lokālās preses 
aģēntūras un lokālo laikrakstu fotogrāfu attēli, kur nomācošā kārtā bildes ir 
inspirētas, un galvenais attēla varonis ir Sociālistiskā darba varonis, pirmrindnieks, 
kāda ordeņa kavalieris. 

Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados ar lielu ministra V. Kaņepa atbalstu 
veselības joma tikusi dokumentēta, pie tam Rīgas Medicīnas institūtā un lielākajās 
slimnīcās bijis darbā pieņemts štata fotogrāfs vai ierīkota fotolaboratorija. RMI 
fotolaboratorijā P. Cīruļa vadībā izauga virkne vēlāk pazīstamu fotomākslinieku 
un fotožurnālistu. Arī oficiālie fotogrāfi izvēlējās mākslinieciskākas izteiksmes 
formas. Vēl vairāk fotogrāfija kļuva par medicīnas reklāmas žanru, līdz sasniedza 
kvintesenci albūmā “Dodot gaismu, sadegu” (1987).

Astoņdesmitajos gados un atmodas periodā medicīnas fotogrāfijai parādījās 
politiska un mākslinieciska vērtība, piemēram, gandrīz visi vadošie fotogrāfi 
atainojuši medicīnas darbiniekus barikāžu laikā. Ļoti plaši izmantotas tādas 
mākslinieciskas vērtības, kā gaismēnas. Daudz vairāk medicīnas fotogrāfijā parā-
dās nejaušs attēls. Kā zināmu astoņdesmito gadu īpatnību var nosaukt mākslas 
foto uzplaukumu tieši medicīnas iestādēs, piemēram, Jānis Gleizds lielāko daļu 
savu starptautiski atzītu darbu fotografējis tieši Latvijas Traumatoloģijas un 
ortopēdijas institūtā. 

Sākot no septiņdesmitajiem gadiem, medicīnā fotogrāfija, īpaši diapozitīvi 
ienāk kā konkrētas medicīniskas manipulācijas (operācijas) dokumentācija, 
ļaujot salīdzināt un pēc tam analizēt paveikto. Strauji attīstās krāsu fotogrāfija un 
fotogrāfija kā galvenais medicīniska ziņojuma veids, ko lielā mērā Latvijā ievieš 
profesors Georgs Andrejevs. Līdz ar septiņdesmito gadu vidu neviens nopietns 
medicīnisks ziņojums nav iedomājams bez labas diapozitīvu kolekcijas. Laikmeta 
dokumentācijā ļoti plaši darbojas vairāki izcili ārsti, piemēram, profesors Viktors 
Kalnbērzs. 

Līdz ar modernas digitālas fotogrāfijas ienākšanu Latvijā deviņdesmitajos 
gados, mainījies medicīnas fotogrāfijas apjoms un kvalitāte.
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Māris Baltiņš

LATVIEŠU MEDICĪNISKĀS LITERATŪRAS
UN TERMINOLOĢIJAS IZVEIDE
LĪDZ 1918. GADAM

Par visai parocīgu un daudzējādā ziņā ērti izmantojamu var uzskatīt latviešu 
valodas terminoloģijas attīstības periodizāciju atkarā no dominējošā publikāciju 
žanra, iedalot visu attīstību trīs laikmetos (Baltiņš 1995; Baltiņš 1999): 

I Padomgrāmatu laikmets (no XVIII gadsimta pēdējās trešdaļas līdz XIX 
gadsimta piecdesmito gadu beigām);

II Populārzinātniskās literatūras laikmets (no XIX gadsimta piecdesmito 
gadu beigām līdz valstiskās neatkarības nodibināšanai);

III Zinātniskās terminoloģijas laikmets (kopš 1920. gada).

Padomgrāmatu laikmetu, kas ilga gandrīz simts gadus (sākot no P. Vildes 
“Latviešu ārstes”), raksturo šādas iezīmes: šo grāmatu un rakstu pamatmērķis bija 
sniegt praktiskus ieteikumus, kā rīkoties sarežģītās situācijās (“spējās slimībās un 
grūtās vājībās”), turklāt padomdevējs biežāk bija apgaismības garā noskaņots 
mācītājs vai literāts, kas uzskatīja par savu pienākumu izplatīt zināšanas zemnieku 
vidū. Klasiska šai ziņā ir “Labu ziņu un padomu grāmata” (1791) [1], kurai pēc 
daudziem gadiem sekoja būtiski paplašinātais izdevums “Jauna labu ziņu un 
padomu grāmata” (1817). Šajā grāmatā līdztekus ieteikumiem mājsaimniecībā, 
lopkopībā un bērnu audzināšanā lielu daļu aizņem padomi dažādu veselības 
problēmu risināšanā. 

No šī laikmeta grāmatām nedaudz savrupu vietu, kas jau pārkāpj minētās 
padomgrāmatu robežas, ieņem izdevumi dzemdībpalīdzībā, jo tajos atrodamas 
gan pietiekami precīzas ziņas par sieviešu dzimumorgānu uzbūvi, gan tā laika 
medicīnā valdošie uzskati par dzemdību norisi un jaundzimušo aprūpi. Šo žanru 
aizsāka no vācu valodas tulkotā grāmata “Mācība priekš bērnu saņēmējām” (1783).

Lai padarītu padomus saprotamākus, šo darbu autori apzināti vairījās 
no svešādu apzīmējumu (terminu) ieviešanas un nemeklēja tiem latviešu 
ekvivalentus, bet izlīdzējās ar aprakstošām vārdkopām (“kad cilvēks birgā pamiris”) 
vai lietoja tautā noklausītus vārdus. Nav pamatots apgalvojums, ka šāda pieeja 
būtu primitīva un uzsvērtu lasītāja mazizglītotību, jo tā nodrošināja labāku teksta 
uztveri un ļāva pilnīgāk sasniegt padomliteratūras sacerētāja mērķi.

Līdz ar pirmā laikraksta “Latviešu Avīzes” (1822–1915) iznākšanu daudzi 
veselības padomi tika publicēti tā slejās, tomēr nelielais izdevuma apjoms neļāva 
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regulāri ievietot plašākus rakstus, tādēļ līdz XIX gs. vidum medicīnas literatūrā 
lielākā loma bija grāmatām un brošūrām.

Par robežšķirtni starp padomgrāmatu un populārzinātniskās literatūras 
laikmetu kļuva 1856. gads, kad izveidojās pirmais neklerikālais laikraksts latviešu 
valodā – “Mājas Viesis”. Ar šo gadu tradicionāli tiek datēts jaunlatviešu kustības 
sākums un seniespiedumu laikmeta beigās. Populārzinātniskās literatūras laik-
metā diezgan strauji izbeidzās vācu tautības autoru loma latviešu rakstniecībā 
(izņemot garīgo literatūru), un, kas vissvarīgāk, mainījās publikāciju ievirze, jo 
pieauga rakstītāja vēlme apmierināt lasītāju intelektuālās prasības, nevis tikai 
gādāt par praktiskiem ieteikumiem (Baltiņš, 2013). Dažādās nozarēs šī pāreja 
notika atšķirīgi (starp jaunlatviešu kustības līderiem ārstu nebija), bet tā noslēdzās 
jau XIX gadsimta 60. un 70. gados. 

Populārzinātnisko rakstu sacerētāji parasti nevairījās no terminoloģiskiem 
apzīmējumiem, nereti papildinot tos ar informāciju par vārda cilmi, tā izvēles 
motivāciju un atbilsmēm citās valodās. Turklāt daudzi no viņiem bija attiecīgās 
nozares studenti vai praktiski strādājoši speciālisti. Medicīnā par vienu no 
agrīnākajām populārzinātniskajām publikācijām uzskatāms K. Lībieša raksts 
“Acs” (1873), jo tajā ieteiktie acs anatomisko struktūru apzīmējumi ar nelielām 
pārmaiņām tiek lietoti joprojām.

Kopš XIX gs. astoņdesmitajiem gadiem, kad sāka iznākt pirmie ikmēneša 
žurnāli latviešu valodā, krasi pieauga publicēšanās iespējas. Tādēļ, vērtējot latviešu 
medicīniskās literatūras attīstību, noteikti jāņem vērā sava laika ietekmīgākie 
žurnāli, piemēram, “Austrums” (1885–1906), “Mājas Viesa Mēnešraksts” (1895–
1906), “Domas” (1912–1915), “Druva” (1912–1915). Bez oriģinālrakstiem tajos 
parādījās arī recenzijas par lielāko daļu jaunizdoto medicīniska rakstura grāmatu.

Atbilstoši J. Misiņa “Latviešu rakstniecības rādītājam (1585–1910)” (1924) un 
tā papildinājumiem (1998), līdz 1919. gadam iznākušas vismaz 200 medicīnska 
rakstura grāmatas (neskaitot konversācijas vārdnīcu šķirkļus, rakstus krājumos un 
kalendāros), kam vēl jāpieskaita liels periodikā publicētu rakstu skaits. Lai veiktu 
turpmākus pētījumus, nepieciešams apzināt būtiskākos rakstus un autorus, kuru 
ietekme medicīnas terminoloģijā jūtama vēl mūsu dienās.

VĒRES
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Māris Baltiņš, Viesturs Šiliņš

DOCENTS GAITIS BREŽINSKIS – 
ALERGOLOĢIJAS AIZSĀCĒJS LATVIJĀ

 
XX gs. 60. gados Latvijas medicīnā ienāca jauna un spēcīga docētāju paaudze, 

kuras veikums jūtams vēl mūsu dienās. Šīs izcilās personības, no kurām vairums 
dzimuši ap 1930. gadu, vairāk nekā 25 gadus bija vadošie speciālisti un nodrošināja 
daudzu jaunu medicīnas apakšnozaru attīstību Latvijā. Pie šīs paaudzes pieder arī 
internists Gaitis Brežinskis, ar kura vārdu saistāma gan sistemātiska bronhiālās 
astmas pētniecība, gan alergoloģijas kā jaunas iekšķīgo slimību nozares izveide.

Gaitis Brežinskis dzimis Lietuvā 1931. gada 19. martā. Pēc studijām Rīgas 
Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē no 1951. līdz 1957. gadam viņš īsu 
brīdi strādāja Smiltenē, bet no 1959. gada viņa darba mūžs pamatā bija saistīts 
ar Rīgas Medicīnas institūtu, kur viņš darbojās iesākumā kā Saistaudu patoloģijas 
laboratorijas līdzstrādnieks, bet vēlāk, līdz 1986. gadam, kā Fakultātes terapijas 
katedras asistents un docents. Līdztekus šim darbam viņš no 1961. gada līdz mūža 
galam vadīja Vidējā medicīnas personāla kvalifikācijas celšanas kursu bāzi.

XX gs. sešdesmitie gadi bija laiks, kad Latvijā sāka veidoties alergoloģijas 
nozare, kuras praktiskajā izveidē bez G. Brežinska kā ideju ģeneratora un pētījumu 
iniciatora nozīmīga loma bija pediatrei Gaidai Sinkai un internistei, toreiz Rīgas 
pilsētas galvenajai terapeitei, Gaidai Lībietei. Šai laikā tika uzsākta gan specfiskā 
un nespecifiskā alergodiagnostika, gan desensibilizācijas terapija. Būtiski, ka ap
šo laiku Latvijas pacientiem pakāpeniski kļuva pieejami pirmie selektīvie inha-
lējamie beta agonisti un nātrija kromoglikāts, bet astoņdesmito gadu sākumā arī 
inhalējamie glikokortikoīdi. Kopš 1969. gada darbu uzsāka alergoloģijas kabineti
P. Stradiņa Republikas klīniskajā slimnīcā un Rīgas pilsētas 3. poliklīnikā, īsu laiku
(no 1969. līdz 1972. gadam) specializētas alerģisko slimnieku gultas bija Rīgas 
pilsētas 3. slimnīcā, bet kopš 1973. gada – P. Stradiņa Republikas klīniskās slimnīcas 
13. nodaļā. Šo virzību lielā mērā noteica G. Brežinska iniciatīva un spēja popularizēt 
jaunākās atziņas ārstu vidū, kopā ar Kārli Aronu publicējot grāmatas “Bronhiālā 
astma” (1971) un “Praktiskā alergoloģija” (1977), kā arī kopā ar Ilmāru Lazovski, Ivaru 
Siliņu un Olafu Ūdri sarakstot un pilnveidojot plaušu slimību nodaļu populārajā 
“Iekšķīgo slimību” (1970, 1977, 1986) mācību grāmatā medicīnas skolām. 

Jau kopš savas zinātniskās darbības sākuma G. Brežinskis interesējās par 
alerģisko slimību, it īpaši astmas, patoģenēzi, 1964. gadā aizstāvēdams medicīnas 
zinātņu kandidāta grādu par tēmu “Lipoproteīnu, mukpolisaharīdu, olbaltuma 
daudzuma izmaņas asins serumā bronhiālās astmas un plaušu emfizēmas 
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slimniekiem un to sakars ar perifēro asins ainu”. Turpinot šos pētījumus, viņu 
īpaši ieinteresēja serotonīna līmeņa noteikšana serumā (1966. gadā ieviešot 
oriģinālu spektrofluorimetrijas metodi), lai meklētu korelācijas ar alerģisko slimību 
un citu patoloģiju smaguma pakāpi. Tāpat ar viņa gādību astmas slimnieku 
izmeklēšanā tika ieviestas dinamiskās ārējās elpošanas izmeklēšanas metodes 
(pneimotahogrāfija, Tifno tests, obstrukcijas reversibilitātes noteikšana pēc beta 
agonistu inhalācijām), kā arī, pamatā pētnieciskos nolūkos, gāzes hromatogrāfija 
alveolārā gaisa analīzei.

Vēlme sekot visam jaunākajam savā nozarē G. Brežinskim bija raksturīga 
visu mūžu, cenšoties panākt ciešāku ārstu sadarbību ar citu nozaru speciālistiem 
(piemēram, fiziķi K. Švarcu vai inženieri J. Sanniku), lai kaut daļu no lasītā mēģinātu 
ieviest praksē. Kaut gan visai tālu aizvirzītā medicīnas zinātņu doktora disertācija 
pēc krasas veselības stāvokļa pasliktināšanās (pārciesta insulta septiņdesmito 
gadu sākumā ar paliekošu kreisās rokas parēzi) netika novesta līdz galam, liedzot 
iegūt pelnīto profesora statusu, tomēr viņš līdz mūža beigām (1988. gada 18. au-
gustā) bija viens no vadošajiem Latvijas internistiem. 

Gaita Brežinska vadībā sekmīgi medicīnas zinātņu kandidāta disertācijas 
aizstāvēja Ausma Rudņeva un Lidija Ērmansone, bet par viņa skolniekiem uz-
skatāma vesela virkne alergologu, pneimonologu un internistu, tostarp Dagnija 
Rudzīte, Verners Lozovskis, Jānis Spilners, Arians Lukins, Māra Kumsāre, Viesturs 
Šiliņš, Egils Mauliņš un Māris Baltiņš. 

No citām būtiskām Docenta (kā viņu sauca vairums viņa līdzstrādnieku un 
audzēkņu) personības iezīmēm jāuzsver plašais interešu loks ārpus medicīnas, 
organizējot diskusiju vakarus un nelielas mākslas izstādes viņa vadītajā Kursu 
pasākumu bāzē. Šādas daudzpusīgas intereses viņš sagaidīja arī no saviem 
līdzstrādniekiem, visādi sekmēdams viņu pilnveidošanos. 
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Tatjana Borisova 

ĀRSTA REIMANA LABORATORIJA RĪGĀ, 
NAMĀ JĒKABA IELĀ 26/28

Ar ārsta Z. Reimana vārdu ir saistīta kāda laboratorija Rīgā, Jēkaba ielā 26/28, 
kas tur darbojusies 20. gs. pirmajā pusē. Uzmanību piesaista emblēma uz ēkas,
kas atrodas virs rekonstruētajiem ieejas vārtiem. Tā atkārtota kaluma veidā 
uz pašiem vārtiem, kā arī ēkas iekšpagalma sienā. Abas pēdējās ir mūsdienu 
rekonstrukcija.

Pēc 1927. gada Rīgas adrešu grāmatas datiem ēkas 4. dzīvoklī ir bijusi 
laboratorija. Savukārt pēc vēsturiski arhitektoniskās inventarizācijas datiem [1] 
tā atradusies 18. dzīvoklī, jo iesniegumā, kas tapis aptuveni starp 1894. un 1914. 
gadu, norādīts, ka Mofšīts Fainbergs iesniedz lūgumu laboratorijas ierīkošanai 
mūra ēkas pirmā stāva sētas 18. dzīvoklī. Pieļaujams, ka emblēma ir saistīta ar 
vēlāko Z. Reimana laboratoriju. Turklāt ēkas remonta laikā 2015. gadā zem krāsas 
kārtas atklājās uzraksts, kas liecināja par laboratorijas eksistenci.

Emblēmā redzamā čūska ir plaši pazīstams medicīnas simbols. Taču, pēc 
heraldikas speciālista I. Lancmaņa atzinuma [2]: “Čūska kā gudrības un viltības 
simbols tikpat lielu vietu ieņem klasiskajā emblemātikā kā tautas daiļradē. Pa reizei 
čūskas iekļuvušas arī Baltijas dzimtu ģerboņos.” ēka Jēkaba ielā 26/28 20. gad simta 
sākumā piederēja muižnieku Volfu dzimtai, resp., bija baroneses A. fon Volfas
(dz. Groca) īpašums [3]. Tikpat iespējams, ka čūska uz emblēmas ir saistīta nevis ar 
laboratoriju, bet ar fon Volfu 
dzimtu. Taču bija vairākas 
Volfu dzimtas, un jānoskaidro, 
kurai no tām ēka piederēja.

Kopā ar adresi ir zināms 
laboratorijas darba laiks 1938. 
gadā [4], bet par tās īpašnie-
ku šādi dati [5]. Zalomons 
(Džons) Reimans dzimis 1877. 
gada 6. martā, 1901. gadā 
beidzis Tērbatas universitāti 
un turpmāk bijis laboratorijas 
ārsts Rīgā, miris 1938. gada
14. novembrī, apbedīts Šmerļa 
(Jaunajos ebreju) kapos. Emblēma virs nama Jēkaba ielā 26/28 vārtiem.
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Andrejs Ērglis

ULDIS KALNIŅŠ – IZŠĶIROŠA 
PERSONĪBA LATVIJAS KARDIOLOĢIJĀ

Par Uldi Kalniņu nevaru rakstīt vienkārši kā par vēsturisku personību. 
Par viņu varu runāt kā par kolorītu līderi, izcilu skolotāju, draugu, cīņu biedru, 
iedvesmotāju, daudzpusīgu cilvēku, kas mainījis kardioloģiju, precīzāk, ienesis 
mūsdienu kardioloģiju Latvijā. Iespējams, arī tādēļ turpmākās rindas būs vairāk 
veltītas epizodēm no viņa dzīves manās atmiņās.

Uldis Kalniņš (1946–2004) bija unikāla personība Latvijas medicīnas vēsturē. 
Viņa dzīve bija īsa, bet sasniegumiem bagāta un nesavtīgi veltīta mūsdienīgas 
kardioloģijas veidošanai Latvijā.

U. Kalniņš piedzima ārstu ģimenē 1946. gada 27. decembrī Rīgā. Mācoties 
vidusskolā, U. Kalniņš šaubījās – savu turpmāko darbību saistīt ar medicīnu vai 
profesionālo sportu. 1965. gadā U. Kalniņš iestājās Rīgas Medicīnas institūtā. 
Mīlestība pret sportu, īpaši basketbolu un pēdējos gados arī tenisu, netika aiz-
mirsta nekad.

Pēc institūta pabeigšanas 1971. gadā turpmākie pieci gadi pagāja interna tūrā 
iekšķīgajās slimībās un klīniskajā ordinatūrā kardioloģijā. Jau šajā laikā U. Kalniņš 
saprata, ka praktizējoša ārsta darbība nav iedomājama bez ciešas sadarbības ar 
zinātnisko pētniecību jeb uz pierādījumiem balstītu medicīnu, kuras ieviešana 
vēlāk bija viens no nozīmīgākajiem viņa veikumiem Latvijas kardioloģijā.

Profesoru iepazinu 1973. gadā, kad biju vēl pusaudzis. Sākumā kā ļoti inte-
resantu, sportisku un reizēm ietiepīgu cilvēku, vēlāk kā erudītu skolotāju un 
fanātisku kolēģi. Diskusijās, strīdos un kompromisos uzplauka mūsu draudzība 
turpmāko 30 gadu garumā.

1976. gadā U. Kalniņš kļuva par zinātnisko līdzstrādnieku Rīgas medicīnas 
institūtā, 1978. gadā – par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku Latvijas Kardioloģijas 
Institūtā. Viņa zinātniskās pētniecības darbs bija veltīts koronārās sirds slimības 
diagnostikas un ārstēšanas jautājumiem un 1981. gadā Kauņas medicīnas 
institūtā Lietuvā U. Kalniņš aizstāvēja disertāciju par slodzes testu lomu koro-
nārās sirds slimības diagnostikā. Turpinot darbu Latvijas Kardioloģijas institūtā,
1991. gadā U. Kalniņš kļuva par vadošo pētnieku un Sirds išēmiskās slimības pēt-
niecības laboratorijas vadītāju. 

Līdz ar Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu sākās jauns posms U. Kalniņa 
un visas Latvijas kardioloģijas dzīvē. 1993. gadā toreizējā Veselības valsts ministra 
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N. Zemvalda vadībā U. Kalniņš nodibi-
nāja Latvijas Kardioloģijas centru Paula 
Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, 
pierādot, ka ir ne tikai praktizējošs ārsts 
un zinātnieks, bet arī izcils administra-
tors. Pateicoties U. Kalniņa pūlēm un 
kādam pārcilvēciskam brīnumam, no 
kardioloģijas, kardioķirurģijas, neatlie ka-
mās medicīniskās palīdzības pamazām 
izauga arī invazīvā kardioloģija. Centrs no 
vienas slimnīcas apakšvienības kļuva par 
visas Latvijas vadošo kardioloģisko klī-
niku, kurā tika ieviestas visas diagnostikas 
un ārstniecības metodes mūsdienīgai 
sirds slimnieku aprūpei. Tomēr tas ne-
nāca viegli... 

U. Kalniņš bija milzīgs Latvijas pat-
riots un vēlējās valstī ieviest pasaules 
līmeņa kardioloģiju. Viņš labi zināja 
angļu valodu un lasīja par jaunākajiem 

pētījumiem Journal of the American College of Cardiology (JACC), kas jo pro-
 jām ir viens no labākajiem kardioloģijas zinātnes žurnāliem pasaulē. Tolaik šīs 
idejas Latvijā nepieņēma – bija milzīga stagnējoša pretestība, par U. Kalniņa 
plāniem vīpsnāja. Viņa vīzija un vēlmes absolūti nesakrita arī ar valsts finanšu 
iespējām. Tomēr viņš uzskatīja, ka ir jāiet uz priekšu, un ātrāk nekā bija ierasts 
līdz šim. Tāpat kā basketbolā U. Kalniņš bija pieradis spēlēt uzbrukumā un gūt
grozus, arī medicīnā viņš strādāja ar ideju veidot procesu, uzvarēt un gūt baudu. 
Viņš bieži pieminēja Ričardu Oldingtonu, kurš uzskatīja, ka dzīvi vajag dzīvot ar 
baudu tās visplašākajā nozīmē. 

Lai gan pats neveica angioplastijas, U. Kalniņš iedrošināja to darīt mani. Ar 
tā laika iespējām, tā bija avantūra, bet, paldies augstākiem spēkiem, viss gāja 
gludi. Paralēli U. Kalniņa apsēstībai ar mūsdienīgas ārstēšanas ieviešanu Latvijā 
viņš bija ļoti atbildīgs, apzinīgs un pedantisks. Šīs īpašības motivēja viņu sākt uz 
pierādījumiem balstītas medicīnas ieviešanu Kardioloģijas centrā. U. Kalniņš 
lūdza visus ārstus līdz pēdējam sīkumam pierakstīt pacientu slimības vēstures –
kādas ir bijušas analīzes, kādas darbības veiktas, kādas ierīces izmantotas, kādi 
medikamenti lietoti, kādas ir bijušas reakcijas, kas ar pacientu noticis pēc mē-
neša, diviem... Ja kāds no ārstiem kaut ko nezināja par kādu no pacientiem,
tad U. Kalniņš bija neiecietīgs: “Kā Jūs nezināt? Paņemiet blociņu un pierakstiet!
Un tad paskatieties un izlasiet!” 

Tas bija sākums zinātniskajai darbībai mūsu centrā un tas bija grūts. Pētī-
jumus Latvijas Kardioloģijas centram neviens nepiedāvāja – tie bija jānopelna 

Uldis Kalniņš.
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ar darbu, bija jāpierāda savas spējas. Tolaik, lai kvalificētos kādam pētījumam, 
Kardioloģijas cantram daudz kā pietrūka – ierīču, medikamentu, pieredzes. Bet
U. Kalniņš palika pie sava – ja neesam pētniecībā, tad mūsu nav un neviens 
pasaulē par mums nezina! Viņš darīja visu, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē – 
darbojās starptautiskās organizācijās, kļuva par Eiropas Kardiologu biedrības un 
Amerikas Kardiologu koledžas īsteno locekli, nodibināja ciešas saites ar kolēģiem 
pārējās Baltijas valstīs, Austrālijā, ASV, Nīderlandē, Vācijā. Šobrīd U. Kalniņa iesāk -
tais darbs ir vainagojies panākumiem – jau daudzus gadus ar Latvijas Kardio -
loģijas centru pasaulē rēķinās.

Paralēli praktiskajai un zinātniskajai darbībai U. Kalniņam bija arī pedagoģiski 
akadēmiskais darbs. Ar milzīgu atbildības sajūtu viņš nodarbojās ar studentu un 
jauno speciālistu apmācību. No 2001. gada U. Kalniņš bija Latvijas Universitātes 
medicīnas fakultātes asociētas profesors. 

U. Kalniņam bija plašs redzesloks, viņu interesēja māksla, mūzika, lietartūra. 
Viņš vienmēr gribēja vairāk un pastāvīgi sūdzējās, ka par lēnu lasot, jo vēlētos izlasīt 
vairāk. Viņš visus iedrošināja neskatīties tikai uz to, kas ir blakus, bet raudzīties 
pasaulē. Viņam nebija nekā neispējama. Un, ja kāds teica, ka ir neētri kaut ko darīt 
vai teikt, U. Kalniņš atbildēja, ka neērti ir gulēt pie griestiem.

Viņš bija kā Pīters Pens, kurš nevarēja novecot. Viņam vienmēr vajadzēja 
panākt maksimumu, varbūt tādēļ viņu daudzi nesaprata, bet, iespējams, tādēļ viņš 
arī daudz izdarīja.

Uldis Kalniņš atpūtā Šveicē.
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Lāsma Gaitniece, Alīda Zigmunde

UZŅĒMĒJA, ĀRSTA UN MĀCĪTĀJA 
KRISTOFA FON ŠRĒDERA MANTOJUMS

   

Ernsta Emīla Kristofa fon Šrēdera (v. Schröder; 1855–1915), kuru viņa dzīves 
laikā mēdza dēvēt vienkārši par Kristofu fon Šrēderu, vārds mūsdienu rīdziniekiem 
un citiem Latvijas iedzīvotājiem neko neizsaka. Izdzirdot to pieminam, visdrīzāk 
sekotu jautājums, ar ko gan viņš ir tik slavens un kāpēc viņa vārds ierakstāms ne 
tikai Latvijas galvaspilsētas, bet visas mūsu valsts vēsturē. 

K. fon Šrēders dzimis Tērbatā 1855. gadā pedagoga Jūliusa fon Šrēdera 
(1808–1888) ģimenē. Šrēderu dzimta cēlusies no Prūsijas, Rīgā ieceļoja viņa vec-
vectēvs, kurš bija tirgotājs. K. fon Šrēdera vectēvs bija mācītājs, tēvs – pedagogs ar 
teoloģisko izglītību, kurš strādāja Maskavā un Tērbatā.

Augstāko izglītību K. fon Šrēders ieguva Tērbatas Universitātē, kur studēja 
medicīnu no 1874. līdz 1880. un teoloģiju no 1892. līdz 1894. gadam. Pēc 
medicīnas studiju beigšanas viņš strādāja Sarkandaugavā par ārstu 1879. un
1880. gadā, pēc tam Rīgas pilsētas slimnīcā 1880. un 1881. gadā, bet 1882. gadā 
paralēli mediķa darbam pievērsās uzņēmējdarbībai. Ārstam Šrēderam nebija 
viegli vadīt Idiotu un epileptiķu privāto iestādi, iespējams, tāpēc no 1882. gadā 
iesāktā darba atteicās jau nākamajā, 1883. gadā. 

Ārsts K. fon Šrēders turpmākos deviņus gadus vadīja ārstniecības un ūdens 
dziedniecības iestādi Zasulaukā (Cur- und Wasserheilanstalt Sassenhof) Pārdau -
gavā. Mūsdienu izpratnē tā bija sanatorija, kuras pirmsākumi saistāmi ar ārsta 
Heinriha Boses (Bosse; 1829–1869) 1868. gadā dibināto dziednīcu. K. fon Šrēders 
to aprīkoja ar moderniem elektriskajiem aparātiem, nodrošināja masāžas, mine-
rālūdeņu un dūņu vannas, kā arī piedāvāja diētas kūres cilvēkiem, kuri cieta no 
aptaukošanās. Dziedniecības iestādes ēdienkartē bija iekļauts veģetārais ēdiens –
piena, kefīra un citu produktu kombinācijas ar mērķi veicināt svara samazinā  -
šanos. Jāatzīmē, ka tika izmantota arī t. s. Ertela dziedniecība (Oertelsche Kur), ko 
ieviesa vācu otolaringologs Maksis Jozefs Ertels (Oertel; 1835–1897). 

Dziedinātava atradās izdevīgā vietā – tuvu Rīgas centram, tai apkārt bija 
daudz koku, tostarp priedes, kas nodrošināja svaigu, veselīgu gaisu un iespējas 
gan pastaigāties, gan nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu. Savu dziedinātavu 
K. fon Šrēders veidoja pēc ārzemēs noskatītu līdzīgu iestāžu parauga, ieviesdams 
Latvijas teritorijā to, kas tajā laikā pasaulē tika uzskatīts par modes lietu, turklāt 
bija zinātniski pamatots. Pēc ārstniecisko procedūru veikšanas sirdzējiem bija
pieejama halle ar klavierēm, biljards, boulings, bibliotēka ar lasītavu.
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Lai pie saistītu jaunus klientus, tika piekopta dažādu cenu politika, lai katrs 
tērētu tik, cik spēj atļauties. Piemēram, 1884. gadā pilna pansija un ārstēšana 
maksāja 25 rubļus nedēļā, taču bija iespējas izvēlēties arī lētāku jeb otrās klases 
ārstēšanu, izvēloties vienkāršāku ēdienu un istabu dzīvošanai. Par to bija jāmaksā 
14 rubļi nedēļā vai 50 rubļi mēnesī. Turīgākie klienti varēja izvēlēties vairākas 
istabas, kā arī izsmalcinātāku ēdienu. Blakus dziedinātavai atradās vingrošanas 
laukums. Sirdzējiem bija atvēlētas 35 istabas, turpat dzīvoja arī ārsta K. fon Šrēdera 
ģimene.

K. fon Šrēdera uzturēto un vadīto Zasulauka ārstniecības un ūdens dzied-
niecības iestādi trīs gadu laikā (no 1883. līdz 1885. gadam) apmeklēja 271 cilvēks. 
Pilnībā atveseļojušies esot 106 sirdzēji (jeb 38% no klientu kopskaita), veselības 
uzlabojumi kontatēti 113 sirdzējiem (jeb 42% no kopējā skaita), bet 52 palikuši 
neizārstēti. Turpat piektdaļa neizārstēto klientu varētu šķist liels skaits, taču 
dziedinātavā nonāca galvenokārt cilvēki ar smagām un hroniskām slimībām. 
Ne vienmēr izārstējamas bija nervu slimības, kaut gan jūtami uzlabojumi tika 
konstatēti vairumā gadījumu.

Iemeslu, kāpēc 1893. gadā K. fon Šrēders uzņēmējdarbību pārtrauca un ārsta 
darbu pameta, raksta autorēm pagaidām vēl nav izdevies noskaidrot. Iespējams, 
tas bija saistīts ar domstarpībām un apvainojumiem, kas tika apspriesti presē 
saistībā ar kāda garīgi slima sirdzēja nāvi, jo dziedinātavā tika ārstēti arī nervu 
slimnieki. 

1892. gadā K. fon Šrēders otrreiz iestājās Tērbatas Universitātē ar mērķi 
studēt teoloģiju. Pēc tās absolvēšanas 1894. gadā viņš ieņēma Rīgas pilsētas 
vikāra amatu, bet kopš 1896. gada kalpoja par mācītāju Ādažos. K. fon Šrēdera 
teoloģiskie uzskati tika balstīti hernhūtismā, kas bija tuvs arī viņa priekštečiem.

Dziedinātava Zasulaukā nav saglabājusies līdz mūsu dienām, mūžībā 
devušies arī K. fon Šrēdera pacienti un laikabiedri, taču mantojumā palicis tas, 
ko ārsts un mācītājs uzrakstījis un atstājis nākamībai. Galvenokārt tie ir ziņojumi 
par dziedinātavas darbību un reliģiskie raksti. Interesants un tālaika sabiedrībā 
plaši apspriests bija viņa darbs par angļu dramaturga Viljama Šekspīra traģēdijas 
“Hamlets” galveno varoni Hamletu. Pēc Šrēdera domām, Hamlets bijis neirastēniķis 
ar elpošanas problēmām, korpulents, mazasinīgs... Pie šādiem secinājumiem viņš 
nokļuvis, ne tikai izpētot Hamleta raksturu, bet arī mīlestības izpausmes. 

K. fon Šrēdera 60 gadus garais mūžs bijis ļoti darbīgs un piepildīts. Viņš 
praktizēja it kā nesalīdzināmās nozarēs – medicīnā un teoloģijā, taču labi zināms, 
ka iespējams ārstēt arī ar vārdu, aicinot rast mierinājumu Jēzus Kristus mācībā. 
To lieliski pierāda ārsta, mācītāja un uzņēmēja K. fon Šrēdera darbība Rīgā un tās 
apkārtnē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā.
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Daina Gavare

PROFESORS DR. MED. MĀRTIŅŠ ZĪLE: 
PROFESIONĀLĀ UN AKADĒMISKĀ 
DARBĪBA 20. GADSIMTA 20.–30. GADOS

Grāmatas atvēršanas svētkus sērijā LU rektori 2014. gada nogalē piedzīvoja 
Latvijas Universitātes Bibliotēkas sagatavotā biobibliogrāfija Profesors Mārtiņš Zīle: 
dzīve un darbs [4], kas veltīta LU rektoram, profesoram Dr. med. Mārtiņam Zīlem 
(1863–1945).

 M. Zīle dzimis 1863. gadā 28. janvārī Ungurpils muižas amatnieka ģimenē 
kā septītais bērns. Lielāko atbalstu izglītības un profesijas izvēlē viņam devis 
vecākais brālis – ērģelnieks, skolotājs un Vispārējo latviešu dziesmu svētku 
virsdiriģents Indriķis Zīle (1841–1919). Medicīnas doktora grādu M. Zīle ieguvis 
Tērbatas universitātē 1889. gadā, aizstāvot disertāciju Ein Beitrag zur Statistik der 
Rectumcarcinome profesora Eduarda fon Vāla (Wahl, 1833–1890) vadībā. Pēc 
promocijas M. Zīle no 1890. līdz 1892. gadam strādāja par praktizējošu ārstu 
Vīlandē, tur nodibinot ģimeni, bet turpmākās dzīves un darba gaitas viņu aizveda 
tālu aiz Latvijas robežām. 1893. gada nogalē M. Zīle pārcēlās uz dzīvi Krimā, bet
no 1898. gada Odesā intensīvi veica pētniecības, praktisko un akadēmisko 
darbu. Šajā dzīves periodā viņš sāka pētījumus iekšķīgo slimību jomā (astma, 
plaušu fizioloģija, funkcionālā diagnostika un sirds slimības). 1922. gadā pēc LU 
administrācijas aicinājuma viņš atgriezās Latvijā, kur viņam jau bija rezervēta 
profesora štata vieta, un uzņēmās atbildīgus administratīvos amatus: LU 
Medicīnas fakultātes dekāns no 1923. līdz 1925. gadam, LU rektors no 1927. līdz 
1929. gadam, Latviešu ārstu biedrības priekšnieks no 1923. līdz 1929. gadam, 
Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības padomes priekšnieks no 1923. līdz 
1924. gadam. No 1922. līdz 1938. gadam viņš vadīja Fakultātes terapijas klīniku, 
kuru vēlāk uzticēja savam audzēknim Kristapam Rudzītim (1899–1978). Būdams 
cienījamā vecumā, M. Zīle turpināja lasīt lekcijas līdz pat aiziešanai pensijā
1938. gada pavasarī. 

M. Zīles personības daudzpusība vērojama vairākās dimensijās. Profesoram 
pieder izcila loma LU Medicīnas fakultātes izveidošanā un jaunu ārstu sagatavo-
šanā, ievirzot topošos mediķus ne tikai atsevišķu zinātņu satura izpratnē un 
izkopšanā, bet arī vairāku nozaru savstarpējā sadarbībā, kas visvairāk nepiecie-
šama zinātniskā redzesloka paplašināšanai. 

Savas administratora spējas M. Zīle pierādīja, 1925. gadā sarīkojot Latvijas 
ārstu un zobārstu 1. kongresu un 1930. gadā pirmo starptautisko konferenci 
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medicīniskās sintēzes veicināšanai Rīgā, par kuru presē publicēta atsauksme: 
“Prof. Zīle savā atklāšanas runā aizrādīja, ka līdz šim medicīnā valdījis analītiskais 
novirziens un ka tagad, kad tik daudz runā par krīzi medicīnā, pienācis laiks vienot, 
sintezēt visus grūtā, ilgā pētīšanas darbā gūtos novērojumus. Jāatrod ir likumības, 
medicīnisks pasaules uzskats. To visu var dot, tikai analizējot iegūto datu sintēzi” 
[2]. Pēc profesora iniciatīvas Marienbādē Čehoslovākijā (tagad Mariánské Lázně 
Čehijā) 1932., 1934. un 1936. gadā tika sasaukti vēl trīs medicīniskās sintēzes 
kongresi. 

Mūža otrajā pusē profesors M. Zīle arvien vairāk pievērsās medicīnas filo-
zofiskajiem jautājumiem, tādējādi liekot pamatus Latvijas internās medicīnas 
filozofiskās skolas tradīcijām. Šo uzskatu popularizēšanu turpināja viņa skolnieks 
profesors K. Rudzītis. “K. Rudzītim tuvi un pieņemami bija M. Zīles uzskati par ārsta 
pasaules redzējumu, dzīves jēgu un mērķi. Medicīnas problēmu sintēzi viņš saistīja 
ne tikai ar klīnisko medicīnu, bet arī ar bioloģiju, fizioloģiju un citām radnieciskām 
disciplīnām” [1]. Pēckara gados šo uzskatu turpināja internists profesors Ilmārs 
Lazovskis (1931–2003). 

Profesoram veltītajā monogrāfijā apkopoti līdz šim nepublicēti dokumenti un 
fotogrāfijas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, un P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 
krājuma. Bibliogrāfijas sastādīšanā izmantoti LU Bibliotēkas, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas kartīšu katalogi un kartotēkas, Valsts 
nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, Nacionālās bibliogrāfijas analītikas 
datubāze, digitālās bibliotēkas kolekcija Periodika, LU Bibliotēkas veidotā LU zināt-
nieku publikāciju un vēstures datubāze, LU mācībspēku publikāciju kartotēka. 
Izmantoti arī Krievijas Nacionālās bibliotēkas, Vācijas Nacionālās bibliotēkas un 
Tartu Universitātes bibliotēkas elektroniskie katalogi un tiešsaistes datubāzes. 
Pirmo reizi publicētas profesora mazmeitas Irinas Kīsmanes-Zīles (Irina Kießmann-
Sihle) atmiņas un foto no personīgā arhīva. Ilgus gadus M. Zīles radošā darba 
izpētei Novorosijas jeb Jaunkrievijas Universitātē un atspoguļojumam tā laika 
preses izdevumos krievu un vācu valodā veltījis Odesas Nacionālās medicīnas 
universitātes Sociālās medicīnas un medicīnas menedžmenta katedras vadītājs 
profesors un medicīnas vēstures pētnieks Konstantīns Vasiļjevs (Константин 
Константинович Васильев). 

Grāmatā ievietotajā bibliogrāfijā ir apzinātas M. Zīles monogrāfijas, publi-
kācijas periodiskajos izdevumos un rakstu krājumos, kā arī manuskripti, kopumā
ap 60. Astoņas monogrāfijas izdotas laika posmā no 1889. līdz 1942. gadam. 
Atkārtoti profesora Valda Pīrāga tulkojumā no vācu valodas un ar komentāriem 
2011. gadā izdota monogrāfija Par ārsta pasaules skatījumu un slimības jēgu: 
uzsaukums dzīvības sintēzei. Divi 1943. gadā sagatavotie manuskripti atrodas
P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Bibliogrāfijas lielāko daļu aizņem raksti 
par M. Zīli, kopumā 342 publikācijas no 1889. līdz 2014. gadam. Dažviet viņa 
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vārds ir minēts tikai garāmejot, 
piemēram, 1889. gadā izdotajā Tērba-
tas Universitātes studentu biogrāfiju 
apko pojumā Album Academicum der 
Kaiserlichen Universität Dorpat. Pēdējo 
gadu laikā šo sarakstu var papildināt 
ar vairākiem rakstiem, kuros M. Zīles 
vārds tiek pieminēts aizvien plašākā 
kontekstā, meklējot saknes Eiropas 
medicīnas vēstures līkločos. 2016. 
gadā rakstu krājuma Acta medico-
historica Rigensia 10. sējumā publicēts 
LU Medicīnas fakultātes profesora un 
vadošā pētnieka, Internās medicīnas 
katedras vadītāja V. Pīrāga raksts 
Latvijas internās medicīnas skola kā 
ideju pēctecības modelis [3], norādot, 
cik lielā mērā Latvijas medicīnas skolu 
ir ietekmējuši Tērbatas Universitātes 
mācību spēki, kā tieši vai netieši M. 
Zīles idejas ir ietekmējušas daudzus 
Latvijas patologus un internistus un ir 
aktuālas joprojām. 

Grāmatu sērija, kas iznāk kopš 2004. gada un veltīta LU rektoriem no 1920. 
līdz 1944. gadam, ir būtisks papildinājums LU vēstures apzināšanā, gatavojoties 
tās simtgadei 2019. gadā. 
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Rita Grāvere 

BĒRNU ĀRSTA JĒKABA NĪMAŅA 
DEVUMS BĒRNU VESELĪBAS APRŪPES 
PROCESOS LATVIJĀ 20. GADSIMTA 
PIRMAJĀ PUSĒ

Jēkabs Nīmanis (1902–1979) ir bērnu ārsts, kas jau studiju gados Tērbatas 
universitātes Medicīnas fakultātē savu nākotni saskatīja darbā ar bērniem. 
Īstenojot nodomu, J. Nīmanis 1916. gadā kā subasistents strādāja universitātes 
bērnu klīnikā un ambulancē pie prof. V. Žukovska un docenta O. Rotberga.
1922. gada septembrī J. Nīmanis kļuva par Latvijas Universitātes Bērnu slimību 
klīnikas asistentu pie prof. E. Gartjē.

No 1925. līdz 1935. gadam J. Nīmanis pildīja Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas 
direktora amatu. Viņš bija nolēmis īstenot prof. E. Gartjē pamatnostādni – izveidot 
laika prasībām labi iekārtotu universitātes bērnu klīniku. Jaunā direktora plāni 
bija lieli, tomēr pamatojās sava laika ārstniecības, higiēnas un infekcijas prasībās. 
Vispirms, neskatoties uz Veselības valdes pretošanos, jaunais direktors palieli-
nāja slimnīcas pdarbinieku skaitu. J. Nīmaņa mērķtiecīgās rīcības rezultātā un 
sadarbībā ar prof. A. Kirhenšteina vadīto un pie Mikrobioloģijas institūta pastāvošo 
piensaimniecības laboratoriju jau pirmajā viņa vadības gadā slimnīcā tika ierīkota 
pirmā centralizētā bērnu virtuve. 1926. gadā slimnīcu pieslēdza kanalizācijas 
sistēmai. Visās ēkās iepriekšējā tvaika apsilde tika nomainīta ar ūdens apsildi. Tajā 
pašā 1926. gadā slimnīcā tika ierīkota speciāla dezinfekcijas ēka lipīgo nodaļu 
kanalizācijas ūdeņu dezinficēšanai, lai tie netīrītā veidā neieplūstu Daugavā. Šai 
laikā tika pabeigti arī slimnīcas teritorijas asfaltēšanas darbi. 1927. gadā jaunā 
direktora vadībā tika izbūvēts speciāls izolators ar 26 gultām, kopējais gultu skaits 
tika palielināts līdz 500. 1928. gadā slimnīcā tika ierīkota trešā iekšķīgo slimību 
nodaļa ar 32 gultām, un atsevišķa nodaļa ar 32 gultām tika atvēlēta ādas un 
sifilisa slimniekiem, tāpat izveidoja ausu – deguna – kakla slimību nodaļu ar 20 
gultām. Šādi savu pirmo gadu devumu slimnīcā raksturoja pats ārsts. J. Nīmanis 
bija novators, viņam patika jauni, laikmetīgi projekti. Tāpēc J. Nīmaņa vadības laikā 
Bērnu slimnīcā tika ierīkota automātiskā tālruņa centrāle ar 43 tālruņiem, slimnīca 
iegādājās fizikālās terapijas aparātus. 1934. gada beigās J. Nīmanis, sakarā ar savas 
privātklīnikas atvēršanu, bija spiests šo posteni atstāt. 

Viena no ražīgākajām J. Nīmaņa darbības sfērām cīņā ar sabiedrības jauno 
pilsoņu veselības problēmām bija profilaktiskā medicīna, viņš kļuva par vienu no 
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kaismīgākajiem preventīvās medicīnas tribūniem Latvijā. Abas J. Nīmaņa grāmatas 
“Zīdainis” un “Mazbērns” piedzīvoja vairākkārtējus izdevumus. 

Savas pēdas sabiedrības veselības aprūpes procesos J. Nīmanis atstāja 
sociālajā pediatrijā, jo nozīmīga viņa raženā mūža daļa saistās ar darbu zīdaiņu 
un mazbērnu namos. Pats viņš atzina: “Esmu stāvējis pie valsts bērnu namu 
šūpuļa, esmu bijis šo namu ārsts un konsultants līdz 1940. gada septembrim. 
Esmu darbojies audžu vecāku un audžu bērnu, kā arī adoptīvo vecāku un bērnu 
institūtā, un esmu piedalījies arī alimentu komisijās, protams, aizstāvot vientuļo 
māšu un bērnu intereses.” 1924. gada 1. decembrī J. Nīmanis oficiāli uzsāka darbu 
zīdaiņu patversmē par ārstu uz brīva līguma pamata, un jau uzreiz viņš saskārās 
ar visasāko problēmu. Valsts zīdaiņu namā atvēlētās 100 gultas bija nepietiekams 
skaits tam laikam. 1925. gada 6. jūlijā Tautas labklājības ministrijas veselības 
departaments nozīmēja J. Nīmani iekārtot līdzīgu patversmi Latgalē un sūtīja 
viņu uz Daugavpili mājas pirkšanas lietā. J. Nīmanis izvēlējās Daugavpilij netālo 
Grīvu, un pēc diviem gadiem, 1927. gadā, Tautas labklājības ministrijas Sociālās 
aizgādības departaments Grīvā atvēra otro zīdaiņu namu Latvijā .

Darbs zīdaiņu un kopš 1932. gada arī mazbērnu namos deva iespēju ārstam 
apkopot pētījumu rezultātus par zīdaiņu un mazbērnu fizisko attīstību, ievedot 
šos šodien unikālos materiālus Latvijas antropoloģijas vēsturē. 1942. gadā
J. Nīmani uzaicināja par vecāko lektoru pie Medicīnas fakultātes Bērnu klīnikas un 
katedras. Izturot visus doktoranta pārbaudījumus, 1944. gada martā J. Nīmanis 
aizstāvēja doktora disertāciju. Savu pētījuma mērķi J. Nīmanis formulēja šādi: 
“Mans uzdevums ir novērtēt, pirmkārt, vai un kādu iespēju valsts zīdaiņu nami 
devuši spriedumam par latviešu zīdaiņu attīstību vispār, otrkārt, kāda bijusi valsts 
zīdaiņu namu ietekme uz tajos audzināto latviešu zīdaiņu attīstību un, treškārt, 
kāda nozīme bijusi valsts zīdaiņu namiem mātes un bērna aizsardzībā Latvijā.” 
Sava mūža ražīgāko posmu, kuru ārsts formulēja kā “garu darba dienu”, viņš 
aizvadīja darbā ar bērniem un rūpēs par bērniem, atstājot spilgtu lappusi Latvijas 
sabiedrības veselības aprūpes procesu vēsturē Latvijā.  
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Vēsma Klūga

PĀVILS STRAUTZELIS UN VIŅA HIGIĒNA

Pāvils Strautzelis ir viens no pirmajiem latviešu ārstiem, kurš devis ievērojamu 
ieguldījumu sabiedrības veselības kopšanas izglītošanā. Viņš dzimis saimnieka 
ģimenē 1864. gada 1. jūlijā Slampes pagasta Strautzeļu mājās. Izglītības gaitas
P. Strautzelis sācis Slampes pagasta skolā, turpinājis Tukuma apriņķa skolā un
1885. gadā beidzis Jelgavas ģimnāziju. Vēl būdams ģimnāzists, viņš sāka rakstīt.
No 1886. gada līdz 1892. gadam P. Strautzelis Tērbatas universitātē studēja 
medicīnu un darbojās studentu korporācijā Lettonia.

Pēc studiju beigšanas 1893. gadā viņš sāka ārsta praksi Bērzmuižā, bet 
nākamajā gadā devās uz Jelgavu. No 1896. līdz 1908. gadam P. Strautzelis bija 
pasta un telegrāfa kantora ārsts un rosīgi piedalījās vietējā sabiedriskajā dzīvē. 
1902. gadā viņš bija starp Latviešu ārstu biedrības dibinātājiem. No 1909. līdz
1915. gadam P. Strautzelis rediģēja “Veselības kopšanas kalendāru”, bet no 
1912. gada līdz 1915. gadam – nedēļas laikrakstu Jaunās Latviešu Avīzes un bija 
līdzstrādnieks citos periodiskajos izdevumos [2].

Sākoties Pirmajam pasaules karam, P. Strautzelis jau no pirmajām tā dienām 
atradās frontē kā kara ārsts un pildīja vecākā ordinatora pienākumus lauku 
hospitāļos Indrā un Daugavpilī (tur arī kara slimnīcas vecākais ārsts). 

Privātārsta praksi P. Strautzelis Jelgavā atjaunoja 1918. gadā un bija arī 
ģimnāzijas ārsts. Pēc Latvijas atbrīvošanas viņu iecēla par Jelgavas valsts slimnīcas 
direktoru līdz tās likvidēšanai 1922. gadā [2]. 1928. gadā ārsts apbalvots ar Triju 
zvaigžņu ordeņa 3. šķiru un 1939. gadā ar Atzinības krusta 3. šķiru. P. Strautzelis 
miris 1941. gada 26. jūnijā, apglabāts Dobeles novada Bērzes kapos [1].

P. Strautzelis interesējies un savos darbos atspoguļojis plašu medicīnisko 
tematiku, tomēr visvairāk novērtēti viņa darbi par higiēnu, viens no tiem ir grāmata 
Higiēna divās daļās, izdota 1905. un 1908. gadā [5].

Darba 1. daļas apjoms ir 81 lappuse, tai ir priekšvārds un sešas nodaļas ar 
apakšnodaļām. Priekšvārda pirmais teikums “Cilvēka veselība ir viņa dārgākā 
manta” arī pēc vairāk nekā 110 gadiem skan tā, it kā tas būtu teikts šodien. Autors 
norāda, ka “no tā laika, kad higiēna sāka uzplaukt, mirstība mazinājusies un cilvēku 
vidējais mūžs top garāks” un, ka “sarakstīt visiem saprotamu higiēnu” viņu aicinājusi 
Rīgas Latviešu biedrības izdevniecība Derīgu grāmatu nodaļa. Priekšvārda beigās 
autors norāda trīs izmantotos avotus. Tie ir ievērojamā vācu fiziologa un higiēnista 
profesora Maksa Rubnera (Max Rubner, 1854–1932) Leipcigā izdotā apjomīgā, 
gandrīz 1000 lappušu biezā mācībgrāmata Lehrbuch der Hygiene” (1900), šveiciešu 
ārsta un veselības aprūpes darbinieka Jākoba Lorenca Sonderegera (Jakob Laurenz 
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Sonderegger, 1825–1896) sarakstītā Vor-
posten der Gesundheitspflege” (1873) un
Imperatora veselības biroja Berlīnē sa stā-
dītais Gesundheitsbüchlein 9. izdevums 
(1901).

1. daļas 1. nodaļā Gaiss paskaidrots, 
cik svarīgs cilvēka dzīvībai tas ir, norādīts 
gaisa ķīmiskais sastāvs, izskaidrots, kas ir 
gaisa spiediens un gaisa svars. Aprakstot 
“gaisa netīrumus”, autors paskaidro, ka tie 
ir “gāzes un tvaiki, putekļi un citi mikrobi”. 

2. nodaļā Zeme autors pastāsta, ka 
no tās īpašībām ir atkarīga augu valsts 
attīstība un ūdens īpašības, bet cilvēku 
veselībai “vēl svarīgākas ir zemes virsējo 
kārtu fizikāliskās īpašības”. 

3. nodaļā Ūdens autors raksta, ka tas 
nekad cilvēkam nedrīkst trūkt – ne tikai 
kā barības viela, bet arī kā līdzeklis tīrības 
uzturēšanai, kas bez ūdens nav iespējama. Vissvarīgākā ir vieta, no kuras ūdeni 
iegūst, vislabākais ir avota ūdens, bet tas “jāietecina izmūrētā, ar vāku cieši apsegtā 
bedrē, kuras vienā pusē atrodas caurums ūdens iztecēšanai”. Autors uzskata, ka 
visdrošāk baktērijas var nonāvēt, ūdeni vārot, var izmantot arī ūdens filtrus, bet tie, 
kā domā autors, nepilda savu uzdevumu pilnībā.

4. nodaļā Siltums autors runā gan par gaisa siltumu, gan “cilvēka miesas 
siltumu” – par cilvēka spēju piemēroties mainīgai gaisa temperatūrai. Svarīga 
nozīme “miesas siltuma” saglabāšanā ir ķermeņa norūdīšanai, piemēram, 
pēc mazgāšanās siltā ūdenī var aplaistīties ar aukstu ūdeni. Ķermeņa siltuma 
uzturēšanā svarīga nozīme ir apģērbam. Par gultu autors raksta, ka “apmēram 
vienu trešdaļu no visa mūža pavadām gultā – gultai pa gulēšanas laiku jāpilda 
apģērba vieta”, tāpēc tai jābūt ērtai, lai cilvēks varētu visus muskuļus atpūtināt, un 
jānoliek tā, lai “gaiss var svabadi vēdināties”. 

5. nodaļā Klimats autors raksta par jūras, zemes un kalnu klimata ietekmi uz 
cilvēka veselību. 

Pēdējā, 6. nodaļa Dzīvoklis ir 1. daļas apjomīgākā nodaļa. Autors uzskata, ka 
“veselīgam un omulīgam dzīvoklim vajag būt ērtam, gaišam, siltam un sausam, 
viņš nedrīkst būt par mitekli samaitātam gaisam, nedz netīrumiem, nedz slimību 
dīgļiem”. 

Grāmatas 2. daļas apjoms ir 84 lappuses, tai ir viena nodaļa Uzturs. Uztura 
uzdevums ir nodrošināt cilvēka spēju dzīvot, un autors raksta, ka “no trūcīga un 
nederīga uztura miesas orgāni slikti attīstās”. Viņš skaidro, kas ir apetīte, ēstgriba, 

Pāvils Strautzelis medicīnas studiju
laikā Tērbatā.
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izsalkums, slāpes. Ēdienam jābūt “viegli 
sagremojamam un pēc iespējas labi 
izmantojamam”. Analizēts jautājums, vai 
pēc ēšanas var un vajag gulēt. Autors 
saka, ka zīdainim “miegs pēc ēšanas 
dabīgs un veselīgs”, arī slimie, izvārgušie 
un citādi nogurušie pēc ēšanas drīkst 
atpūsties, bet veselam cilvēkam tas ir pat 
kaitīgi. 

Nepieciešamais barības daudzums 
katram cilvēkam ir individuāls un 
atkarīgs no dažādiem apstākļiem, 
piemēram, no “miera un darba. 
Vismazāk barības patērē miegā, vairāk 
stāvot, ejot, sēžot utt., vēl vairāk pie 
smaga miesīga darba”. Autors aplūko 
barības daudzuma nepieciešamību arī 
atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem, 
cilvēka vecuma, dzimuma, auguma un 
darba veida. Labs uzturs nedrīkst būt 
vienveidīgs – laiku pa laikam ēdienkartē 

jāievieš pārmaiņas, ko var panākt ar ēdiena gatavošanu dažādos veidos – vārot, 
cepot, sutinot. Tāpat svarīgi ir lietot tādus traukus, “no kuriem neatdalās ģiftis”. 

“Tā kā visi barības līdzekļi stāvot paši no sevis pamazām samaitājas”, autors 
daudzus produktus iesaka konservēt. Attiecībā uz glabāšanu ledusskapī autors 
raksta, ka “diemžēl ledus skapju konstrukcija ļoti trūcīga”, jo temperatūra mēdz būt 
augstāka par pieciem grādiem.

Nodaļu noslēdz apakšnodaļa Baudas līdzekļi, pie kuriem autors pieskaita tēju, 
kafiju, kakao, alkoholiskos dzērienus un tabaku, minot, kā katrs ietekmē cilvēka 
veselību.

Apliecinājums grāmatas vērtībai ir tās iekļaušana Izglītības ministrijas Skolu 
departamenta mācību literatūras sarakstos [3, 4].
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Ilga Mantiniece 

LIEPĀJAS ĀRSTS ALEKSANDRS KAIRE 
UN LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Liepājas ārsts Aleksandrs Kaire (1873–1936) ir personība, kuru Latvijas 
Universitāte vēlējās redzēt savu mācībspēku rindās, taču nesaņēma viņa pie-
krišanu. A. Kaire savu misiju saskatīja dzimtajai Kurzemei veltītā darbā. Ne velti 
viņš tiek uzskatīts par vienu no 20. gadsimta izcilākajiem Liepājas ārstiem. LU pēc 
viņa nāves ar testamenta novēlējumu saņēma ārsta leģendāri plašo bibliotēku 
kā cieņas apliecinājumu universitātei. Tās saturs ir laikmeta liecība profesionāli 
erudītas, ar augstiem ētikas principiem apveltītas personības veidošanās ceļam. 

Aleksandrs Kaire dzimis 1873. gada 27. augustā Rucavā, kur beidza pro-
ģimnāziju, tad Nikolaja ģimnāziju Liepājā un izglītību turpināja pašmācības ceļā. 
Vedenska ģimnāzijā Sankt-Pēterburgā 1901. gadā viņš nokārtoja pārbaudījumus 
kā eksterns un iestājās Sankt-Pēterburgas Universitātes Dabaszinātņu fakultātē.
Pēc II kursa pabeigšanas A. Kaire nolēma studēt medicīnu un iesniedza dokumen-
tus Kijevas Universitātē, kura neakceptēja pāriešanu tajā, tad viņš pārcēlās uz 
Maskavu un veiksmīgi iestājās Maskavas Universitātes Medicīnas fakultātē, ko 
pabeidza ar izcilību. Provizora grādu A. Kaire ieguva 1907. gadā, bet 1908. gadā – 
ārsta grādu.

A. Kaire apsvēra zinātnieka karjeru un 1908.–1909. gadā bija Maskavas 
Universitātes Farmakoloģijas institūta subasistents. Vēloties paplašināt zināšanu 
apvārsni un joprojām interesējoties par dabaszinātnēm, A. Kaire 1909. gadā 
iesniedza lūgumu atjaunot viņu Sankt-Pēterburgas Universitātes Dabaszinātņu 
fakultātē, kur tika uzņemts III kursā, tomēr 1911. gadā tika izslēgts par mācību 
maksas nenokārtošanu. Dzīves apstākļi lika atgriezties Latvijā, kur pēc Skrundas 
rajona ārsta darbā pavadīta gada A. Kaire pārcēlās uz Liepāju, atvēra privātpraksi 
un pildīja arī pilsētas un tiesu ārsta pienākumus.   

A. Kaire 1914. gadā apsvēra domu uzsākt arī teoloģijas studijas Tērbatas 
universitātē. Viņa bibliotēkā plašs grāmatu klāsts bija veltīts teoloģijas tematikai: 
kristīgajai filozofijai, baznīcas vēsturei, reliģijas ētikai. Taču karš šo nodomu iz jauca. 
Tomēr dokumentos atrodams A. Kaires 1916. gadā rakstīts lūgums vēlreiz atjau not 
viņu Sankt-Pēterburgas Universitātes Dabaszinātņu fakultātē. 

Pirmā pasaules kara laikā A. Kaire darbojās Rīgā, uzņemoties sanitāro pār-
raudzību armijas aizmugurē, organizējot un vadot latviešu bēgļu lazaretes Sun-
tažos un Rīgā, darbojoties Bēgļu apgādāšanas nodaļas Medicīniskajā padomē 
kopā ar Ā. Butulu, A. Skuju u. c. Kad 1917. gadā vācu armija ieņēma Rīgu, A. Kaire 
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atgriezās Liepājā, kur vācieši viņu apvainoja spiegošanā, arestēja  un gatavojās 
nošaut. Atbrīvošana tika panākta pēdējā brīdī.

Pēc kara A. Kaire bija pirmais Latvijas Pagaidu valdības medicīnas inspek-
tors. Viņš atradās uz Latvijas Republikas Kara ministrijas kuģa “Saratova”, kas
1919. gadā pēc Aprīļa puča kļuva par Latvijas Pagaidu valdības uzturēšanās vietu. 
A. Kaire vairākkārt tika aicināts pārcelties uz Rīgu, viņam tika piedāvāts Veselības 
departamenta direktora amats un Universitātes mācībspēka darbs, taču šie 
aicinājumi tika noraidīti, dodot priekšroku Liepājai.

A. Kaires vārds tiek daudzināts par milzīgo ieguldījumu iedzīvotāju veselības 
aprūpē Liepājas pilsētas slimnīcas galvenā ārsta un direktora darbības laikā no 
1920. gada 1. decembra līdz 1933. gada 1. jūnijam. Kādu laiku viņš vadīja arī 
Liepājas Sarkanā Krusta slimnīcu, nodibināja un vadīja Sarkanā Krusta sanatoriju 
Bātē (pie Vaiņodes). A. Kaires lolojums bija arī viņa dibinātā Liepājas Žēlsirdīgo 
māsu skola. Divdesmito gadu pirmajā pusē A. Kaire rosīgi publicējās presē, 
lielākoties Strādnieku Avīzē. Viņš rakstīja par sociālo apstākļu ietekmi uz tautas 
veselību, valsts atbildību, tuberkulozes apkarošanu, sanatoriju nepieciešamību, 
alkoholisma radītām sekām, arī iestājās pret tautas lētticību brīnumzālēm u. tml.

A. Kaires atteikšanās no Liepājas pilsētas slimnīcas vadītāja pienākumiem 
1933. gadā skaidrojama ar politiskām intrigām. Arī iepriekš viņa kā sabiedriska 
darbinieka vārds un humāna cilvēka labā slava dažkārt tika  izmantota ļaunprā-
tīgās manipulācijās no vietējo sociāldemokrātu puses. Tomēr pēc 1934. gada
15. maija apvērsuma viņš kā pilsētas valdes loceklis tika aicināts vadīt Liepājas 
pilsētas Palīdzības un veselības nodaļu un veikt pilsētas skolu valdes locekļa 
pienākumus. 

Aleksandrs Kaire miris no vēža 1936. gada 20. decembrī.

LU 1937. gada pirmajā ceturksnī saņēma testamenta novēlējumu: viņa 
bibliotēku 20 000 latu vērtībā, vairākas gleznas, laboratorijas piederumus un 
dažādas ķimikālijas, ko sadalīja Medicīnas fakultātei un Centrālajai bibliotēkai.
A. Kaires personiskā bibliotēka, kas bija viena no plašākajām Latvijā, tika iekļauta 
Centrālās bibliotēkas fondā kā tāda, kas aptver vairākas jomas, nevis ir šauri 
specifiska, kas būtu jāsadrumstalo pa atsevišķiem Medicīnas fakultātes institū-
tiem vai katedrām. Tādēļ vēlākos gados, kad uz LVU Medicīnas fakultātes bāzes 
1950. gadā tika organizēts Rīgas Medicīnas institūts, A. Kaires grāmatas palika LU 
Bibliotēkā.

Tuvāka informācija par dāvinātās bibliotēkas saturu plašākai publikai līdz 
šim nav sniegta, izņemot virtuāli pieejamo pēdējos gados ievietoto kolekcijas 
raksturojumu LU Bibliotēkas portālā http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/
kolekcijas-davinajumi/davinajumi/kaires-kolekcija/

Dāvinājuma iegrāmatošanai 1937./1938. gadā Centrālajā bibliotēkā tika
veltīta atsevišķa inventāru grāmata ar nosaukumu “Dr. A. Kaires dāvināto 
grāmatu inventārs”, kas aptvēra 8454 inventāra vienības ar 8276 ierakstiem, kā 
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arī 178 ierakstus ar dubletēm (otro eksemplāru). Medicīna, teoloģija, filozofija, 
dabas zinātnes bija galvenās A. Kaires interešu jomas un viņa plašās bibliotēkas 
pamatnozares. Izdevumi bija vācu (7362 sējumi, t.i., 87%) un krievu (1090 sējumi, 
t.i., 13%) valodā, un vienīgi divas teoloģiska satura grāmatas bija latviešu valodā. 
Sakarā ar tēmu pārklāšanos ir grūti noteikt precīzus skaitļus nozarēs, bet medi-
cīnas grāmatu īpatsvars veidoja aptuveni desmito daļu, aptverot terapiju, fizio-
loģiju, diagnostiku, farmakoloģiju, neiroloģiju, ķirurģiju utt. – praktiski gandrīz visu 
medicīnas spektru, ieskaitot arī tiesu medicīnu un kara medicīnu. 

Ierakstos plaši pārstāvēta teoloģijas tematika (kristīgā filozofija, baznīcas 
vēsture, reliģijas ētika), filozofija, kultūras vēsture, socioloģija, psiholoģija, loģika, 
ētika. No slavenākajiem filozofiem krājumā ir I. Kanta, V. Vundta, G. E. Lesinga, 
S. Kirkegora, F. Nīčes u. c. izdevumi, daudz ir arī antīkās un austrumu filozofijas. 
Ļoti plašu klāstu filozofijas jomā veido pirmsrevolūcijas krievu izdevumi. Vērojot 
autoru sarakstu, redzams, kas veidojis ārsta filozofisko dzīves uztveri, – Ļ. Tolstoja 
sociālpolitiskie raksti, N. Berdjajevs, V. Solovjovs, N. Karejevs, S. Bulgakovs u. c. 
Protams, daudzi no šiem izdevumiem padomju periodā tika ietvietoti specfondā 
vai norakstīti. Inventāru grāmatas noslēguma lapā veikts ieraksts, ka tajā fiksētas 
8454 inventāra vienības, no kurām 1948. gada 1. jūlijā LVU Zinātniskās bibliotēkas 
fondos faktiski bija 8133 un specfondā 37 eksemplāri, izslēgtas 284 vienības, bet 
vēlākajos gados specfondā ievietoto grāmatu skaits pieauga. Teoloģiskas ievirzes 
grāmatas sākotnēji veidoja aptuveni 40% no visas kolekcijas (A. Kairem bija iecere 
par teoloģijas studijām), taču padomju varas gados tās pārsvarā tika izslēgtas 
no fonda un ir saglabājušās visai nelielā skaitā. Sevišķi intensīvi tas norisinājās
1950. un 1951. gadā. Jau 1954. gada inventarizācijā cipari ir dramatiski: tiek 
konstatēts, ka no inventāru grāmatā uzrādītām vienībām esošas ir 4602, izslēgtās 
(t.sk. uz specfondu pārvietotās) – 3823, trūkstošās – 29 vienības. Nevēlamo tēmu 
izslēgšana vai norakstīšana intensīvi turpinājās arī vēlākajos padomju gados, tomēr 
dīvainā kārtā dažas tika no specfonda atgrieztas atpakaļ. Medicīnas grāmatas no 
ideoloģiskajām represijām cietušas vismazāk.

Kolekcijas sastāvā nav grāmatu reprezentācijai; tās bija grāmatas aktīvai 
lietošanai, pārsvarā izdotas 19. gs. beigās un 20. gs. pirmajos gadu desmitos. 
Dāvinājuma ierakstu tajās nav daudz, kas liecina, ka A. Kaire pats mērķtiecīgi 
iegādājies izraudzītās grāmatas. Atbilstoši savām dabaszinātnieka interesēm viņš 
grāmatu kolekciju papildināja ar izdevumiem par ģeoloģiju, botāniku, bioloģiju, 
zooloģiju, mikrobioloģiju, kosmogoniju, fiziku u.tml., tajā bija pat tālaika jaunākie 
izdevumi par relativitātes teoriju un atomu teoriju. Kā dabaszinātnieks, aptiekārs 
un ārsts A. Kaire guva izpausmi arī savā savāktajā grāmatu bagātībā. Pacientu 
dzīves ritējumam šai saulē sen ir apritējis noteiktais laiks, bet ārsta personība 
joprojām spilgti saredzama viņa izlolotajā un sabiedrībai nodotajā iespaidīgajā 
grāmatu krājumā.



32

VĒRES

1. LU Centrālās bibliotēkas inventāru grāmata Nr. 31 “Dr. A. Kaires dāvināto grāmatu inventārs”, 
1937/1938.  

2. http://earchive-estlatrus.eu/collections?p_p_id=earchivecatalog_WAR_earchiveportlet&p_p_
lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_-714710835_view=document&_
earchivecatalog_WAR_earchiveportlet_documentId=14312

3. http://data.lnb.lv/nba01/KurzemesVards/1936/KurzemesVards1936-291.pdf 

4. http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/kolekcijas-davinajumi/davinajumi/kaires-kolekcija/



33

Māris Pļaviņš 

40 GADU UZ SLIMNĪCAS
KOMAND TILTIŅA – LIDIJA ŠČERBAKOVA
UN HENRIKS RUNDS

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vēsturē ir daži interesanti 
fenomeni. Slimnīcas priekšgalā 107 gadu laikā stājies jau 21 vadītājs. Tas gan 
attiecināms uz 100 reālas darbības gadiem, jo no 1919. gada nogales līdz
1928. gada 16. aprīlim slimnīca bija slēgta. Turklāt no 2015. gada 9. marta līdz 
pat 2017. gada februārim slimnīcu pārvaldīja valde, bet tās priekšsēdētājs tā 
arī netika nominēts. Šajā vadītāju plejādē, protams, netrūkst spilgtu un Latvijas 
medicīnas vēsturei nozīmīgu personību. Tomēr lielākai daļai no viņiem līderības 
laiks nepārsniedz pat trīs gadus, un tik īsā laikā veikt nozīmīgas pārmaiņas ir 
neiespējami. 

Visilggadīgākie vadītāji ir tikai trīs. Pauls Stradiņš (1896–1958) vadījis slim-
nīcu no 1931. jūlija līdz 1941. gada jūlijam un otrreiz no 1944. gada oktobra līdz 
1947. gada 1. jūlijam. P. Stradiņam nācās atjaunot slimnīcu pēc kara. Par P. Stradiņa 
darbu literatūrā atrodams ne mazums datu. Kopā gandrīz 40 gadus slimnīcas 
vadības stūre bijusi Lidijas Ščerbakovas (1918–2016) un Henrika Runda (1933–
2008) rokās. Katram no viņiem bija risināmi kādi svarīgi uzdevumi, kas uz ilgiem 
gadiem noteica slimnīcas dzīvi. 

L. Šcerbakovas vadības laikā no 1960. līdz 1979. gadam tika izveidotas 
specializētas nodaļas un centri. 20. gadsimta sešdesmitajos gados Padomju 
Savienībā tika uzņemts kurss uz specializēto medicīnisko palīdzību. 1965. gadā kā 
pirmās tika pārveidotas Propedeitikas klīnikas nodaļas – par divām kardioloģijas, 
kā arī pulmonoloģijas un arodpatoloģijas nodaļām. 1966. gadā pienāca kārta arī 
nefroloģijai un gastroenteroloģijai.

Drīz tika sperts vēl viens solis. 1968. gadā Paula Stradiņa Republikas klīniskajā 
slimnīcā sāka dibināt centrus kā mācību, zinātnes un prakses apvienības. 
Gastroenteroloģijas un dietoloģijas centrs (GEDC) profesora Nikolaja Skujas 
(1913–2012) vadībā kļuva par pirmo šāda veida apvienību ne vien Latvijā, bet arī 
visā padomju valstī. GEDC funkcionāli, bet ne saimnieciski, saliedēja trīs medi-
cīnas iestāžu daļas: 1) Rīgas Medicīnas institūta (RMI) Fakultātes terapijas katedru,
2) slimnīcas divas nodaļas ar kopā 80 gultasvietām, 3) Latvijas Eksperimentālās
un klīniskās medicīnas institūta (LEKMI) Uztura laboratoriju. Vēlāk centram 
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pievienoja arī RMI centrālās zinātniskās pētniecības laboratorijas (CZPL) gastro-
enterologu grupu. Jaunā apvienība apmēram atbilda akadēmiskiem veselības 
centriem ASV. 

Mūsdienu izpratnē tika radīti zināšanu un kompetences centri, apvienojot 
akadēmiskos mācībspēkus, pētniekus un prakses ārstus galvenajās medicīnas 
specialitātēs. Savukārt slimnīcā slēdza hematoloģijas, traumatoloģijas, derma-
toloģijas un tuberkulozes nodaļas. Lielos vilcienos pēc šīm pārmaiņām nodaļu 
izkārtojums līdz pat mūsdienām ir tikai nedaudz mainījies. 1968. gada beigās 
slimnīcā jau bija specializētas 85% ķirurģijas un iekšķīgo slimību profila gultas-
vietu. Stacionārā 1970. gadā medicīnisko palīdzību sniedza 32 specialitātēs 
63% apjomā, bet konsultatīvajā poliklīnikā 93% visu apmeklējumu bija šaurās 
specialitātēs. 1976. gadā slimnīcā darbojās jau 17 specializēto centru. 1977. gada 
novembrī svinīgi atklāja 32. kardioloģijas korpusu. 

L. Ščerbakova 1941. gadā ir beigusi 1. Ļeņingradas Medicīnas institūtu, 
slimnīcas ķirurģe kopš 1945. gada, tad nodaļas vadītāja no 1951. līdz 1960. gadam, 
kad kļuva par galveno ārsti.  

Henriks Runds pie slimnīcas vadības stūres stājās 1979. gada augustā. Viņš 
bija traumatologs ar lielu administratīvā darba pieredzi: Republikas ārstniecis-
kās fizkultūras dispansera galvenais ārsts no 1959. līdz 1965. gadam un Rīgas 
Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūta galvenais ārsts 
no 1965. līdz 1979. gadam. 

H. Runda lielākie izaicinājumi ir saistīti ar Mihaila Gorbačova perestroiku. No 
vienas puses vecā vara, bet tai pretī tautas atmodas kustība ar aktīvu slimnīcas 
darbinieku iesaistīšanos un Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas dibināšanu 
1988. gada 19. augustā. Arī Latvijas Ārstu biedrība faktiski atdzima tieši Stradiņa 
slimnīcā. Jau 1988. gada 11. novembra Lāčplēša dienas sarīkojumā slimnīcas aktu 
zālē tika ienests sarkanbaltsarkanais karogs. 1991. gada janvāra barikāžu dienās 
slimnīcas ārstus un māsiņas varēja sastapt visos karstajos punktos. 

Laiki mainījās. Tika atgūta neatkarība, atjaunota Latvijas valsts, mainījās 
slimnīcas nosaukumi un īpašuma formas, bet slimnīcas vadītājs arvien palika 
H. Runds. Tas, protams, liecina gan par spēju pielāgoties jaunajiem apstākļiem 
un situācijas izpratni, gan arī par nenoliedzamu autoritāti, vadības prasmi un 
slimnīcas saimes cieņu un atzinību. 1998. gada 26. oktobrī H. Runds tika ap bal -
 vots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Šajos 40 gados ļoti svarīga loma slimnīcā bijusi galvenā ārsta vietniekiem 
Rūdolfam Feldmanim (1904–1970) un Kārlim Lambertam (1926–1999), kas abi 
bija kolektīvā ļoti cienīti, mīlēti un godāti. R. Feldmanis ar pārtraukumiem šai amatā 
strādāja no 1945. līdz 1952. un no 1955. līdz 1969. gadam, kad viņu nomainīja
K. Lamberts, kas amatu pildīja no 1969. līdz 1996. gadam. Īslaicīgi 1959. un
1960. gadā R. Feldmanis bija arī slimnīcas galvenais ārsts. 



35

Šie četri veselības aprūpes vadītāji veidojuši P. Stradiņa slimnīcu par nacio-
nālu vērtību ar savu īpašo Stradiņu garu, pašapziņu un lepnumu par savu slimnīcu. 
Būsim vienmēr savu priekšteču un skolotāju dzīvinošās piemiņas cienīgi.
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Maija Pozemkovska

ĒRIKS MELKS UN VIŅA GRĀMATAS

Viens no zināmākajiem 20. gadsimta otrās puses latviešu ginekologiem Ēriks 
Melks (1923–2002) bijis ne vien labs ārsts, bet arī vairāku grāmatu autors. Trešās 
atmodas laikā viņš pievērsās noklusētajiem Latvijas vēstures jautājumiem, kā arī 
sarakstīja un publicēja divas grāmatas par Latvijas dzemdniecības un gineko-
loģijas vēsturi.

Ēriks Eduards Melks dzimis 1923. gada 20. februārī Slokā. 1944. gada rudenī 
iestājies un 1950. gadā beidzis LVU Medicīnas fakultāti. Studiju laikā speciali-
zējies dzemdniecībā un ginekoloģijā. Obligāto valsts sadales laiku no 1950. līdz 
1952. gadam strādājis Dundagas slimnīcā. 1952. gadā kļuva par klīnisko ordi-
natoru RMI (tagad RSU) Dzemdniecības un ginekoloģijas katedrā. Ordinatūras 
laikā Ē. Melkam radās iespēja iepazīties ar ķirurģiju, patoloģisko morfoloģiju un 
citām specialitātēm. No 1955. gada strādājis Rīgas pilsētas 1. klīniskās slimnīcas 
dzemdniecības un ginekoloģijas nodaļā, bet no 1957. līdz 1974. gadam bijis Rīgas 
pilsētas 3. slimnīcas (tagad – Bikur Holim slimnīca) ginekoloģijas nodaļas vadītājs. 
Šajā slimnīcā viņš veica pirmās diagnostiskās laparoskopijas ar torakoskopu, 
jo laparoskopu toreiz nebija. 1959. gadā Ē. Melks aborta medicīnā sāka lietot 
vakuummetodi (vakuumekskohleācija). Pētījumu rezultāti tika apkopoti medicīnas 
zinātņu kandidāta disertācijā, kas tika aizstāvēta Rīgā 1962. gadā. Par sieviešu 
dzimumorgānu tuberkulozi Ē. Melks 1973. gadā aizstāvēja medicīnas zinātņu 
doktora disertāciju Baku (Azerbaidžānā). 1994. gadā pēc nostrifikācijas Ē. Melks 
ieguva habilitēta zinātņu doktora grādu medicīnā. Pilnveidojis arī hidrotubācijas 
metodi ginekoloģijā. 1974. gadā viņš kļuva par Rīgas pilsētas izpildkomitejas 
Veselības aizsardzības nodaļas galveno ginekologu un sāka vadīt Rīgas 4. Sarkanā 
Krusta slimnīcas ginekoloģijas nodaļu, kur darbojās līdz tās slēgšanai (1995. gadā).
Bijis Latvijas Ginekologu asociācijas prezidents (1990–1993). Viņa vadībā šī asoci-
ācija tika uzņemta Pasaules ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijā (FIGO) 
un Eiropas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijā (EAGO). Ē. Melks ir 63 
zinātnisku publikāciju autors. Izdevis vairākas monogrāfijas: abas disertācijas – par 
jaunu grūtniecības pārtraukšanas metodi – vakuumekskohleāciju (1966; krievu 
valodā), par sieviešu dzimumorgānu tuberkulozi (1974; krievu valodā), kā arī 
Piezīmes par histerosalpingogrāfiju pagātnes un tagadnes aspektā (1994). Sarakstījis 
grāmatas vēsturē: Mūžam nerims varoņu gars (1993), Ginekologs prof. Ernests 
Putniņš un četri medicīnas zinātņu doktori (1996), Vecmāšu profesijas izveide Latvijā 
un dzemdību – sieviešu slimību speciālisti pasaules krustcelēs (1996; līdzautores
D. Melka un A. Tula). Ē. Melks miris 2002. gada 15. janvārī Rīgā 78 gadu vecumā, 
apbedīts Matīsa kapos. Viņa vārdā nosaukta auditorija Rīgas Dzemdību namā.
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Medicīnas vēsturniekiem visnoderīgākā ir Ē. Melka grāmata, kas tapusi kopā 
ar viņa meitu ginekoloģi Daci Melku un jauno kolēģi ginekoloģi Aiju Tulu-Rijkuri. 
Grāmatā par vecmāšu izglītības izveidi Latvijā un Latvijas ginekologiem pasaules 
krustcelēs ievietotas Latvijas ginekologu īsbiogrāfijas, kā arī dažādu dokumentu 
noraksti vai rakstu pārpublicējumi. Grāmatas priekšvārdā Ē. Melks norāda, 
ka patiesība vēstures gaitā (domājot ar to padomju laiku) tikusi sagrozīta un 
pasniegta tā, kā to prasījusi konkrētā situācija. Savukārt, pētot Rīgas Praktizējošo 
ārstu biedrības (dibināta 1822. gadā) arhīva materiālus, Ē. Melks pievērsis 
uzmanību biedrības ginekologu darbībai, lielākoties gan Latvijas Republikas 
laikā (starpkaru periodā). Šajā darbā apkopoti latviešu ginekologu nekrologi no 
dažādiem periodikas izdevumiem.

Ievērības cienīga Latvijas ginekoloģijas vēsturē ir arī otra 1996. gadā izdotā 
Ē. Melka grāmata par izcilo latviešu ginekologu profesoru Ernestu Putniņu
(1867–1962) un viņa četriem skolniekiem – medicīnas doktoriem Pēteri Ābeli 
(1893–1986), Jāni Arvīdu Āboliņu (1906–1994), Aleksandru Baidiņu (1888–1962) 
un Augustu Vili Krastiņu (1902–1971). Pēc Otrā pasaules kara šie E. Putniņa 
skolnieki strādāja ārzemēs: P. Ābele un A. Baidiņš – ASV, J. A. Āboliņš – Zviedrijā, 
bet A. V. Krastiņš – Venecuēlā.

Savā ziņā interesanta ir arī Ē. Melka grāmata par Rīgas atgūšanas cīņām
1919. gada 22. un 23. maijā. Šajā darbā izmantotas svarīgākās publikācijas (pēc 
autora ieskaitiem) un ziņas par 1939. gada 23. maijā atklāto pieminekli pie Piņķu 
baznīcas karavīriem, kas piedalījās Rīgas atbrīvošanā no lieliniekiem. Pieminekļa 
fragmentu pēc tā sadauzīšanas 1946. gada augustā (granīta galvu ar nodauzītu 
degunu) Ē. Melks ilgi (četrus gadu desmitus) slēpa savas mājas akā Imantā, ko viņš 
detalizēti apraksta šajā grāmatā.

Ē. Melka darbi medicīnas vēsturē ir atzinīgi vērtējami, jo autors rūpīgi pētījis 
pieejamos avotus gan Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājumā, gan 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā un LU Akadēmiskajā bibliotēkā. Manā un kolēģu 
atmiņā palikušas sirmā daktera raženās darba stundas muzejā 1993. gada rudenī 
un Latvijas ginekoloģijas vēstures grāmatu vaļā vēršana ar autogrāfa saņemšanu 
1996. gada 3. jūnijā.
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Teika Putna

LUDVIGA KATERFELDA LOMA 
GARĪGUMA UN GARĪGĀS VESELĪBAS 
VEICINĀŠANĀ

Ludvigs Katerfelds, pilnā vārdā Ludvigs Traugots Kristiāns Frīdrihs Katerfelds 
(Katterfeld, 1843–1910), daudziem ir pazīstams kā Jelgavas Sv. Jāņa baznīcas 
mācītājs un Tabora, pirmās garīgo slimnieku dziedinātavas Kurzemē, dibinātājs. 
Visu mūžu L. Katerfelds darbojās jomās, kas saistītas ar cilvēku garīgās un mate  -
riālās labklājības uzlabošanu. Viņš rūpējās ne tikai par Tabora iestādes nostipri-
nāšanu, bet arī 

•	 vērsa sabiedrības uzmanību uz garīgi slimo cilvēku dzīves apstākļiem un 
aprūpes nepieciešamību;

•	 rosināja uzsākt bezdarbnieku aprūpi; 

•	 veicināja baznīcas labdarību Jelgavā;

•	 palīdzēja trūcīgiem ceļotājiem, amatniekiem, kas ir bez darba, un 
atbrīvotiem cietumniekiem;

•	 veicināja un organizēja žūpības apkarošanu.

Apceļojot Vāciju 19. gadsimta sešdesmitajos gados, L. Katerfelds iepazinās 
ar diakoniju un vājprātīgo namu darbu. Pēc studiju pabeigšanas 1868. gadā viņš
kļuva par mācītāja Vilhelma Lēes (Löhe, 1808–1872) garīgo asistentu Neiende-
telzavā un guva krietnu pieredzi darbā ar cilvēkiem, kuriem ir garīgās veselības 
traucējumi. Tā vēlāk lieti noderēja, vadot Taboru.

L. Katerfelds uzskatīja, ka pilsētā jācentralizē baznīcas labdarība. 1871. gadā 
viņš izveidoja baznīcas nabagu apgādību un gadu vēlāk atvēra mazu bērnu skolu, 
kurā par vadītāju sāka strādāt māsa Henriete Katerfelde. L. Katerfelda centienus 
atbalstīja mācītāji brāļi Heinrihs (1838–1909) un Gustavs (1839–1913) Zēzemaņi 
(Seesemann), ģimnāzijas skolotājs Heinrihs Dīderihss (Diederichs, 1840–1914), 
barons Ludvigs fon Grothuss (Grotthuβ, 1811–1893), baznīcas apgādības pirmais 
prezidents ģenerālis Frīdrihs fon Vitens (Witten, 1818–1890) u. c.

Stājoties amatā Sv. Jāņa baznīcā, L. Katerfelds veica pārmaiņas tās darbā. 
Baznīcēniem tā tika atvērta ne tikai svētdienas priekšpusdienā, bet arī citās 
dienās. Īsā laikā baznīcu paplašināja un greznoja ar torni. Draudzes locekļus 
L. Katerfelds centās iesaistīt sabiedriskos pasākumos, un ziedojumu vākšana 
deva šādu iespēju. Viņš nodibināja biedrību paklīdušām sievietēm, dzērājiem, 
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klaidoņiem un bijušajiem cietumniekiem, 1881. gadā sāka izdot ikmēneša avīzi 
Bote aus dem Mitauer Diakonissenhause (Jelgavas diakoņu nama vēstnesis). Tajā
par svarīgākajiem viņš noteica šādus darbības virzienus: diakonijas izplatīšana 
laukos, aizgādniecības nodibināšana epileptiķiem, plānprātīgajiem un bezdarb-
niekiem. 

Būdams Jelgavas diakoņu nama rektora amatā un ar lielu darba pieredzi,
L. Katerfelds necentās atdarināt kādu no pazīstamākajiem Vācijas diakoņu namu 
tipiem, bet pārņēma tikai to, kas noderīgs Baltijas apstākļiem. Paplašinoties darba 
apjomam, diakoņu slimnīcā pieauga ēku skaits. Klāt nāca acu slimību un ķirurģijas 
klīnika. Vecas, pussagruvušas ēkas vietā, kurā bija izvietota vīriešu nodaļa, uzcēla 
mūra ēku. Darbā L. Katerfelds piesaistīja arvien jaunas žēlsirdīgās māsas. 

Mācītāji Ludvigs Katerfelds, Gustavs Zēzemanis, Johans Eduards Serafims 
(Seraphim, 1838–1892) un barons Kristiāns Osten-Sakens (Osten-Sacken, 1859–
1919) izvirzīja ideju, ka vajadzīga iestāde garīgi slimiem cilvēkiem. Viņi pārliecināja 
Kurzemes mācītāju sinodi par šādas iestādes dibināšanas nepieciešamību. Sinode 
deva rīkojumu L. Katerfeldam izveidot iestādi “plānprātīgiem, epileptiķiem un 
dumjiem”, kuru atklāja 1887. gadā un nosauca par Taboru. Sākotnēji tajā bija 15 
gultvietas.

L. Katerfelds panāca, ka Tabora statūtos 1888. gadā iekļāva paragrāfu, kas ļāva 
tā sastāvā dibināt garā vājo dziedniecības iestādi. Lai ārstētu akūtos slimniekus, 
1901. gadā atklāja šādu iestādi un nosauca par Vājprātīgo iestādi pie Tabora. Tajā 
bija 20 gultvietas. 1902. gadā to pārdēvēja par Vājprātīgo iestādi pie Jelgavas un 
1907. gadā par Ģintermuižu (Güntershof), kā tā saucas arī tagad.
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Astra Šmite

OLGA RESNEVICA-SINJORELLI – 
LATVIEŠU ĀRSTE ROMĀ

Olgas Resnevicas-Sinjorelli vārds Latvijā labi zināms teātra mākslas mīļotājiem, 
jo viņas spalvai pieder ar dziļu izjūtu sarakstītā grāmata par izcilo itāliešu aktrisi 
Eleonoru Duzi (1858–1924), kura beidzamos mūža gadus bija autores tuva drau-
dzene. Arī Latvijas medicīnas vēstures pētniekiem Olgas Resnevicas-Sinjorelli 
vārds nav svešs. A. Vīksnas 1973. gadā žurnālā Veselība publicētais raksts bija pirmā 
bezdelīga medicīniska satura izdevumā, un tā virsrakstā – Aktrises draudzene un 
biogrāfe – izcelta draudzība ar Duzi [1]. 

Tas, ka Olgas Resnevicas ārstes darbība Latvijā ir tik maz zināma un aprakstīta, 
izriet no vairākiem apstākļiem, un kā galvenais jāmin, ka visu mūžu viņa pavadīja 
Itālijā. Turklāt ārstes profesiju viņa samērā ātri pameta, lai darbotos literatūras 
un mākslas kritikas laukā. Šobrīd, kad Itālijā izdotas vairākas monogrāfijas, kurās 
publicēta Olgas Resnevicas biogrāfija, bibliogrāfija, sarakste un atmiņas [2], 
radusies iespēja sīkāk aprakstīt viņas ceļu medicīnā. Bez tam Latvijas Nacionālā 
bibliotēka saņēmusi dāvinājumā Olgas Resnevicas mājas arhīva daļu – latvisko 
saraksti ar radiem, draugiem un ievērojamām personībām.

Itāliešu valodā izdotajās atmiņās [3] Olga Resnevica atceras, kā radusies 
doma studēt medicīnu. Pēc mazā brālīša slimības un nāves viņa, vēl meitene 
būdama, nolēmusi, ka studēs medicīnu un ziedos visus spēkus, lai atvieglotu 
cilvēku ciešanas: “Es nezināju, ka sievietes var studēt medicīnu, un iztēlojos, ka 
pārģērbšos par vīrieti, lai sasniegtu iecerēto, un sapņoju, ka pēc tam došos turp, 
kur mana palīdzība būs visvairāk nepieciešama, bet ar nopelnīto naudu palīdzēšu 
trūcīgajiem.” Šī apņemšanās neizzuda, bet nostiprinājās. Vecāki galu galā piekrita, 
un atlika vien izvēlēties augstskolu. Viņi izšķīrās par labu Bernei Šveicē, jo tur jau 
studēja attālu paziņu meitas: Johanna Lapinska (1882–1971), Anastasija Čikste 
(1879–1962), Leonija Milda Neiberga (1880–1976).

Studijas Bernē Olga sāka 1902. gadā. Par šo laiku viņa atceras, ka viens no 
briesmīgākajiem pārdzīvojumiem bijusi nonākšana anatomikumā. Studentiem 
bija jāstrādā ar formalīnā uzglabātām cilvēka miesas daļām, kas Olgai likās 
briesmīgs grēks. Pagāja vairākas nedēļas, līdz viņa spēja pati veikt darbus un ne 
tikai skatīties, kā to dara citi.

Vasaras brīvlaikā Olga ceļoja pa Itāliju un nolēma mainīt universitāti. 1904. 
gadā viņa jau studēja Sjēnā, jo tur radās iespēja pilnveidoties praktiskos darbos. 

Kādā no vēstulēm Ernestam Rolavam (1874–1907) [4] viņa aprakstījusi 
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savas izjūtas slimnīcā: “Man ļoti liela 
griba Jums šovakar rakstīt garu vēstuli, 
bet šaubos, vai kas uzrakstīsies, jo jūtu
stipras galvassāpes. Cēlonis – laikam 
pirmie klīnikas iespaidi, jo šodien tur 
pavadīju visu priekšpusdienu. [..] Ai, 
Ernest, nebiju iedomājusies, ka šie ie-
spaidi tiešām būtu tik smagi! Viens
pēc otra gara acīm rēgojas pārdzīvotie 
skati: tur 9 gadus vecs 2 gadus 
vecam bēr nam līdzīgs puika ar rahīta 
sakropļotiem locekļiem, ar mīļu, smai-
došu bērna sejiņu, tur atkal cita – triekas 
noņemta veca sieviete, kuras ķērkstošā 
krākšana ir vienīgā ārējā zīme, ka tanī
vēl nav pilnīgi beidzies process, ko sauc 
par dzīvību, tad cita – mazāk skaņa,
bet to tiesu dziļāki satriecoša aina: 
vesela rinda dilonistu.” (Vēstule rakstīta 
no Sjēnas laika posmā no 1904. gada 
14. ok tobra līdz 10. novembrim.)

Sjēnā Olga Resnevica iepazinās ar jauno itāļu ārstu Andželo Sinjorelli
(Angelo Signorelli, 1876–1952) un paklausīja viņa ieteikumam pabeigt studijas 
Romā. 1906. gada novembrī Olga Resnevica jau studēja Romā un praktizēja 
slimnīcās. Pēc ārstes diploma saņemšanas 1908. gadā viņa palika Romā, kopā ar 
Andželo nodibināja ģimeni, un abi strādāja Umberto I slimnīcā. Abiem medicīna 
nenozīmēja vien ārsta amatu, bet misiju. Andželo Sinjorelli kabinetā pie sienas 
atradies uzraksts “Non si può amare la medicina senza amare gli uomini” (Nevar 
mīlēt medicīnu, ja nemīl cilvēkus). 

Jekaterinas Botkinas (Екатерина Алексеевна Боткина, 1850–1929), ievē-
rojamā ārsta Sergeja Botkina atraitnes mājā Olga Resnevica satikās ar citiem itāļu 
ārstiem un intelektuāļiem. Viņu vidū bija ārsts Andželo Čelli (Angelo Celli, 1857–
1914), kurš veica Romas apkaimes iedzīvotāju medicīnisko un sociālo aprūpi. 
Olga pievienojās viņiem un svētdienās devās pie slimību nomāktajiem lauku 
iedzīvotājiem, kamēr vien to atļāva grūtniecība (1908. gada 17. novembrī pie -
dzima pirmā meita). 1909. gada sākumā Sinjorelli ģimene iepazinās ar kņazieni 
Nadeždu Šahovsku (Надежда Дмитриевна Гельбиг,1847–1922), vācu arheologa 
Volfganga Helbiga sievu, kura Romas Trasteveres rajonā bija nodibinājusi 
nabadzīgo bērnu ambulanci. Olga Resnevica saņēma piedāvājumu strādāt par 
ārsti šajā ambulancē. Viņa to ar prieku pieņēma un nodevās darbam ar visu sirdi 
un dvēseli. Andželo sākumā palīdzēja, jo viņu intereses un profesionālā darbība 
bija ļoti cieši saistīta. 

Olga Resnevica-Sinjorelli.
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Pēc tam, kad Andželo 1916. gadā pieņēma lēmumu doties uz fronti kā 
brīvprātīgais, Olgai uz laiku (no 1916. līdz 1919. gadam) nācās vadīt ne vien privāto 
klīniku, bet arī uzņemties tuberkulozes dispansera Regina Ellena vadību. Tādēļ
bija jāpamet darbs nabadzīgo bērnu ambulancē. Tie bija grūti gadi, kaut Andželo 
ik pa laikam atbrauca atvaļinājumā un atviegloja Olgas ikdienas darbu.

Smagajos kara gados un pēckara laikā viņa ārkārtīgi daudz strādāja savā 
izvēlētajā profesijā. Kārļa Pamšes grāmatā “Ja mana dzīve būtu tik mana vien...” 
tāda paša nosaukuma stāsts vēsta par Olgas Resnevicas jaunības gadiem, un 
viņš šo periodu raksturojis ļoti precīzi: “Pēc garajām darba stundām klīnikā 
vajadzīga saspringuma atslodze; viņa gandrīz izmisīgi centās saglabāt aizsāktās 
mūzikas pēcpusdienas. Taču brīžam Mocarta un Šopēna ģenialitāte nespēj 
nomākt sakropļoto kareivju vaidus, kas skan Olgas ausīs arī ārpus klīnikas, liek 
naktīs pamosties, un mūzikas pēcpusdienās viņai gribas meklēt vainīgo, kāpēc 
koncertflīģelim nav tīra skaņa. Viņas nervi ir tuvu sabrukumam” [5]. 

Olga un Andželo bieži sarakstījās, dažkārt pat divas reizes dienā, tāpēc 
abu korespondence [6] ir vērtīgs izziņas avots. 1917. gadā grūto ikdienas dzīvi 
iekrāsoja Sergeja Djagiļeva un viņa vadītās baleta trupas Ballets Russes ierašanās 
Romā. Iepazīstoties Djagiļevs izteica prieku, ka Olga Resnevica ir ārste, un uzticēja 
viņai trupas medicīnisko aprūpi. 

Līdztekus ārstes darbam Olga Resnevica laikā no 1912. līdz 1915. gadam 
Itālijā publicēja vairākus medicīniska satura rakstus, galvenokārt tulkojumus no 
vācu un krievu valodas medicīnas žurnālā Policlinico.

Drīz pēc Pirmā pasaules kara Olga Resnevica pārtrauca ārstes darbu. Jau 
1920. gadā viņas tulkojumā iznāca Antona Čehova Stepe. Sekoja citi tulkojumi no 
krievu valodas, arī raksti par literatūru, mākslu, teātri. Vienīgās atskaņas par jaunībā 
iegūto mediķes profesiju palika vēstulēs lasāmie ģimenes locekļu un draugu 
dažkārt lūgtie padomi. 
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Edgars Šūpols

RĪGAS PILSĒTAS 6. SLIMNĪCAS
VADĪBA: 1961–1996

Bijusī Rīgas pilsētas 6. apvienotā slimnīca (turpmāk 6. slimnīca) savas 
pastāvēšanas laikā bija nozīmīga veselības aizsardzības sistēmas struktūrvienība. 
Piecdesmito gadu otrajā pusē un sešdesmito gadu sākumā, pieaugot vajadzībai 
pēc toreizējā Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona rūpnīcu strādnieku ģimeņu 
izmitināšanas, strauji noritēja daudzdzīvokļu ēku celtniecība Iļģuciema un 
Dzirciema apkaimē. Līdz ar šī Rīgas teritoriālā apgabala apdzīvotības straujo 
pieaugumu radās nepieciešamība pēc ārstniecības iestādes, kas bija iemesls 
6. slimnīcas celtniecībai. Vēlāk, septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, 
daudzdzīvokļu ēku apbūvi izvēršot Imantā un Zolitūdē, 6. slimnīca saglabāja 
centrālās ārstniecības iestādes nozīmi rajonā, tās kapacitāti pielāgojot pieaugo-
šajai rajona apdzīvotībai.

Tieši šī ne maznozīmīgā mēroga dēļ 6. slimnīca saistāma ar daudzējādu 
vēsturisko nozīmību – šajā darbā pievēršot uzmanību tieši slimnīcas vadības 
personālijām, kuras vislielākā mērā noteica 6. slimnīcas ikdienu un likteni, un, 
savukārt, kuru darbs 6. slimnīcā ir nozīmīgs viņu dzīvesgājuma punkts. 

6. slimnīcas vadības (galvenie ārsti, galvenā ārsta vietas izpildītāji, kā arī 
galvenā ārsta vietnieki) personāliju apzināšanai par pamatu izmantoti Personāla 
dokumentu valsts arhīva fondu materiāli – 6. slimnīcas personālsastāva ārstu 
kontrolsaraksti, atbrīvoto medicīnas darbinieku personas kartītes. Norādīts 
vārds, uzvārds, tēva vārds, dzimšanas gads, tautība, iestāde un gads, kurā iegūta 
medicīniskā izglītība. Ievērota hronoloģiska uzskaitījuma kārtība, kādā personas 
strādājušas 6. slimnīcā. Atsevišķu galveno ārstu īsās biogrāfijas papildinātas 
ar īsiem biogrāfiskiem faktiem no periodikas izdevumu digitalizētā krājuma, 
mutvārdu liecībām, biogrāfiskiem izdevumiem. 

Tabula. 6. slimnīcas galvenie ārsti un galvenā ārsta vietas izpildītāji

VĀRDS, UZVĀRDS AMATS LAIKPOSMS

Elza Kļimenko galvenā ārste 1961–1962

Semjons Ickovičs galvenais ārsts 1962–1965

Jevdokija Černoštane galvenā ārsta vietas izpildītāja 1966

Jānis Prombergs galvenais ārsts 1967–1971
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Monvids Skulte galvenais ārsts 1971–1983

Melita Paula galvenā ārsta vietas izpildītāja 1983

Monvids Skulte galvenais ārsts 1984–1986

Melita Paula galvenā ārsta vietas izpildītāja 1986

Georgijs Svjatikovs galvenais ārsts 1987–1996

Biogrāfiskās informācijas izlase un formāts izvēlēts statistiskai, vispārīgas 
personas informācijas ainai kā personrādītājs uzziņu nolūkam, savukārt ziņas 
par galvenā ārsta vietniekiem ļauj apzināt 6. slimnīcas galvenā ārsta vietnieku 
jomas, kas tālāk ļauj spriest par slimnīcas ārstniecisko profilu un administratīvās 
pārvaldības organizēšanu laika gaitā. 

Dažādos avotos atšķirīgi datēta ievērojamā ārsta Jāņa Promberga darbība
6. slimnīcā. Tajos viņš minēts ne vien slimnīcas galvenā ārsta amatā, bet arī saistībā 
ar slimnīcas celtniecības posmu, lai gan dokumentāli pierādīts vienīgi laikposms 
galvenā ārsta amatā. 

Kā sekundārs darba ieguvums vērtējams tas, ka pēc Personāla dokumentu 
valsts arhīva fondu materiāliem apzinātas 6. slimnīcas administratīvā pakļautībā 
nodotās ārstniecības iestādes, piemēram, rūpnīcu “Sarkanā tekstilniece”, “Rīgas 
lauksaimniecības mašīnu rūpnīca” u. c. medicīnas punkti. Tāpat, uzskatāmi ap-
kopojot avotu informāciju, izveidots slimnīcas nodaļu uzskaitījums, ietverot to 
izvietojumu slimnīcas ēku kompleksā. 
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Gaļina Trifonova

MEDICĪNAS LITERATŪRAS 
BIBLIOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI

Latvijas medicīnas bibliotēka, kas dibināta 1945. gadā kā LPSR Veselības 
aizsardzības ministrijas bibliotēka un turpmāk pārveidota par Republikas 
zinātnisko medicīnas bibliotēku, 1992. gadā par Latvijas zinātnisko medicīnas 
bibliotēku, 1996. gadā par Medicīnas zinātnisko bibliotēku un 2004. gadā par 
Latvijas medicīnas bibliotēku, slēgta 2009. gadā sakarā ar reorganizāciju un 
pievienošanu Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkai, savā 64 gadu darbības laikā 
sagatavojusi virkni medicīnas literatūras bibliogrāfisko rādītāju.

1. Latvijas zinātniskā medicīnas literatūra: (1980–1986) / Medicīnas zinātniskā 
bibliotēka; sast.: G. Trifonova, A. Zandere. Rīga: Medicīnas zinātniskā biblio-
tēka, 2002. 744 lpp.

2. Latvijas zinātniskā medicīnas literatūra: (1975–1979) / LZMB; sast.: G. N. Tri-
fonova, Z. S. Kodeša. Rīga, 1994. 607 lpp.

3. Latvijas zinātniskā medicīnas literatūra: (1970–1974) / RZMB; sast.: G. N. Tri-
fonova, S. Semjonova. Rīga, 1991. 748 lpp.

4. Latvijas zinātniskā medicīnas literatūra: (1965–1969) / RZMB; sast.: G. N. Tri-
fonova, S. Semjonova. Rīga, 1993. 728 lpp.

5. Latvijas PSR zinātniskā medicīnas literatūra: (1940–1964) / RZMB; sast.:
 A. A. Remezova, T. T. Dmitrijeva. Rīga, 1965. 478 lpp.

6. Latvijas PSR Veselības aizsardzība: (Sociālā higiēna. Veselības aizsardzības 
organizēšana un vadīšana. Medicīnas vēsture) = Здравоохраниение 
Латвийской ССР: (Cоциальная гигиена. Организация и управление 
здравоохранением. История медицины): (1983–1984). 4 sēj. / RZMB; sast.: 
N. Kuhareva. Rīga, 1984. 106 lpp. 

7. Latvijas PSR veselības aizsardzība: (Sociālā higiēna. Veselības aizsardzības 
organizēšana un vadīšana. Medicīnas vēsture) = Здравоохраниение Лат -

 вийской ССР: (Социальная гигиена. Организация и управление здраво-
охранением. История медицины): (1981–1982). 3. laid. / Rep. zin. med. b-ka; 
sast.: G. Trifonova. Rīga, 1986. 52 lpp.

8. Latvijas PSR veselības aizsardzība: (Sociālā higiēna. Veselības aizsardzības 
organizēšana un vadīšana. Medicīnas vēsture) = Здравоохранение Лат-
вийской ССР: (Социальная гигиена. Организация и управление здраво-
охранением. История медицины): (1975–1980). 2. laid. / Rep. zin. med. b-ka; 
sast. G. Trifonova. Rīga, 1983. 207 [1] lpp.
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9. Latvijas PSR veselības aizsardzība: (Sociālā higiēna. Veselības aizsardzības 
organizēšana un vadīšana. Medicīnas vēsture) = Здравоохранение Лат-
вийской ССР: (Социальная гигиена. Организация и управление здраво-
охранением. История медицины): (1965–1974). 1. sējums. / Rep. zin. med. 
b-ka; sast.: V. Solovjova. Rīga, 1984. 119 lpp.

10. Рак грудной железы / Республиканская научная медицинская библио-
тека Министерства здравоохранения Латвийской ССР. – Рига, 1955–1983. 
5 вып.: 

 Загл. вып. 1 – Рак грудной железы: 1955–1960 гг. / Сост.: С. К. Кюзе; 

 Загл. вып. 2 – Рак молочной железы: 1961–1963 гг. / Сост.: Б. H. Кулаков;

 3. sēj. nos. – Piena dziedzera vēzis: 1964.–1966. g. / Sast.: A. A. Remezova;

 4. sēj. nos. – Piena dziedzera vēzis: 1967.–1977. g. / Sast.: Z. Kodeša;

 Загл. вып. 5 – Рак молочной железы: 1978–1983 гг. / Сост.: Г. H. Трифонова. 

11. Tuberkuloze = Туберкулез: (1961–1964) / Republikas zinātniskā medicīnas 
bibliotēka; sast.: A. A. Remezova, B. Ņ. Kulakovs. Rīga: Zvaigzne, 1968. 549 lpp. 

12. Tuberkuloze = Туберкулез: (1957–1960) / Republikas zinātniskā medicīnas 
bibliotēka; sast.: B. Ņ. Kulakovs, S. K. Ķuze. Rīga, 1962. 370 lpp.

13. Tuberkuloze = Туберкулез: (1953–1956) / Republikas zinātniskā medicīnas 
bibliotēka; sast.: E. Zavjalova, M. Ginsburgs. Rīga, 1957. 294 [1] lpp.

14. Akūtas respiratoras saslimšanas bērniem = Острые респираторные забо-
левания у детей: (1981–1983). 2. laid. / Republikāniskā zin. medicīnas 
bibliotēka; sast.: V. Solovjova. Rīga, 1986. 69 lpp.

15. Akūtas respiratoras saslimšanas bērniem = Острые респираторные забо-
левания у детей: (1978–1980). 1. laid. / Republikāniskā zin. medicīnas 
bibliotēka; sast.: L. Grīnfogele. Rīga, 1983. 83 lpp.

16. Курорты Латвии: (1739–1970). / Латвийская Республиканская научная 
медицинская библиотека; сост. Р. Сащенко. Рига, 1971. 63 с.
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Pēteris Turkopuls

ATMIŅU ZIBŠŅI PAR PROFESORU
ĻEVU HNOHU

 

   

Ir cilvēki, ar kuriem bija lemts tikties un daudz ko gūt no viņu pieredzes, 
dzīves gudrībām, un tad dažādu dzīves sakritību dēļ vairs tos ne redzēt, ne satikt, 
ne parunāt, nav nekādu personīgu kontaktu, bet viņi uz visiem mūža vai darba 
gadiem paliek gaišā atmiņā. Runa ir par pozitivām atmiņām.

Domāju, cik maz atkarīgs no paša cilvēka gribas, cik daudz kas nav aprēķi -
nāms un izskaitļojams, cik bezjēdzīgi un nenovēršami dažreiz veidojas likteņa 
paklāja pavedieni, un tomēr varu atzīt, ka no nezināšanas, haosa, dzīves traipiem 
ar laiku sāku just jēgu savai ārsta profesijai, tās skaistumam, atbildībai, šaubām, 
riskam, un par visu to esmu pateicīgs vairākām personībām, ar kurām man 
bija lemts sastapties un no tām mācīties. Šo personību sarakstā ir ietilpināms 
arī profesors Ļevs (Leo) Hnohs (1912–1984), ķirurgs, pēc tautības ebrejs un 
neapšaubāmi – Latvijas patriots.

Studējot RMI, mans nodoms un apņemšanās bija kļūt par ķirurgu, un ne 
citādi. Kāpēc tas tā, man pašam saprotama un ticama skaidrojuma nav. Pēdējā 
mācību gadā (1968./1969.), šķiet, pirmo reizi tika izveidota ķirurgu apmācības 
grupa desmit cilvēku sastāvā, kurā iekļuvu arī es. Tātad pēdējais (sestais) studiju 
gads pārsvarā bija veltīts ķirurģijai, un tas notika uz Hospitālās ķirurģijas katedras 
bāzes, kuru vadīja profesors 
Ļ. Hnohs. Katedra atradās 
Rīgas pilsētas 1. slimnīcā Sar-
kanarmijas (tagad Bruņinie-
ku) ielā 5. Lekcijas šīs grupas 
studentiem lielākoties lasīja 
profesors Ļ. Hnohs, un tās 
bija augstā profesionālā lī-
menī, labi saprotamas un ļoti 
noderīgas, uzsākot patstāvīga 
ārsta gaitas. Profesors bija 
inteliģents augstas kultūras 
ārsts un lekcijas lasīja bez 
stostīšanās perfektā latviešu 
valodā. Atsevišķas lekcijas 
no    lasīja arī docenti vai asis-

Profesors Ļ. Hnohs lasa lekciju, 1968. gads.
P. Turkopula foto.
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tenti Anatolijs Ņikitins, Ojārs Uldis Aleksis, Pēteris Karpovičs (1932–1996) un 
Oļegs Sizovs (1931–2008). Visi minētie ārsti bija augstas kvalifikācijas speciālisti, 
kuriem man bieži iznāca asistēt viņu veiktajās operācijās un daudz gūt arī no 
viņu profesionālajiem knifiem. Ar dažiem no viņiem pēc studiju beigšanas man 
reizēm iznāca kontaktēties, prasīt padomus sarežģītos diagnostikas un ārstēšanas 
gadījumos.

Ņemot vērā pats savu dzīvi un profesionālo darbību, mēģinu saskatīt, 
kā, ko un kādā veidā esmu guvis no viņiem savam darbam. Manuprāt, svarīgs 
bija ne tikai profesionālais, bet arī cilvēciskais, humānais faktors. Atceros kādu 
gadījumu no studiju pēdējā gada pie profesora Ļ. Hnoha. Uz pārsiešanu galda 
pēc kādas abdominālas operācijas gulēja vīrietis ar atsegtu vēderu un uz augšu 
aiz galvas noliktām rokām, un viņam tika veikta pēcoperācijas brūces pārsiešana. 
Klātesošie trīs četri studenti un arī pats profesors pamanīja, ka pacientam padusē 
redzams viņa asins grupas tetovējums. Mums, jaunajiem, ne visiem bija zināma 
šī tetovējuma būtība. Profesors, pacientam atstājot pārsiešanas telpu, mums, 
nezinīšiem, paskaidroja, ka šis pacients Otrā pasaules kara laikā ir dienējis SS 
karaspēka daļās, un Vācijas armijā bija pieņemts, ka visiem SS karotājiem padusē 
veica asins grupas tetovējumu. Pielikdams rādītājpirkstu pie lūpām, profesors 
noteica, lai mēs par šo gadījumu klusējam un nevienam nestāstām.

Pa šiem gadiem šī epizode atmiņā ir pazibējusi daudzas reizes, un radās kāda 
neziņa un jautājumi par tēmu: ebreji – SS – holokausts – NKVD – nāves nometnes 
un viss pārējais, kas ar to saistīts. Ja mans brīnišķais un sirds gudrais profesors 
nebūtu ebrejs, tad, iespējams, šādu domu vai asociāciju arī nebūtu. Palika ie-
s paids, ka profesoram Ļevam Hnoham piemita izteikta iecietība un humānisms 
tautību jautājumos. Jāvaicā, kas tie ir par faktoriem, kas savalda mūsu jūtas, liek 
aizmirst visas netaisnības un pārestības, kuras kādreiz daudziem no mums ir 
izdarītas. Bet ne visi un ne viss tika aizmirsts, un ne viss tika piedots. Ļaunā stihija 
bija daudzus saplosījusi savā ceļā, ievainojusi vai sakropļojusi, un tas bija veikts no 
abām karojošajām pusēm.
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Artūrs Utināns

MĀRTIŅŠ ZĪLE UN SINTĒTISKĀ 
MEDICĪNA

Profesors Mārtiņš Zīle (1863–1945) ir pazīstams kā iekšķīgo slimību ārsts, 
Latvijas Universitātes rektors un medicīniskās sintēzes teorijas attīstītājs. Latvijas 
psihosomatiskās medicīnas ārsti profesoram M. Zīlem ir lielu pateicību parādā
par vairākiem medicīniskās sintēzes teorijas pamatelementiem. Vispārējās jeb
in ternās medicīnas ārsts, profesors M. Zīle, varētu teikt, propagandēja tādus 
terminus “psihoterapeits”, “psihosomatika”, “psihoķīmiķis”, “dvēseles pētniecība”, 
“psihoanalīze”, Z. Freida pieeja, K. G. Junga analītiskā psiholoģija un A. Adlera
pieeja. Profesors uzskatīja, ka, ārstējot jebkuru slimību, “somatoterapija un psi-
hoterapija jāveic ne tikai vienlaikus, bet arī savstarpēji saistīti”. Tas bija aicinājums 
ārstiem skatīties uz pacientu kopumā: “Lai būtu kompetents psihoterapeits, 
ārstam vajadzīgas ne vien ļoti labas psihoanalītiskas spējas, bet arī ļoti plaša 
psihosintētiska izpratne.” [1; 187. lpp.]

Neskatoties uz psihosomatiskās medicīnas ārstu pateicību par profesora 
M. Zīles ieguldījumu psihosomatikā, jāievēro, ka paralēli zinātniskiem uzskatiem 
viņam piemita arī visai nezinātniski uzskati, kurus zinātniskā, uz pierādījumiem 
balstītā medicīna, tai skaitā psihosomatika, varētu neatbalstīt. Šos uzskatus 
var iedalīt pseidozinātniskos, metafiziskos, reliģiskos un maģiski-ezotēriskos. 
Pseidozinātnisks bija Č. Darvina evolūcijas teorijas noliegums bioloģijā, ticība 
pasaules ētera idejai fizikā un tādi jēdzieni kā “dzīvā viela hromatīns”, kas ir
“spe cifiska pasaules ētera koagulācijas forma” vai arī “specifiska pasaules ētera 
viļņu enerģijas augstsprieguma akumulācija”. [1; 145. lpp.] 

Profesors M. Zīle nostājās pret evolūcijas teoriju: “Katrā ziņā es instinktīvi jūtu 
un bez tam vēl no ārstnieciski loģiskas pētnieka domāšanas zinu, ka es un mēs 
visi neesam cēlušies no pērtiķa. Šī izcelsmes mācība, tāda, kāda tā pašlaik ir, izriet 
no nepareizām hipotezēm. No atlikušo kaulu salīdzināšanas nevar taisīt adekvātu 
slēdzienu par izcelsmes kopsakarību.” [1; 197. lpp.] Profesors diemžēl nenosauc, 
no kā tad vēl mēs varētu būt cēlušies. Diez vai M. Zīle ticētu kādai ieceļošanai 
no kosmosa (vismaz neko tādu viņa rakstos neatradu). Atliek vienīgi bībeliskā 
versija. Taču atklāti savos darbos atbalstu Vecās Derības versijai profesors M. Zīle 
neizvirza. Nav izslēgtas vēl kādas ezoērisko teoriju versijas, kā gara, dvēseles un 
materiālā ķermeņa kopīga evolūcija. Jāsecina, ka profesors M. Zīle nespēja atzīt 
aklas evolūcijas versiju, kurā cilvēka smadzenes izveido aklie dabiskās izlases spēki.

Par pasaules ētera ideju profesors M. Zīle rakstīja: “Biologi un fiziķi ir 
vienisprātis, ka visu norišu – kā neorganisko, tā organisko – pamatā ir kosmiskā 
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ētera enerģija. Arī domātājs ārsts šādam uzskatam pievienosies.” [1; 133. lpp.]
Lai gan M. Zīle atzīst, ka A. Einšteina relativitātes teorija ētera pastāvēšanu no-
liedz, viņš paliek pie sava un argumentē, ka daudzi fiziķi norāda uz A. Einšteina 
maldiem. [1; 125. lpp.] Profesors noklusē vēl citu fiziķu nepiekrišanu ētera teorijai. 
Jāpiebilst, ka pasaules ētera hipotēze tika apgāzta vēl 1887. gadā A. Mihelsona 
un E. Morleja eksperimentā (Michelson, Morley). Savā medicīniskās sintēzes teorijā 
profesors vēlējās savienot kopā fiziku, ar bioloģiju, bioloģiju ar filozofiju un reliģiju 
(tas ir, nemateriālo). Par pasaules ētera saistību ar psihi M. Zīle rakstīja: “Nevis 
hromatīns pats par sevi ir dzīvība un dvēsele, bet gan viss dzīvais, viss dvēseliskais, 
ar pasaules ētera sprieguma palīdzību par hromatīnu sabiezinātais var izskanēt 
kā dzīves simfonija.” [1; 142. lpp.] Šis apgalvojums liek domāt, ka pasaules ēters 
tika uztverts kā kāda maģiska, dzīvību radoša enerģija. M. Zīle rakstīja, ka katrā 
šūnas kodolā koncentrēts milzum daudz pasaules ētera enerģijas. Savukārt tā 
saucamo garīgo fenomenu saiti ar matēriju M. Zīle iztēlojās: “Nevis pasaules ēters 
kā neredzama, tomēr materiāla viela, kā fizikāla enerģija var pasaules norisēm 
piešķirt nepieciešamo kustību un virzienu, bet gan tikai garīga enerģija. Impulsa 
devējs, nepārtrauktais impulsators var būt tikai gars, jo tikai garam pieder inicia-
tīva, tikai garīgais ir visas kārtības pamatu pamats.” Viņš uzskatīja, ka “tikai stūr  -
galvis var liegties atzīt, ka jau visu neorganisko pasauli caurauž gara kārtības 
faktors. Visa matērija ir un vienmēr būs apgarota.” [1; 137. lpp.]

Pie maģiskiem un reliģiskiem pasaules uzskatiem M. Zīles sintētiskās medi-
cīnas teorijā var pieskaitīt jēdzienus “medicīniskā metafizika”, “gars”, “garīgā 
enerģija”, “dvēsele”, “dzīvības enerģija”, “pirmenerģija”, “transcendence”, “kosmoss”, 
kā arī nāves iestāšanās idejisku noliegumu. Dažbrīd tās ir panpsihisma idejas, un 
M. Zīle raksta: “Visa nedzīvā matērija ir gara caurstrāvota.” [1; 141. lpp.] Kaut kādu 
iemeslu pēc profesors M. Zīle tā saucamo fizikālo jeb materiālistisko monismu
ārsta izglītībā uzskatīja par apdraudējumu: “Cilvēces vadītājiem un ārstiem 
domātājiem vajadzētu atzīt materiālistiski mehāniskās piespiedu mācības lielās 
briesmas brīvai un veselai cilvēka personības veidošanai.” [1; 165. lpp.] Un viņš 
aicināja ārstus izvest diferenciālo diagnostiku starp tādiem tīri garīgiem termi -
niem kā “dvēsele” un “gars”: “Medicīnā jēdzienus gars un dvēsele lieto jaukti (lat. 
promiscuus). Runā par garīgajām un dvēseles slimībām, it kā tās piederētu pie 
vienas un tās pašas kategorijas. Mēs redzam, ka tas izklausās samudžināti. Gara 
slimību, kur gars tiek domāts kā sākotnējs pamats, nav. Mēs tagad saprotam, ka 
gars kā tāds nevar saslimt. Saslimt var tikai tas, kas var reaģēt, attiecīgi, kas var 
reaģēt bioloģiski, proti, veidojums, kas atspoguļo dzīvo un nedzīvo, attiecīgi 
hromatīna kodolu un šūnas plazmu kā korelatīvu, saslēgtu vienību.” [1; 144. lpp.] 
Šo uzskatu dēļ M. Zīlem bija domstarpības ir zinātniskāk vai materiālistiskāk 
domājošajiem kolēģiem.

Savu reliģisko un garīgo uzskatu dēļ profesors M. Zīle pret materiālistisko 
psihoanalīzes teoriju izturējās piesardzīgi, rakstot: “Labs psihoanalītiķis vēl nebūt 
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nav labs ārsts un ļoti bieži ne labs psihoterapeits.” [1; 187. lpp.] Daudz vairāk 
profesors atzīmēja Junga teoriju, kurā tika izmantoti tādi jēdzieni kā gars, dvē sele, 
reliģija. Domājams, ka tieši šo iemeslu dēļ M. Zīle rakstīja: “Liekas, ka šai virzienā 
Jungs ar savu pētniecisko domāšanu nokļuvis vistālāk.” [1; 201. lpp.] Profesora 
Zīles mazmeita Irina Kīsmane-Zīle raksta, ka K. G. Jungs bieži aicinājis M. Zīli uz 
analītiskās psihoterapijas kongresiem, kuros M. Zīle arī uzstājās ar referātiem. [2; 
103. lpp.]

Bet tas nenozīmē, ka profesora M. Zīles uzskati ir novecojuši. Mūsdienās 
sintētiskās medicīnas analogs ir integratīvā vai holistiskā medicīna, kas integrē 
zinātnisko medicīnu un alternatīvo medicīnu ar pseidozinātniskiem, maģiskiem 
vai gara elementiem. Šī nozare nav atmetusi jēdzienu par ēteru vai arī bez 
grūtībām to nomainījusi ar citiem fizikas jēdzieniem kā, piemēram, “stīgu teorija”, 
“tukšās telpas enerģija”, vai arī izvirza savus pseidozinātniskus jēdzienus kā
“kvantu apziņa”, “hologrāfiskais visums” vai “hologrāfiskais DNS”. Tādējādi var teikt, 
ka profesors Mārtiņš Zīle ir veicinājis gan internās medicīnas, gan psihosoma -
tiskās medicīnas, gan holistiskās medicīnas attīstību.
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Mārtiņš Vesperis 

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA
TĒRVETES SANATORIJAS DARBS
UN PERSONĀLS (1924–1940)

Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas Kalnamuižas plaušu tuberkulozes 
sanatorija tika atklāta 1924. gada 2. jūlijā ar 12 slimniekiem un 40 gultasvietām 
Jelgavas apriņķa Kalnamuižas pagastā, vēlāk Tērvetes pagastā. Oficiāli sanatorija 
tika iesvētīta un ar svinīgu aktu atklāta 29. jūnijā, piedaloties Latvijas Valsts 
prezidentam Jānis Čakstem (1859–1927), Latvijas Sarkanā Krusta Galvenās valdes 
locekļiem un citām personām. Pirmajā gadā sanatorijā ārstējās 111 slimnieki. 
Sanatorijā tika ierīkots ūdensvads, elektriskais apgaismojums un atklāta aptieka, 
kas apkalpoja arī apkārtnes iedzīvotājus. Par sanatorijas vadītāju tika iecelts 
Arvīds Rogulis (1897–1965), kurš to vadīja līdz 1925. gadam. Aptieku no 1924. līdz 
1927. gadam vadīja provizors Mārtiņš Meirenovs (1865–?). 1927. gada 24. jūnijā 
Kalnamuižā tika atzīmēti sanatorijas trīs gadu pastāvēšanas svētki ar koncertu, 
Viestura gājienu un zaļumballi. 

No 1925. gada sanatoriju vadīja Eižens Puriņš (1887–1956). Tajā vēl strādāja 
ārste Anna Jansone (1892–1987) un divas žēlsirdīgās māsas, bet pavisam 26 
darbinieki. Gultasvietu skaits bija 70, un 1927. gadā dzie3dnīcā ārstējās 291 
cilvēks. Sanatorijai bija savs ātrās ārsta palīdzības automobilis un zirga transports. 
Kalnamuižas sanatorijas aptiekā par vadītāju iecēla provizoru Kārli Nulli (1894–
1966). 1928. gadā vasaras mēnešos gultasvietu skaits bija 110, bet ziemas – 90, 
pavisam kopā ārstējās 430 slimnieku. Šai gadā līdzekļu vākšanai sanatorija sarīkoja 
bazāru (peļņa Ls 1200), bet slimnieku atpūtai desmit koncertus, vienu rakstnieku 
vakaru un vienu teātra izrādi. Par aptiekas jauno vadītāju kļuva farmācijas kandi-
dāte Alise Landsmane (1898–?). 

1929. gadā sanatorijai tika izbūvēta jauna slēgta tipa veranda. Gultasvietu 
skaits vasaras periodā pieauga līdz 140, bet ziemā – 100. Pavisam kopā šai gadā 
ārstējās 454 cilvēki. Sanatorijas uzturēšanai tika sarīkotas divas mantu izlozes 
(peļņa Ls 2501,46), savukārt slimnieku izklaidei tika organizētas četras teātra 
izrādes, desmit koncerti un viens priekšlasījums. 1930. gadā vasarā gultasvietu 
skaits bija 145, ziemā – 120; kopā ārstējās 506 slimnieki. Tika organizēts bazārs 
ar peļņu Ls 2760,04, ko izlietoja jaunās kino un koncertu zāles izbūvei bijušajā 
ratu šķūnī. 1931. gadā LSK Jelgavas nodaļas Kalnamuižas sanatoriju turpināja vadīt
E. Puriņš, strādāja ārstes Anna Gūtmane (1985–1976) un Anna Kalniņa (dz. Dzene, 
1891–1986), ārste zobu slimībās Auguste Laiviņa (dz. Rūberte, 1905–?), divas 



53

žēlsirdīgās māsas, 11 slimo kopējas un 32 citi darbinieki. Sanatorijā caurmērā tika 
ārstēti 133 slimnieki dienā, jūlijā to skaits sasniedza 145, bet vismazāk bija aprīlī – 
124 cilvēki. 

1931. gads bija Kalnamuižas sanatorijas pēdējais darbības gads, jo ar
1931. gada decembri savu darbību uzsāka jauna iestāde – Latvijas Sarkanā 
Krusta Tērvetes plaušu tuberkulozes sanatorija. Oficiāli LSK Jelgavas nodaļas 
Kalna muižas plaušu tuberkulozes sanatorija tika slēgta ar 1932. gada 1. janvāri.
Vēl 1932. gada pirmajā pusē Kalnamuižā uzturējās slimnieki, bet pamazāk viņi
tika pārcelti uz jauno ēku. Vecās sanatorijas telpās tika ierīkoti personāla dzīvokļi. 

Latvijas Sarkanā Krusta Tērvetes plaušu tuberkulozes sanatorijas galvenā
ēka tika celta no 1930. līdz 1932. gadam pēc arhitekta Aleksandra Klinklāva 
(1899–1982) projekta. Plašās skujkoku audzes un novada specifiskais mikro-
klimats bija izšķirošie apstākļi, izvēloties celtniecību Kalnamuižas meža parkā. Tā 
20. gs. trīsdesmitajos gados bija lielākā un modernākā tuberkulozes sanatorija 
Baltijas valstīs un viena no lielākajām Eiropā. Sanatorijas fasāde tika veidota 
funkcionālisma tradīcijās, ko rotāja divi tēlnieka Kārļa Zemdegas (1894–1963) no 
1931. līdz 1932. gadam mākslīgā akmens masā veidoti ornamentāli un skulpturāli 
ciļņi. Sanatorijas ēkas iesvētīšanā un svinīgā akta atklāšanā piedalījās Latvijas 
Valsts prezidents Alberts Kviesis (1881–1944), Latvijas Sarkanā Krusta priekšnieks
Dr. med. h.c. Kārlis Barons (1865–1944), LSK Galvenās valdes locekļi un daudzas
citas personas. 1932. gada 1. janvārī sanatorija pārgāja Latvijas Sarkanā Krusta 
Galvenās valdes tiešā pārziņā. No sanatorijas tika atdalīta centra saimniecība, dārz-
niecība un aptieka, kas palika LSK Jelgavas nodaļas pārziņā. Tērvetes sanatorijas 
pārziņā atstāja tikai putnkopību. 

Jauno sanatoriju turpināja vadīt E. Puriņš, viņa asistentes bija A. Gūtmane un 
A. Kalniņa, zobārstniecības kabinetu vadīja A. Laiviņa, bet tehnisko daļu pārzināja 
inženieris Henrihs Veispāls. Medicīnisko personālu veidoja viena vecākā māsa, 
viena rentgenmāsa un trīs palātu māsas, viens sanitārs un 19 slimo kopējas, 
bet kopējais darbinieku skaits bija 75. Šai gadā sanatorijā gultasvietu skaits no 
201 janvārī pieauga līdz 282 decembrī. Viena slimnieka uztura diena maksāja
Ls 1,27, bet viena slimnieka diena izmaksāja Ls 4,66. Šai gadā tika sarīkoti 47 kino 
seansi, viena teātra izrāde, viens operas uzvedums, viena kultūrfirmas izrāde un 
viens bazārs. Slimniekiem un personālam bez maksas tika sarīkoti četri koncerti, 
divi priekšlasījumi un viena balle. Ziemassvētku priekšvakarā tika noturēts 
dievkalpojums ar eglīti, kuru vadīja mācītājs Ādolfs Ziņģis (1903–1957). 

1933. gadā gultasvietu skaits bija 231, bet slimnieku caurmēra skaits dienā 
209. Ārstēšanā izmantoja konservatīvas un ķirurģiskas metodes: pneimotoraksu
ar intratorakālo kaustiku, prenicoekcersi un torakoplastiku. Inventārs tika pa-
pildināts ar kvarca lampu kakla apstarošanai. Sanatorijā tika pabeigta jaunas 
ķieģeļu mūra garāžas, vistu kūts un kinozāles izbūve. Darba terapijai tika 
ierīkotas mākslas aušanas, pinumu, galdnieku un kurpnieku darbnīcas. Šai gadā 
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sanatorijā sāka strādāt ceturtais ārsts, vēlāk Dr. med. Francis Šedriks (1909–1944). 
Strauji pieauga slimnieku skaits, kas skaidrojams ar iedzīvotāju maksātspējas 
pieaugumu un ekonomiskās krīzes seku mazināšanos. Tā rezultātā tika izveidotas 
40 gultasvietas vecajā sanatorijas ēkā vasaras sezonā hroniskiem slimniekiem. 
Kopējais gultasvietu skaits bija 291. Slimnieku apģērba un telpu dezinficēšanai 
tika iegādāts formalīna aparāts. Gada laikā kinozālē tika rādītas 46 skaņu filmas, 
sarīkots bazārs, maskuballe, piecas teātra izrādes un divi baleta vakari. Ķirurģis-
kās palīdzības sniegšanai tika pieaicināti Aleksandrs Neibergs (1883–1962) un 
Herberts Grauss (1899–?). 

1935. gadā sanatorijā ārstējās 811 slimnieki, no kuriem 402 bija lauku 
iedzīvotāji, 132 sociāli apgādājamie, mazturīgie u.tml. Darba terapija tika papla-
šināta ar ādas un metālplatiku, grāmatu sietuvi un vietējās avīzes izdošanu. 
Psihoterapijai tika sarīkoti 12 koncerti, viens baleta vakars, 42 kinoseansi, kā arī 
bazārs un karnevāls. Sanatorijas bibliotēka tika papildināta ar 240 sējumiem, 
saziedotas 114 grāmatas. Kā jauns ārsts sāka strādāt Augusts Peciņš (1908–1942). 

1936. gadā gultasvietu skaits 233, ārstējās 792 slimnieki, no tiem 400 lau-
cinieki, 121 sociāli apgādājamie un citi. Sanatorijas bibliotēkā bija 956 lasītāju, tā 
tika papildināta ar 429 grāmatām un sējumiem, kopā veidojot 19 000 grāmatu.
No jauniem ārstiem darbu sāka Milda Liede (1910–1987). 

1937. gadā slimnieku skaits nedaudz pieauga – 815 personas. Ar kalnu sauli 
tika sanēti 58, ar īsviļņu diatermiju – 147 slimnieki. Par darba terapijas vadītāju sāka 
strādāt mākslinieks Pēteris Zutis (1905–1944). Šai laikā sanatorijā strādāja septiņas 
žēlsirdīgās māsas, 20 kopējas un divi sanitāri, pārējais personāls – 88 darbinieki. 

1938. gadā sanatorija atzīmēja savu 15 gadu pastāvēšanu. Gultasvietu
skaits – 252 un 6 gultas izolācijai. Šai gadā sanatoriju atstāja tās ilggadīgā ārste
A. Kalniņa, tāpat aizgāja ārsti F. Šedriks un A. Peciņš. Viņu vietā stājās Lidija
Ošeniece (1906–?), Vilhelmīne Grase (1907–1983) un Mārtiņš. Zaķis (1911–?).
1939. gadā sanatorijā sāka strādāt ārste Otīlija Meķe (1903–1992).
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Arnis Vīksna

ARHEOLOĢE, MEDICĪNAS VĒSTURNIECE,
INTERNISTE, RAKSTNIECE

 

Tik plašs interešu loks bijis Medicīnas vēstures muzeja pirmajai līdzstrādniecei 
Veltai Griķei, kuras simtgade nesen apritēja un tālab ir atceres vērta. Viņa dzimusi 
Pirmā pasaules kara laikā 1916. gada 26. novembrī Pēterpilī (Petrogradā) latviešu 
bēgļu ģimenē, agri zaudējusi tēvu un 1920. gadā mātei līdzi devusies uz Latviju. 
Pamatskolu beigusi Rīgā, pēc tam pilsētas 4. ģimnāziju, studējusi Latvijas Univer-
sitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļā, ko beigusi 1940. gadā 
ar specializāciju arheoloģijā, kurā viņu visticamāk iesaistījis latviešu akadēmiskās 
arheoloģijas izveidotājs profesors Francis Balodis (1882–1947).

Šai laikā viņa ieinteresējusies arī par medicīnas vēsturi, jo, kā pati vēlāk 
rakstījusi savā kadru anketā, no 1940. līdz 1945. gadam bijusi “Medicīnas vēstures 
katedras subasistente”. Katedra ar šādu nosaukumu, kā tagad labi zināms, tolaik 
oficiāli nav pastāvējusi, toties profesors Pauls Stradiņš sācis intensīvi veidot savu 
Medicīnas vēstures muzeju, tātad varētu pieļaut, ka jaunā vēsturniece viņam 
palīdzējusi. Turklāt medicīna piesaistījusi aizvien vairāk, un 1943. gadā V. Griķe 
vēlreiz sēdusies studiju solā, šoreiz Medicīnas fakultātē, un ārsta diplomu iegu -
vusi 1950. gadā, vēl pirms fakultāte tika pārveidota par Rīgas Medicīnas institūtu. 
Valsts sadalē jaunā ārste tika nosūtīta darbā par terapeiti (mūsdienīgāk – internisti) 
uz toreizējo Siguldas rajonu, un te arī strādājusi pārmaiņus Nītaurē un Mālpilī, 
kādu laiku arī Ogrē. Daži darba gaitas pārtraukumi saistīti ar ģimenes apstākļiem: 
divi dēli (1941. un 1946.) un meita (1953. gadā).

Rīgā jaunā ārste atgriezās 1954. gadā, strādāja 10. poliklīnikā Kokles ielā 
Pārdaugavā un turpat netālu toreizējā Republikas klīniskajā slimnīcā atkal pie 
profesora P. Stradiņa viņa muzejā, kas šai laikā bija nonācis RMI pakļautībā. Muzejā 
V. Griķe bija rosīga darbiniece, un darāmā bija patiešām daudz – tika veidotas 
ekspozīcijas, notika pētnieciskais darbs, un bija jāveic arī garlaicīgā un vienmuļā 
muzeja priekšmetu uzskaite un inventarizācija, kas, kā zināms, vēlāk ievilkās uz 
gadu desmitiem, un pat šodien par dažiem priekšmetiem nav īsti zināms, no 
kurienes un kādā sakarā tie nonākuši muzejā un pat kas tie tādi ir. Kad muzejs 
pakāpeniski sāka gūt patstāvīgas valsts iestādes vaibstus, profesoram P. Stradiņam 
nācās gudrot, kuru no darbiniekiem likt par vadītāju jeb perspektīvo muzeja 
direktoru. Tika pārlūkota V. Griķes kandidatūra kā vispiemērotākā, jo viņai bija gan 
vēsturnieces, gan ārstes izglītība, taču profesors pēc ilgākām pārdomām izšķīrās 
par savu uzticamāko līdzdarbinieku diorāmu veidošanā mākslinieku butaforu 
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Oļģertu Krūmiņu (1904–1989), bet
V. Griķei tika piedāvāta nodaļas vadība.

Pa tam muzejs patstāvīgas valsts 
iestādes statusu ieguva 1957. gada
3. septembrī, bet finansēšana tika sākta 
tā paša gada 17. oktobrī. Paula Stradiņa 
vārds pēc viņa nāves muzejam piešķirts 
1958. gada 18. augustā, bet plašai 
publikas apskatei muzejs atklāts 1961. 
gada 20. jūlijā. 

Veltas Griķes pētnieciskā darbība 
izpausmi guvusi tikai vienā, toties 
pamatīgā rakstā, kas publicēts kā pats 
pirmais profesora P. Stradiņa iniciētajā 
rakstu krājumā “Из истории медици-
ны” 1957. gadā un saucas (tulkojumā 
no krievu valodas) “Akmens laikmeta 
apmetnes un mītnes, sadzīve, pirmās 
higiēnas un ārstniecības paņēmienu 
pazīmes Latvijas PSR teritorijā”. Ar šo 
rakstu būtībā sākas mūsu medicīnas 

vēstures vistālākā laikmeta izpēte, ko nedaudz vēlāk tik veiksmīgi turpinājuši 
Ādolfs Karnups (1904–1973) un Vilis Derums (1899–1988), savukārt mūsdienās 
šī tematika palikusi nomaļus. V. Griķe izmantojusi agrāk publicētos arheoloģisko 
izrakumu pārskatus, kā arī senatnes priekšmetus un izrakumu protokolus no 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas un vairākiem muzejiem. Secīgās nodaļās 
aplūkotas apmetnes, mītnes, uzturs, tā gatavošana un uzņemšana, apģērbs, 
ārstnieciskie paņēmieni (īpaši ārstniecības augi), kam seko visai piesardzīgi 
secinājumi. Piemēram, tiek pieļauts, ka akmens laikmetā ārstniecības paņēmieni 
bijuši empīriskā attīstības stadijā acīmredzami reliģisku uzskatu ietekmē. Bijušas 
pazīstamas vairāku augu ārstnieciskās īpašības, kā arī atbilstoši dzīvnieku izcels-
mes produkti, saules un ūdens ietekme (elementāra fizikālā terapija). Nosacīti
tiek pieļauta psihoterapija, tāpat bijusi pazīstama ūdens garaiņu iedarbība. 
Pieļauts, ka nelieli māla trauciņi izmantoti zāļu gatavošanai. Rakstu pēc autores 
norādījumiem ilustrējis muzeja mākslinieks Elmārs Vende.

Saglabātā dokumentācija liecina, ka, sākot muzeja finansēšanu 1957. gada 
17. oktobrī, ar šo datumu darbā pieņemti direktors Oļģerts Krūmiņš, direktora 
vietnieks zinātniskajā darbā Indulis Lietuvietis, saimniecības vadītājs Hermanis 
Rīderis, medicīnas kultūras vēstures nodaļas vadītājs Ādolfs Karnups, viduslaiku 
nodaļas vadītājs Aleksejs Dogadkins, bioloģijas nodaļas vadītāja Velta Griķe, 
mākslinieki Irēna Stradiņa, Tālivaldis Strautmanis un Austra Šulce, kā arī vairāki 

Velta Griķe.
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tehniskie darbinieki (starp viņiem Aija Dirbe, kas vēl nebija pabeigusi augstskolu, 
bet vēlāk bija visilggadīgākā muzeja darbiniece). Vērts atcerēties viņus tagad, kad 
pienākusi muzeja sešdesmit gadu jubileja un par katru no viņiem vajadzētu arī 
kaut ko vairāk pastāstīt.

Bet Velta Griķe muzejā nostrādāja līdz 1959. gada jūlijam, kad sākās 
pārvākšanās no slimnīcas uz tagadējo namu Antonijas (tolaik – Leona Paegles) 
ielā 1. Motivācija bija saistīta ar nespēju savienot darbu muzejā un poliklīnikā, kas 
Pārdaugavā atradās blakām, kā arī ģimenes apstākļiem.

Ārsta pamatdarbā V. Griķe nostrādāja līdz 1978. gadam, kad devās pensijā, 
gan saglabājot nelielu daļslodzi poliklīnikā. Par labu darbu neilgi pirms došanās 
mūžībā saņēmusi Triju zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi. Viņa darbojusies 
arī rakstniecībā, sacerot stāstus un pasakas bērniem, kas ar meitas vārdu (ne 
pseidonīmu) Velta Zunde apkopotas grāmatās “Laimdotas pasakas” (1961),
”Pa pēdām”(1963), “Pasakas par Usmu” (1964), “Lejup pa Gauju” (1967), kā arī 
periodikā. Mirusi 1998. gada 30. decembrī Rīgā.

Muzeja darbinieki 1957. gadā. V. Griķe labā pusē, blakus direktors O. Krūmiņš,
aiz viņiem profesors P. Stradiņš.
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Arnis Vīksna

TRĪS KIRŠENTĀLI

Latviešiem nav daudzpaaudžu ārstu dinastiju. Pirmkārt, tāpēc, ka viņu 
intelektuālā augsme nacionālā apziņā ilgst tikai kādu pusotru gadsimtu, un, 
otrkārt – latviešu inteliģenci iznīcināja divas lielvaras Otrā pasaules karā. Gad -
simts tiešā pēctecībā latviešu mediķiem ir liels un gluži nesen sasniegts retums 
atšķirībā no vietējiem vācbaltiešiem, bet tie jau zuduši.

Visi latvieši cēlušies no zemniekiem, bet no zemes nāk spēks un vara. 
Turpmākā hronoloģija aptuveni šāda: pirmā paaudze – ar basām kājām Rīgā,
otrā – students Tērbatā, trešā – piecstāvu nama īpašnieks Rīgā, ceturtā – emig-
rācijā, Sibīrijā vai tepat nospiests uz ceļiem, un tikai tad seko atlabšana un mūsu 
dienas. Kiršentālu evolūcija ir nedaudz atšķirīga.

JĀNIS dzimis 1867. gada 25. aprīlī Matkules pagasta Dzīrēs kā brandvīna 
deģa dēls, pēc vietējo skolu un Kuldīgas ģimnāzijas beigšanas studējis medicīnu 
Tērbatā, kur mūžu vienojis ar korporāciju Lettonia (vēlāk tāpat dēls un mazdēls). 
Strīdējies ar Eduardu Veidenbaumu, bet pēc ārsta diploma saņemšanas no
1894. gada un līdz Pirmajam pasaules karam strādājis Saldū, zināšanas papildi nājis 
Vīnē, Zalcburgā, Berlīnē un Pēterburgā, bijis gleznotāja Jaņa Rozentāla mecenāts 
un 1905. gada latviešu revolucionāru atbalstītājs. Pēcāk Vecaucē, Tērbatā, Jelgavā 
un Liepājā, Latvijas brīvības cīņu laikā – ārsts kapteinis. No 1920. gada J. Kiršen tāls 
strādāja Talsos, kur bija apriņķa ārsts un slimnīcas direktors, nodibināja laikrakstu 
“Talsu Balss”. Miris 1934. gada 11. novembrī, apbedīts Līvenes dzimtas kapos.

Viņam bija dēli Oļģerts un Haralds. Pirmais krita cīņās pret Bermontu
1919. gadā pie Krustpils, un viņa vārds iekalts piemiņas plāksnē LU Mazajā aulā 
starp 18 par Latvijas brīvību kritušiem studentiem.

HARALDS dzimis 1897. gada 6. jūnijā Saldus muižā, skolā gājis kopā ar Paulu 
Stradiņu un Jāni Sudrabkalnu Dubultos, studējis Tērbatā, piedalījies brīvības cīņās 
un 1924. gadā beidzis LU Medicīnas fakultāti. Specializējies ādas un veneriskajās 
slimībās, strādājis Rīgas kara slimnīcā, 1929. gadā paaugstināts par ārstu pulk-
vedi-leitnantu, 1939. un 1940. gadā – Rīgas kara slimnīcas priekšnieka palīgs. Par 
sekmīgu dienestu apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa 5. šķiru un Viestura ordeņa 
4. šķiru.

Pārdzīvojis baigo gadu, vācu varas laikā no 1941. līdz 1944. gadam H. Kir-
šen tāls bija Rīgas pilsētas Veselības valdes direktors, kur sarežģītos apstākļos 
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Saldus Sadraudzīgās biedrības vadītāji 1894. gadā. Vidū priekšnieks
ārsts Jānis Kiršentāls, labā pusē pietupies gleznotājs Janis Rozentāls.

Haralds Kiršentāls Norvēģijā. Oļģerts Kiršentāls 1944. gadā.
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sekmēja epidēmiju ierobežošanu; 1944. gadā īsu laiku arī pašpārvaldes Veselības 
departamenta direktora v. i. Trimdā devies uz Vāciju un strādājis bēgļu nometnēs, 
1951. gadā pārcēlies uz Norvēģiju, bijis Oslo Karaliskās klīnikas asistents, vēlāk 
ārsta privātā praksē Tronheimā, kur arī miris 1978. gada 13. augustā.

Savukārt viņa dēls OĻĢERTS dzimis 1925. gada 15. maijā Rīgā un nosaukts 
tēvabrāļa vārdā. Pēc Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijas absolvēšanas 1944. gadā viņš 
tika iesaistīts vācu armijas izlūkdienestā, arī pēc kara beigām, taču 1946. gadā
tika arestēts un notiesāts uz 20 gadiem, sodu izcieta Vorkutā. Viņa jaunākā 
māsa Brigita, kas bija nokļuvusi Anglijā, 1955. gadā, kad PSRS Ministru padomes 
priekšsēdētājs maršals Nikolajs Bulgaņins bija ieradies vizītē Londonā, izlauzās 
caur miesassargiem, pieskrēja viņam klāt un rokās iedeva lūgumu atbrīvot brāli. 
Notikums nokļuva avīzēs, un Oļģertu patiešām pēc pāris mēnešiem atbrīvoja. 
Viņš atgriezās Rīgā, strādāja Tramvaju un trolejbusu pārvaldē, vēlreiz pabeidza 
vidusskolu (jo vācu laika atestātu neatzina) un 1959. gadā iestājās RMI. Bija 
rosīgs students un tika ievērots, tāpēc tūlīt pēc institūta beigšanas 1966. gadā 
iecelts par Aizputes zonas slimnīcas galveno ārstu, pēc tam no 1971. gada bija 
Liepājas psihoneiroloģiskās slimnīcas galvenais ārsts un no 1976. gada – Rīgas 
psihoneiroloģiskā dispansera galvenais ārsts. Sācis kā anesteziologs reanima-
tologs, O. Kiršentāls pēc laika pievērsās psihiatrijai un pakāpeniski izveidojās par 
prasmīgu un pieredzējušu veselības aprūpes vadītāju. Pēdējais amats no 1994. 
līdz aiziešanai pensijā 1997. gadā – Nacionālā vides veselības centra direktora 
vietnieks.

O. Kiršentāls miris 2000. gada 8. jūnijā Rīgā; apbedīts Meža kapos līdzās agri, 
deviņu gadu vecumā mirušajai vecākajai māsai Indrai. Kapu rotāja tēlnieka Kārļa 
Jansona darināts pilnfigūras meitenes piemineklis dabiskā lielumā (pirms Jāņa 
Čakstes pieminekļa kreisā pusē). Tagad bronzas skulptūra noņemta.

Trīs cildenas latviešu ārstu paaudzes – jeb sāpju un panākumu ceļš.
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Alīda Zigmunde

VĀCBALTIEŠU ĀRSTU VALTERU DZIMTA 
UN TĀS PĀRSTĀVJU DARBI LATVIJAS 
BIBLIOTĒKĀS

Gadsimtu gaitā tagadējās Latvijas teritorijā dzīvojuši un joprojām dzīvo
daudz cilvēku ar uzvārdu Valters. Viņu vidū ir daudz cienījamu un pazīstamu per-
sonību. Vācbaltiešu ārstu Valteru dzimta ir saistīta gan ar tagadējo Igauniju, gan 
Latviju. Minētās dzimtas pārstāvji, kuri pēc profesijas bijuši ārsti, ir no 18. gs. līdz 
pat mūsu dienām. Šī raksta mērķis ir tuvāk iepazīt dažus no viņiem.

Valmieras ārsta Hermaņa Johana Valtera (Hermann Johann Walter; 1757–
1807) ģimenē 1795. gadā piedzima dēls Pjērs Uzo Frīdrihs Valters (Piers Uso 
Friedrich Walter; 1795–1874), kurš pēc studijām Tērbatā, Berlīnē un Vircburgā no 
1819. līdz 1834. gadam strādāja par ārstu Valmierā. Viņš aizstāvēja divas doktora 
disertācijas – medicīnas doktora disertāciju Tērbatā 1819. gadā un otru doktora 
disertāciju ķirurģijā Kēnigsbergā 1831. gadā. No 1834. līdz 1859. gadam viņš bija 
Tērbatas Universitātes profesors dzemdniecībā, ģinekoloģijā un bērnu slimībās. 
Ļoti cienītā un pacientu mīlētā ārsta 1819. gadā aizstāvētā doktora disertācija 
glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Turpat atrodama arī
P. U. F. Valtera divu brāļu Johana Vilhelma Valtera (Johann Wilhelm Walter;
1781–1807) un Hermaņa Alfrēda Valtera (Hermann Alfred Walter; 1797–1823) 
doktora disertācijas, kas datētas ar 1805. un 1820. gadu. Abu jaunāko brāļu 
mūžs bija īss, taču savā profesijā viņi ir strādājuši un palīdzējuši ne vienam vien 
pacientam. H. A. Valters strādāja par ārstu Limbažos, bet J. V. Valters bija pirmais 
ārsts Alūksnē. Kad tēvs Valmierā, sniedzot palīdzību slimniekiem, bija inficējies
ar tīfu, viņš no Alūksnes steidzās palīgā, bet inficējās arī pats un gāja bojā drīz
pēc tēva. Triju brāļu zinātniskie darbi ir rakstīti latīņu valodā, un, kaut gan mūs -
dienās lasītājiem par šīm disertācijām nav īpašas intereses, tām piemīt kultūr-
vēsturiska nozīme. 

Medicīnu Tērbatā studēja Pjēra Uzo Frīdriha Valtera dēls Pjērs Uzo Valters
(Piers Uso Walter; 1836-1879), kura ģimenē bija deviņi bērni. Plašāk zināmi ir
divi – ārsts, skolotājs un gleznotājs Rolands Valters (Roland Walter; 1872–1919) un 
skolotāja un gleznotāja impresioniste Sofija Valtere (Sophie Walter; 1874–1945).
Abi ir pazīstami vācbaltiešu aprindās, taču latviešiem par viņiem ir maz infor-
mācijas.

Rolanda Valtera bērnība un jaunība pagāja Tērbatā, taču 1891. gadā viņš 
nokārtoja abitūrijas eksāmenus Jelgavas ģimnāzijā un līdz 1897. gadam studēja 
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medicīnu dzimtajā Tērbatā. Par ārstu
viņš strādāja samērā īsu brīdi, jo viņa
inte rese par mākslu ņēma virsroku un 
nedeva mieru. Domājams, to veicināja 
Tērbatas Universitātes anatomijas pro-
fe sors Augusts Raubers (August Rauber; 
1841–1917), kurš lekcijās norādīja, ka 
līdzās zinātniskajām atziņām svarīgas ir 
arī mākslinieciskās. Liela ietekme bija arī 
māsai Sofijai, kura bija mācījusies Berlīnē 
mākslu un amatniecību un tieši tolaik,
19. gs. beigās, strādāja par skolotāju Rīgā.

Gleznošanu R. Valters studēja Ber-
līnes Mākslas akadēmijā no 1899. līdz 
1904. gadam un bija vācu gleznotāju 
Frīdriha Kalmorgena (Friedrich Kallmor-
gen; 1856–1924) un Valtera Leistikova 
(Walter Leistikow; 1865–1908) skolnieks. 
R. Valtera paraugs glezniecībā bija 
jau minētais V. Leistikovs un latviešu 
gleznotājs Vilhelms Purvītis (1872–1945). 

R. Valters daudz fotografēja un daļu fotogrāfiju izmantoja savos darbos. 20. gs. 
sākumā viņš nevarēja nodoties mākslai vien, jo 1904. gadā sakarā ar Krievijas-
Japānas karu tika iesaukts karadienestā kā rezerves ārsts un nosūtīts uz fronti. 
Beidzoties karam, 1906. gadā viņš devās uz Romu mācīties pie vācu tēlnieka 
profesora Artūra Folkmana (Artur Volkmann; 1851–1941). Pēc atgriešanās no 
ceļojuma 1907. gadā viņš sāka strādāt par zīmēšanas skolotāju vācu ģimnāzijā 
Kuldīgā un brīvajā laikā gleznoja. Sākoties Pirmajam pasaules karam, R. Valteru 
atkal iesauca karadienestā un viņam nācās pildīt rezerves ārsta pienākumus, bet 
1919. gadā viņš bija Baltijas landesvēra ārsts un, saslimis ar izsitumu tīfu, 20. jūlijā 
nomira Rīgā, kur arī tika apbedīts.

Rolanda Valtera gleznas glabā viņa dzimtas piederīgie. Tikai neliela, necila 
grāmatiņa vācu valodā Krippenreiter Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atgādina, ka 
tāds mākslinieks reiz ir dzīvojis un strādājis. Tas ir vācbaltiešu rakstnieces, R. Valtera 
laikabiedres Evas fon Radeki (Eva v. Radecki; 1884–1920) Tartu 1934. gadā izdotais 
stāsts ar Rolanda Valtera zīmējumiem. Taču bibliotēkas darbiniekiem un līdz ar to 
lasītājiem nav ne mazākā priekšstata, kas bija R. Valters un kāda bija viņa saistība 
ar Latviju, tāpēc pienācis laiks ar viņa veikumu iepazīstināt plašāku sabiedrību. 
Atbalstu šīs ieceres realizēšanai sniedzis ārsts Dr. Uzo Valters. 

Ārsts, skolotājs un gleznotājs
Rolands Valters (1872–1919).
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Saullēkts. R. Valtera glezna no Valteru dzimtas privātkolekcijas.
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Indulis Zvirgzdiņš

MADONAS ĀRSTS ULDIS ARENTS

Uldis Arents dzimis 1929. gada 28. decembrī. Arentu dzimta nāk no Vestienas 
pagasta Rizgiem netālu no Gaiziņkalna. Tēvs Osvalds Arents (1902–1975) palika 
saimniekot dzimtas mājās, darbojās pagastvaldē, bija aizsargs. Viņa vecākais 
brālis arhitekts Pēteris Ārends (1900–1960) strādāja Latvijas Pieminekļu valdē, 
bija viens no Brīvdabas muzeja veidotājiem. Rizgi cieta 1944. gada vasarā, frontei 
pāri ejot. Vecāki pameta pagastu un atrada darbu Dikļu tuberkulozes sanatorijas 
palīgsaimniecībā. Uldis kara laikā bija beidzis pagasta pamatskolu, nu vienu
ziemu nācās izlaist slimošanas dēļ, pastrādāt kopā ar vecākiem. No 1945. līdz
1950. gadam viņš mācījās Valmieras vidusskolā un beidza to kā teicamnieks ar 
sudraba medaļu, kas pavēra iespēju bez konkursa pārbaudījumiem iestāties 
augstskolā.

Rīgas Medicīnas institūtā U. Arents iestājās 1950. gadā. Šai laikā norisa Medi-
cīnas fakultātes atdalīšana no Latvijas Valsts universitātes patstāvīga institūta
veidā. Kursabiedrs Ivars Siliņš atceras Ulda disciplinētību un kārtīgumu – istabā
pie sienas viņam bijusi lapiņa ar precīzu dienā veicamo darbu plānojumu. 
Viņš bijis kursa sabiedrisko pasākumu galvenais organizators. Ceturtajā kursā 
studenti apguva ķirurģiju pie profesora Paula Stradiņa. Pavasarī studentu zināt -
niskajai konferencei, P. Stradiņa rosināts, U. Arents sagatavoja referātu Arteriālā 
asinsspiediena izmaiņas vēža slimniekiem. Referents secinājumus par asins-
spie diena pazemināšanos izdarīja pēc 300 mērījumu veikšanas. Studiju laikā
U. Arents pievērsās ķirurģijai, vasarā pēc ceturtā kursa aizvadīja praksi Alūksnes 
slimnīcā. Augstskolu 1956. gadā viņš beidza ar izcilību, vienīgais četrinieks at zīmju 
lapā bija latīņu valodā. 

Jaunais ārsts 1956. gada 1. augustā tika pieņemts darbā par ķirurgu Gunāra 
Ūdra (1928–2002) vadītajā Madonas rajona slimnīcā ar algu 725 rubļi mēnesī. 
1958. gada maijā viņš kļuva par ķirurģijas nodaļas vadītāju, no 1960. gada 1. jūlija 
līdztekus bija rajona galvenā ārsta vietnieks. Par labu darbu 1966. gada jūnijā
U. Arentam tika piešķirta krūšu nozīme PSRS veselības aizsardzības teicamnieks. 
Savā ziņā bija sasniegti karjeras griesti, jo skolas vai studiju laikā jaunietis netika 
iestājies komjaunatnē, un arī vēlāk anketās rakstīja – bezpartijisks. Citēju rajona 
Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas 1973. gada 13. jūnija lēmumu 
Nr. 79 Par Madonas rajona galveno ārstu: 

“Sakarā ar Veselības aizsardzības ministrijas pavēli un Madonas rajona gal venā 
ārsta Ūdra Gunāra Jūlija d. iesniegumu, Madonas rajona Darbaļaužu deputātu 



65

padomes Izpildu komiteja nolemj: 

1. Piekrist Veselības aizsardzības minis-
trijas priekšlikumam un atstādināt 
no rajona galvenā ārsta pienākumu 
izpildes Ūdri Gunāru Jūlija d. ar 1973. 
gada 1. jūniju; 

2. Par rajona galvenā ārsta pienākumu 
izpildītāju pagaidām iecelt rajona 
galvenā ārsta vietnieku Arentu Uldi 
Osvalda d.” [1] 

Iepriekš slimnīcas darbinieki bija 
gājuši uz Izpildu komiteju ar ieteikumu, 
ka U. Arentu vajadzētu apstiprināt par 
pilntiesīgu galveno ārstu, taču atraidīti. 
Pēc pusgada galvenā ārsta amatu ieņē-
ma Valdis Sīlis, bet U. Arents atgriezās
pie vietnieka pienākumiem. 

U. Arentam 1973. gadā tika piešķirta I kategorijas ķirurga kvalifikācija, kas
at kārtoti apstiprināta 1983. un 1988. gadā. Pirms atestācijas tika apkopoti dati 
par veiktām operācijām, sniedzot īsu slimības vēstures izrakstu par operācijas vai 
pēcoperācijas laikā mirušiem slimniekiem. No 1958. līdz 1962. gadam U. Arents 
veicis 433 operācijas, no 1970. līdz 1972. gadam – 214, no 1980. līdz 1982. gadam –
155 operācijas, pavisam kopā miruši 14 pacienti. U. Arents veica neatliekamās 
operācijas, bet vairāk vēlējās pievērsties abdomi nālajai ķirurģijai. Pamatpienā-
kumi bija galvenā ārsta vietnieka darbs; dežūras slimnīcas ķirurģijas nodaļā kā 
papildslodze lielākoties bija naktīs, sestdienās un svētdienās. 1993. gadā U. Aren-
tam piešķirta augstākās kategorijas veselības aprūpes ārsta kvalifikācija.

U. Arents piedalījās Sarkanā Krusta organizācijas darbā, par ko saņēma vai-
rākas atzinības. No skolas gadiem viņš sportoja, un arī Madonā U. Arents bija 
mediķu sporta dzīves organizators un dalībnieks slēpošanā, laivošanā, šahā, 
orientēšanās sacensībās, piedalījās kalnu pārgājienos. Ārsta dzīvesbiedre bija 
medicīnas māsa Skaidrīte Arente, ģimenē meita (arī mediķe) un divi dēli.

Kā Latvijas Tautas frontes Madonas rajona nodaļas Veselīga dzīvesveida 
komitejas vadītājs U. Arents 1988. gada beigās rosināja sagatavot darba 
programmu šim virzienam, lai pēc tam to izpildītu. Svarīgākais veikums bija 
slimnīcas piebūves (būtībā jaunas ēkas) uzcelšana, kas gan prasīja ilgāku laiku un 
lielas pūles. Jaunā korpusa pamati tika likti 1991. gada vasarā. Sākumā darbi tika 
veikti kā valsts pasūtinājums, bet vēlāk nodoti rajona pārziņā. Rajona galvenais 
ārsts Jānis Anspoks 1992. gadā no Madonas aizgāja, un viņa vietā tika apstiprināts 
U. Arents, kuru 1994. gadā nomainīja Bruno Kokars. 

Uldis Arents. 
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Kā sabiedriska organizācija 1994. gada pavasarī tika reģistrēts Madonas 
rajona slimnīcas celtniecības fonds ar priekšsēdētāju U. Arentu. Fonda galvenais 
uzdevums bija līdzekļu meklēšana celtniecībai. Tas darīts labdarības koncertos, 
ar ziedojumu vākšanu, oficiālo iestāžu atbalsta gūšanu, Madonas rajona sadar-
bības partneru Vaijē (Vācija) palīdzības piesaisti. U. Arenta nopelnus šeit nevar 
pārvērtēt, 1999. gadā viņu apbalvoja ar Triju zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi, bet
2009. gadā ievēlēja par Latvijas Ārstu biedrības goda biedru.

Bet pa vidu bija vairāk ierobežojumi ārsta darbā. Rajona padomes vēlēšanās 
1994. gada pavasarī U. Arents tika iekļauts kā trešais Latvijas Zemnieku savie -
nības sarakstā. No 11 rajona padomes deputātu vietām sešas ieguva LZS, bet 
apvienība Tēvzemei un brīvībai – piecas vietas. Par U. Arentu bija nobalsojuši 
pusotras reizes vairāk vēlētāju nekā par nākamo augstāko vietu ieguvušo. No 
piedāvājuma kļūt par padomes priekšsēdētāju ārsts pēc vēlēšanām atteicās, 
jo negribot pārtraukt operēt un zaudēt kvalifikāciju, taču piekrita uzņemties 
priekšsēdētāja vietnieka amatu. Kā dežūrārsts viņš darbojās arī tad, kad no 1995. 
līdz 1998. gadam bija rajona padomes priekšsēdētājs. Slimnīcā darbu U. Arents 
pilnīgi pārtrauca 2003. gada septembrī.

Pēc deputāta pilnvaru nolikšanas U. Arents sagatavoja pašraksturojumu. Tā 
beigās viņš atzīmējis savas vājās īpašības, vienlaikus norādot atspēkojumu:

•	 Neesmu jauns, bet nejūtos vecs.

•	 Vājš orators, bet protu savu domu noformulēt lakoniski.

•	 Nereti nonāku laika trūkumā, bet spēju strādāt ilgstoši līdz rezultāta 
sasniegšanai.

•	 Pārāk ilgi apdomāju pieņemamus lēmumus, bet pēc lēmuma pieņem-
šanas vairs nesvārstos.

•	 Ilgstoši atceros pāridarījumus un konfliktus, bet neesmu atriebīgs.

•	 Neesmu bijis agrāk un arī tagad nesastāvu nevienā partijā.

•	 Piemīt visi netikumi, izņemot smēķēšanu, bet apzinos, ka visas indes 
nelielās devās ir zāles. [2]

U. Arents apkopoja ziņas par ārstniecības vēsturi rajonā. Pirmā nopietnāka 
uzstāšanās bija 1966. gada janvārī, kad atklāja jaunuzcelto slimnīcu. 2001. gadā 
viņš izdeva grāmatu Madonas slimnīca un tās ļaudis XX gadu simtenī.

Uldis Arents miris 2015. gada 21. jūnijā Vestienā, kur arī apbedīts.

VĒRES

1. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, MNM45453:11.

2. MNM45424.
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Madonas slimnīcas jaunā korpusa pamatakmens likšana 1991. gada 17. jūlijā.
U. Arents centrā pa labi.
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PIELIKUMS
 

Arnis Vīksna

ĀRSTS UN GRĀMATA

Pielikumam ir četras sadaļas, kurās mēģināts aptvert šādus bibliogrāfiskos 
aprakstus personu alfabētiskā secībā.

PIRMĀ GRUPA. Ārstu memuāri, kas publicēti atsevišķu izdevumu (grāmatu) 
veidā, bet ne periodikā. Šis žanrs ir samērā nesens un sākas ārlatviešu vidē 20. gs. 
sešdesmitajos gados, piemēram, D. Bīskapa memuāri 1961. gadā izdoti Čikāgā, 
bet tagad žanrs krietni sakuplojis arī Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, kad 
izdevējdarbība vairs netiek saistīta ar cenzūru un bieži vien noris pēc autora paša 
izvēles un iespējām.

OTRĀ GRUPA. Ārstiem veltītas grāmatas jeb grāmatas par ārstiem. Aptver 
vienai personai veltītus izdevumus gan monogrāfijas, gan rakstu un atmiņu 
krājuma veidā, kas vairākos gadījumos papildināti ar personālo bibliogrāfiju. Pati 
pirmā varētu būt G. Šauruma grāmata par G. Apini 1933. gadā. Šai grupā netiek 
ievietoti darbi, kas vienlaikus veltīti vairākiem vai daudziem ārstiem, piemēram, 
kopdarbs Ārsta sirdsapziņa 1971. gadā, I. Sokolovas apraksti Jūs būsit drošās 
rokās 1973. gadā, L. Saknes savu kursabiedru aplūkojums Bez Hipokrata zvēresta
1984. gadā, žurnāla Doctus apkopotās Zelta leģendas 2015. gadā u.tml.

TREŠĀ GRUPA. Individuālās biobibliogrāfijas, kuras sākas ar atbilstošu
P. Stradiņam veltītu apkopojumu 1959. gadā un publicētas kā atsevišķi izdevumi.

CETURTĀ GRUPA ir veltījumkrājumi, kas iznāk sakarā ar jubileju vai citu 
atceri un parasti ietver rakstus par kādu nozari vai specialitāti, bet ievadrakstā tiek 
godināta noteikta personība. Pirmais šāds krājums veltīts T. Tīlingam 1909. gadā.

Protams, šāds dalījums un šāda izvēle ir visai nosacīta, tomēr atklāj personības, 
kas vairāk nonākušas lasītāju redzes lokā.

Pirmā grupa. MEMUĀRI

 Oskars Alks (1901–1982), ķirurgs

1. Alks O. Mūžs viesuļu vērpetēs. Atmiņu stāsts. R., 2001. 184 lpp.

 Arvēds Alksnis (1910–1991), ķirurgs 

2. Alksnis A. Hipokrats spīlēs. Jauna ārsta dzīves posms. Toronto, 1980. 322 lpp.; 
2. saīs. izd. R., 1993. 126 lpp.
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3. Alksnis A. Panaceja un viņas mācekļi. Īstlansinga, 1987. 265 lpp.

4. Alksnis A. Mazpilsētas ārsts. Linkolna, 1988. 291 lpp.

5. Alksnis A. Ārsti un slimnieki. Īstlansinga, 1990. 415 lpp.

 Kārlis Arājs (1915–2005), neiroķirurgs

6. Arājs K. Latviešu kauli… Atmiņas par anatomikumu un antropoloģijas ziedu 
laikiem Latvijā. R., 2005. 279 lpp.

 Jāzeps Beldavs (1914–2011), anesteziologs

7. Beldavs J. Bataljona ārsts. R., 2005. 71 lpp.

 Ieva Bērziņa (*1938), veselības aprūpes ārste

8. Bērziņa I. Tikai cilvēki. Autobiogrāfiski literārs vēstījums. Gulbene, 2002. 121 lpp.

 Juris Bērziņš (*1928), neirologs

9. Bērziņš J. Atmiņu un pārdomu grāmata. R., 2015. 282 lpp.

 Dāvids Bīskaps (1879–1972), internists

10. Bīskaps D. Dzīves vējos. Ārsta dzīves un darba atmiņas. [Čikāga], 1961. 454 lpp.

11. Bīskaps D. Jauno siržu sapņi un likteņi. Ārsta dzīves atmiņu romāns. [Veiverlija], 
1963. 235 lpp.

 Anatolijs Bļugers (1926–2007), hepatologs

12. Блюгер А. Ф. Время: за и против. Р., 2006. 248 с.

 Dzidra Branta (*1927), dermatoveneroloģe

13. Branta Dz. Atmiņas un apcere. R., 2007. 168 lpp.

 Egons Dārziņš (1894–1966), mikrobiologs

14. Dārziņš E. Pavasara straumes. Dienasgrāmata. 1916–1920. [Nebraska], 1961. 
313 lpp.

 Paulis Dzintars (1921–2013), internists

15. Dzintars P. Prērijas ārsts. R., 2008. 192 lpp.

 Roalds Gērke (1934–1994), ķirurgs

16. Герке Р. По воде и земле на парусах. Р., 1987. 414 c.

 Andris Kadeģis (1933–2012), ārsts
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144. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Vija Zaiga Kluša. Bio-
bibliogrāfija / Sast. G. Trifonova, I. Polikeviča. R., 2005. 231 lpp.

145. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe profesore Vija Zaiga Kluša. Bio-
bibliogrāfija / Sast. D. Ivbule. R., 2015. 139 lpp.

 Olga Kovša (1918–2003), interniste

146. Profesore Olga Kovša. Biobibliogrāfiskais rādītājs / Sast. G. Trifonova. R., 1998. 
47 lpp.

 Rita Kukaine (1922–2011), virusoloģe
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