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Jēkabs Alksnis

(1870-1957)



Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības goda biedra

PROFESORA Dr. med. JĒKABA ALKŠŅA DZĪVES GAITA

Jēkabs Alksnis dzimis |B7O. gada 22. augustā Durbes

draudzes Ķivilu mājās. Viņa tēvs Atis bija apprecējis māju
saimnieci Katrīni Ķivili. Viņus laulājis iecienītais Durbes

draudzes mācītājs Katerfelds, kas apm. gadu vēlāk šajā pat

baznīcā nokristajaunā pāra pirmdzimto dēlu Jēkabu.

Ķivilu mājām bijis tikai apm. 20 pūrvietu aramzemes, tādē|

mājās turība nav bijusi liela un bērni jau no agrām dienām

strādājuši līdzi visos lauku darbos.

Pavisam ģimenē bijuši 6 bērni, no kuriem 3 miruši bērnībā

no lipīgām slimībām. Mazais Jēkabs dzīvojis vienādos

apstākļos ar pārējiem brāliem un māsām, tomēr nekādas

lipīgas slimības viņam nav bijušas nedz bērnībā, nedz

vēlākos gados.

Pirmā mācība Jēkabam bijusi mājās, pie mātes, kas ziemas

vakaros likusi pie skalu uguns mācīties burtus dziesmu

grāmatā un Bībelē. Sevišķi viņam atmiņā iespiedusies

grāmatiņa «Jēzus Kristus ciešanas' un nāve», ko esot lasījis

raudādams.

Pirmās skolas gaitas sākas Durbē privātskolā, kur mācīja
lasīt un rakstīt vāciski un tulkot no vācu uz latviešu valodu.

Jēkabs nonācis vēl otrā tādā pat privātskolā, bet no turienes

pāriet uz Durbes draudzes skolas sagatavošanas klasi.

Jēkabs mācījies cītīgi un dēvēts par labāko skolnieku. Šajā
skolā māca arī seno vēsturi un stāsta par grieķu un romiešu

mitoloģiju, sevišķi labi pasniedz matemātiku un fiziku: sāk

mācīt arī krievu valodu. Durbes draudzes skolā Jēkabs

iegūst pirmās zināšanas latīņu un grieķu valodā, kā arī

sagatavojas iestāju pārbaudījumiem Liepājas ģimnāzijā -
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pateicoties skolas vadītāja palīga Brūna bezatlīdzības

stundām ārpus skolas laika.

|BBS. gadā Durbes baznīcā .lēkabu iesvēta. Gadu vēlāk viņš

sekmīgi iztur iestāju pārbaudījumus uz Liepājas ģimnāzijas

4. klasi. lepriekšējā sagatavošana ir bijusi nepilnīga un

pirmā laikā sekot mācībām nākas grūti. Drīz tomēr

nokavētais panākts un Jēkabs turas savas klases pirmajās

vietās gandrīz visos priekšmetos, uzrādot izcilas sekmes

matemātikā, vācu un senajās valodās.

Labo sekmju un uzcītības dēl skolas padome atbrīvo Jēkabu

Alksni no skolas naudas - 25 rubliem semestrī. Līdzekļus

iztikai viņš pelna ar privātstundām, dzīvodams trūcīgos

apstākļos. jo no vecākiem saņem tikai drēbes un produktus.

Skolas laikā Alksnis ir aktīvs latviešu ģimnāzistu pulciņa
biedrs un nodarbojas ar nacionāliem jautājumiem, par ko

skolas vadība viņam izsaka brīdinājumu.

|BB9. gadā iztur abitūrijas pārbaudījumus ar cum laude un

izšķiras par medicīnas studijām Tērbatā, kaut māte

vēlējusies, lai viņš studē par mācītāju. Taupīgi dzīvodams.

nesmēķēdams un nedzerdams, viņš ģimnāzista gados spējis
iekrāt naudu un, braucot uz Tērbatu, varēja paņemt līdz 100

rubļu, atstājot tēvam 50 rubļu mazo brāļu un māsu

skološanas izdevumiem.

Pirms braukšanas uz Tērbatu Jēkabs Alksnis apmeklē Frici

Brīvzemnieku. kas sniedz daudz derīgu padomu un

pamācību. Brīvzemnieks uzsvēris, ka katram jāizvēlas starp

studiju priekšmetiem kāds, kas viņu sevišķi interesē un kam

ir sakars ar latviešu dzīvi. Šis ierosinājums pamudinājis

Alksni krāt. sakopot un pārtulkot vācu valodā latviešu tautas

medicīnas materiālus, ko vēlāk atsevišķā grāmatā izdevis

prof. Rūdolfs Koberts - «Historische Studien aus dem

Pharmakologischen Institut der Kaiserlichen Universität

Dorpat, IV,» (Halle a. S., Verlag von Tausch und Grosse,

1894) Jēkaba Alkšņa raksta nosaukums: «Materialien zur

lettischen Volksmedizin, gesammelt, ins Deutsche übersetzt
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und geordnet von J. Alksntlv»; darbä ir 118 lappuses. Prof.

Koberts viņam izgādā kroņa stipendiju.

Tērbatā Jēkabs Alksnis pievienojās filologu J. Kauliņa un K.

Kasparsona nodibinātajai Tērbatas literāriski zinātniskai

sabiedrībai. Šajā laikā viņš publicējis «Pūrā» vairākus

rakstiņus: «Egoisms, palriolzlsms un kosvnopolītisms», kā arī

«Nervu sistēmas attīstība». Pulciņā tomēr drīz vien sāk

izplatīties sociāldemokrātiskā mācība. Alksnim pārāk skaļā

materiālisma slavināšana nepatīk un. nonākot konfliktā ar

pulciņa vairākumu, viņš no tā izstājas.

Tērbatā Jēkaba Alkšņa pirmā dzīves vieta bijusi Pleskavas

ielā. Produkti un veļa bijuši līdzi no mājām. Taupīgi

dzīvodams, viņš pirmā laikā izticis ar l0 rubļiem mēnesī,

ieskaitot studiju izdevumus.

Kad Krievijā uzliesmo holera, internists Vasiļjevs sarīko 3.

kursa studentiem īpašus kursus un no tiem izvēlas trīs, kas

labāk pārvalda krievu valodu, lai nosūtītu uz sērgas

apdraudētiem apgabaliem. Viens no viņiem ir Jēkabs

Alksnis„ kas aizbrauc uz Pēterburgu un stājas Veselības

departamenta rīcībā. Alksni komandē uz Žitomiru. Viņa
darba rajons ir Kolki pilsētiņa. kur dzīves apstākļi bijuši
labi un ērti. Savācis dažādas kuņģa un zarnu "drapes".

pulverus, kā arī pārsienamos materiālus. viņš uzsāk savu

ārsta darbību, apbraukādams apkārtējās sādžas un

miestiņus, sniegdams medicīnisko palīdzību, cik nu pratis

un mācējis. Pārgriezt augoņus un sastrutojumus, kā arī

izņemt ateromas viņš pratis.

Parādījusies arī holera, bet ne pārāk bīstamos apmēros. Kad

pēc pusgada sērga izbeidzas, Alksnis var atgriezties Tērbatā

ar nopelnītiem 300 rubļiem studiju turpināšanai.

|895. gadā Jēkabs Alksnis studijas pabeidz un dodas

atpakaļ uz dzimteni meklēt ārsta vietu. Pirmais

piedāvājums ir no Kazdangas barona Manteifeļa, kas viņu

gan pieņem, bet pēc trim dienām darbu uzteic. jo Alksnis



16

esot par jaunu un pārējie muižnieki protestējot. Viņa vietā

darbu dabū pavecs vācietis.

Otrs piedāvājums nāk no Tirzas, bet draudzes padomē vācu

muižnieki latviešus pārbalso un Alkšņa vietā darbā pieņem

kādu vācieti.

Par Jēkaba Alkšņa neveiksmēm uzdzirdējis viņa studiju

biedrs mācītājs Ērmanis un aicina viņu braukt uz Lazdonu.

Alksnis šo piedāvājumu pieņem. Pie Markgrāfa Rīgā uz

nomaksu paņem visus nepieciešamos instrumentus un

iekārto sev kabinetu mācītāja mājās; uzgaidāmā istaba

abiem viena, kopēja.

Oficiālais Cesvaines draudzes, kurā ietilpst arī Lazdonas

draudze, ārsts ir Dr. Lencs - vecāks kungs. kas labprāt
atteicās no tālākām mājas vizītēm. Tas nāk par labu Jēkaba

Alkšņa praksei. Jau pirmajā mēnesī viņš izpelna 80 rubļus,
bet drīz vien viņa izpelņa dubultojas un nav nekādu grūtību
nokārtot parādus par instrumentiem.

Jēkabs Alksnis aktīvi piedalās Lazdonas sabiedriskajā dzīvē,

lasot lekcijas, piedaloties jautājumu vakaros un vietējos

dziesmu svētkos. Šinī laikā viņš, paklausot Rīgas derīgo

grāmatu apgādes nodaļas aicinājumam, uzņemas sastādīt

katalogu "tautas bibliotēkām". Vēlu naktīs viņš pārlasa un

vērtē nodaļas piesūtītās grāmatas, reizē ar to iekārtodams

Lazdonā tautas bibliotēku.

Neviens Jēkabu Alksni nebija brīdinājis, ka universitātē

saņemtā stipendija būs jāatkalpo armijā 4'/2 gadus par 3 gadu

pabalstu. Tā, negaidīti |897. gadā janvārī Alksnis saņem

paziņojumu par iesaukšanu kara dienestā. Draudze pēc

Andrieva Niedras un Ērmaņa ierosinājuma vāc parakstus

lūgumam atstāt Jēkabu Alksni par draudzes ārstu, ko viņš

personīgi aizved uz Rīgu, bet gubernators viņu nemaz

nepieņem, noraidot uz Pēterpils Kara ministrijas veselības

nodaļu. Arī Pēterpilī lūgumu atstāj bez ievērības un Alksni

nosūta darbā uz Koveļu - mazu, apm. 20000 iedzīvotāju.



netīru pilsētiņu purvainā apkārtnē. ledzīvotāju vairākums ir

žīdi, pats garnizons apm. 5500 vīru.

Armijas dzīve Alksnim ir sveša, un daudz pārpratumu

notiek, kamēr viņš ar to iepazīstas. Pulkā ir vēl divi ārsti.

Vecākais labs administrators ar visai niecīgu interesi par

medicīnu. Ar otru ārstu Alksnis vienojas uzņemties darbu 80

gultu slimnīcā, kamēr tas pārņem savā pārziņā pilsētas

ambulanci.

Pamazām Jēkabs Alksnis iegūst atzinību par laipnību un

apzinīgumu arī pilsētiņā. Viņam rodas privātprakse.

galvenā kārtā sieviešu slimībās un dzemdībās. Plašas

prakses iespējas paveras tad. kad viņš iemanto bagāto žīdu

uzticību. Arī polu un krievu gimenes, kā arī muižnieki. kas

necieš žīdu ārstus. arvien plašāk sāk griezties pie Alkšņa.
Izbraucieni uz attālākām muižām ļoti nogurdinoši. bet

materiāli ļoti ienesīgi.

Privātprakses apkalpošanai Jēkabs Alksnis iekārto kabinetu

4 istabu dzīvoklī labā pilsētas rajonā. Vispirms viņš

iegādājas velosipēdu, vēlāk zirgu un pajūgu. Atliek līdzekļi

personīgās dzīves iekārtošanai un 1900. gadā Jēkabs Alksnis

brauc uz Liepāju, kur Sv. Annas baznīcā 21. augustā notiek

viņa laulības, ar Luizi Ellzabcti Skutuli. skolotāju. ar kuru

viņš saderinājies 1889. gadā.

Materiālas rūpes vairs nespiež un viņš atļaujas sev arī

izpriecu - medības, kurām pieder retās brīvās stundas līdz

pat ievērojamam vecumam.

Pulka dzīve Alksni tomēr neapmierina. nospiež nespēja

mācīties kaut ko klāt. Tādēļ viņš nosūta Kara Ministrijas

konkursa komitejai 3 darbus, lai kandidētu komandējumam

uz Pēterpils Kara medicīnas akadēmiju. Divi darbi - «7`йр(а

zarnas plīsums' pēc kritiena uz naba» un «Tagadne.s' lokā/ām-

anes-tēzijas' paņēmieni» rakstīti krievu valodā un nodrukāti

Kara medicīnas žurnālā, trešais - rakstīts vācu valodā:

«Haemol und Haemolgallol in der Praxis» un nodrukäts

« Therapeutisclie Monatshefte».

z. 17
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Alksnis konkursu iztur un viņu ar |903. gada 15. septembri
komandē uz Pēterpils Kara medicīnas akadēmiju. papildināties
zinātnē un ķirurģijā. Toreizējais pulka komandieris viņam

loti labvēlīgs, palīdz izkārtot pārcelšanos uz Pēterpili. iedod

līdz loti sirsnīgu ieteikuma vēstuli, kas Pēterpilī paver

daudzas durvis. '

Pirmais laiks Pēterpilī bijis visai grūts. Alga 146 rubli 33'/z

kapeikas mēnesī tikko segusi ģimenes uzturēšanu. Studijas

aizņēmušas daudz laika un līdzekļu trūkuma dēļ nav bijis pa

spēkam īrēt piemērotu kabinetu privātai praksei. Dzīvoklis

vecā mājā, kas mitra un grūti apkurināma. Kādu dienu

pārnākot mājās, viņš atrod dzīvokli pilnu dūmiem -jādomā

par jauna dzīvokļa meklēšanu.

lr 1904. gads. Japāņi nogremdējuši pie Portarturas bruņukuģi

«Petropuvlmavk». Krievija pieteikusi Japānai karu. Alksnim

jāierodas Kara medicīniskajā kancelejā, kur katram ārstam

jāvelk loze. kad jābrauc uz fronti. Viņam laimējies - izvilcis

visvēlāko datumu, |904. gada jūliju, kas nozīmē, ka varēs

pavadīt Pēterpilī pāris mēnešus un nokārtot ģimenes dzīves

apstākļus.

Jauno dzīvokli sameklē pilsētas daļā, kur jau dzīvo latvieši.

Tas ir klusā saulainā vietā. glīts un ērts. No studiju laikiem

jau pazīstamie mācītāji Grīnbergs, Sanders un citi latvieši

izrāda Alksnim un ģimenei vislielāko laipnību un sirsnību

un apsola gādāt par ģimeni, kad viņam būs jādodas uz fronti.

Kādā |904. gada jūlija dienā Jēkabs Alksnis atvadas no sievas un 2

mazajiem bēmiem, lai dotos uz fronti. Viņam frontē esot,
pinndzimtais dēls mirst ar hydrocephalus acutus. Mobilizētiem

ārstiem jābrauc uz Omsku, kur vietējais gubernators dod tālākus

norādījumus. Alkšņa darba lauks ir lrkutska, kur viņam ar

sanitāriem jāiekārtojas 3 dzelzceļa trešās klases vagonos. Tur viņi
dzīvojuši, gatavojuši ēdienus, pieņēmuši slimniekus un

dezinficējuši drēbes. Ar šiem vagoniem Alksnis apbraukājis arī

citus apgabalus. kur pieprasīta medicīniskā palīdzība. Vagoni
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piekabināti klāt vilcienam vai speciālai lokomotīvci. Tā viņš

nokļuvis līdz Krasnojarskai un Čitai.

Slimo kareivju nav daudz, bet ļoti izplatīti ir pašsakropļojumi,

lai izvairītos no kara dienesta. Galvenās rūpes tomēr bijušas

sērgu, sevišķi vēdertīfa, izplatīšanās aizkavēšana. Dezinfekcijas

līdzekļi bijuši visai vienkārši: lilorkaļķis. karbolskābe.

sublimāts. Vela un drēbes stcrilizētas karstā sutā. Smaga

cīņa bijusi jāveic pret utīm. Lai izvairītos paši no sērgām.

Jēkabs Alksnis un sanitāri ēdienu gatavojuši paši. pēc

iespējas no svaigiem produktiem: piena. Angaras upes

zivīm, rīsa.

|905. gada revolūcijas sākumu Alksnis piedzīvo lrkutskā.

Viņa sanitāro daļu likvidē. Brauciens uz māju bīstams. jo

revolucionāri aptur vilcienus, aplaupa pasažierus. Vienīgi
sanitāros vilcienus viņi vēl respektēja. Pateicoties Sarkanajam
Krustam viņam laimējas kļūt par ārstu pavadoni sanitārā

vilcienā un tā sasniegt Maskavu, bet 1906. gada l. janvārī -

ģimeni Pēterpilī.

Ar draugu un labvēļu palīdzību Jēkabs Alksnis panāk savu

pārcelšanu darbā uz «Vendenskij polk» savä dzimtajā pusē,

Liepājā, uz kurieni viņš ar visu ģimeni pārceļas |907. gadā.

Līdz 1907. gada vasarai Jēkabs Alksnis pabeidz savu

disertācijas darbu: «Mīza/vadu operācijas' vēdera un iegurņcr

daļās un to ! rezulläti». Icspiedumä tas aptver
409 lappuses. Zīmējumus gatavojis brālis Jānis. Citēti 466

autoru darbi. Novērojumi iegūti. operējot suņus un izdarot

līķu sekcijas Pēterpils Obuhovas slimnīcā.

Pēc disertācijas pabeigšanas Alksnis atvaļinājumu izmanto.

lai papildinātos ķirurģijā, cistoskopijā un ureteru katetri-

zāeijā Vācijā. Berlīnē viņš divus mēnešus strādāja pie prof.

Bīra, prof. Izraēla un citur. Prof. Landaua greznajā klīnikā

viņš noklausās privātlekcijas cistoskopijā un ureteru

katetrizācijā, apmeklē arī sieviešu slimību klīnikas. No

Berlīnes Alksnis dodas uz Hamburgu, kur apmeklē slavenā
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ķirurga Kimmela klīniku. Ceļojumā viņu pavada sieva un

mazā meitiņa.

Atgriezies no ceļojuma. Alksnis nodod disertāciju iespiešanai

spiesluvei «Latvija» Rīgā. Priekšvārdu viņai uzraksta prof.

Fjodorovs. l9()7. gada 31. oktobrī Pēterpils Kara medicīnas

akadēmijas aulā Jēkabs Alksnis aizstāv savu disertāciju. Kā

oponenti uzstājas prof. Fjodorovs, prof. Turners un doc.

Opels. Tā paša gada 22. novembrī viņš saņem Dr. med.

diplomu un nodod ārsta zvērestu.

1907. gada rudenī Alksni ieceļ par Cēsu pulka jaunāko ārstu

Liepājā. Sākumā viņš ar ģimeni apmetas pie sievasmātes.

bet drīz vien Graudu ielā 28 iepērk mazu koka namiņu ar

palielu neapbūvētu gruntsgabalu. Blakus darbam kara

slimnīcā Alksnis uzsāk privātpraksi. kas strauji pieaug. No

|9OB. līdz 1910. gadam viņš strādā arī vācu draudzes

diakonisu slimnīcā, bet 1910. gada rudenī iesniedz lūgumu

atbrīvot no kara dienesta un ieskaitīt rezervē. Tajā pašā laikā

viņš sāk celt savu privātklīniku uz iepirktā gruntsgabala.

Lielu rosību Alksnis attīsta sabiedriskajā dzīvē. aktīvi

piedalīdamies Liepājas pilsētas domnieku vēlēšanās.

kļūdams par pilsētas valdes locekli un pilsētas sanitārās

daļas pārzini. Viņš ir Liepājas Latviešu biedrības priekšnieks.
Sv. Annas draudzes priekšnieks un loceklis komitejā, kas

nopirka spiestuvi «Liepājas Arbalss», ierīkojot pie tās

grāmatu veikalu. Alksnis daudz darījis, lai palīdzētu latviešu

draudzei atdalīties no vācu mācītāja un pieaicināt mācītāju
latvieti.

Jēkaba Alkšņa privātprakse kļūst visai plaša. Privātklīnikā ir

30 gultu un samērā moderna operāciju zāle. Operācijās
asistē Dr. Kelterborns. instrumentē sieva.

1912. gada korporācija Lettoniu uzņem Jēkabu Alksni par

s-avu fīlistru. Tai pašā laikā viņš ir kļuvis aktīvs

lidzdarbinieks Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijā.

Visu to pārtrauc I. Pasaules karš. Alksni mobilizē un nosūta

uz Vitebsku. bet gimene ar lielām grūtībām pārvācas uz
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Pēterpili. Sākumā jāstrādā par sanitāro ārstu uzturvielu

transportā. Vēlāk pēc viņa lūguma viņu piekomandē 25.

divīzijai. Savus pieredzējumus frontē viņš apraksta darbā

«Galvenā pārsienamā punkta uzdevumi».

1916. gadä Jēkabs Alksnis pārņem Vitebskas 233. hospitāli.

kas jāpārvērš no tifozā par ķirurģisko. Sameklčjis piemērotu

mājiņu, viņš pārved uz Vitebsku savu ģimeni. vasarā

noīrēdams tai vasarnīcu tuvējā Davidovkā. Alksnim ir

pašam savs zirgs un vakaros viņš var aizjāt savu gimeni

apmeklēt.

Vitebskas apkārtnē dzīvo daudz latviešu kolonistu. ir

latviešu draudze, baznīca, skola, kredītbiedrība un zemkopības

piederumu veikals. Latviešu sabiedrība ļoti darbīga, ir pat

uzbūvēta pagaidu slimnīca bēgļiem. Alksni ieceļ par

Vitebskas nacionālās padomes priekšnieku un viņš aktīvi

darbojas bēgļu jautājuma kārtošanā. Bēgļu slimnīca sniedz

palīdzību bez maksas. Bez tam viņš strādā Vitebskas

Sarkanā Krusta, Grodņas Sarkanā Krusta virsnieku lazaretē

un žīdu slimnīcā.

Šajā laikā viņš saņem aicinājumu piedalīties kara ķirurgu

kongresā Maskavā, kur satiekas ar prof. Fjodorovu un citiem

profcsoriem, kas viņu silti apsveic ar panākumiem zinātnē

un praksē. Pēc atgriešanās Vitebskā sākas sajukums:

Nikolajs ll atteicies no troņa, Trockis izdevis pavēli

virsniekiem noplēst uzplečus. Uzturēt kārtību slimnīcā visai

grūti, tajā saplūst dezertieri un visādi vazaņķi. kas draud

izsviest ārstus pa logu vai nosist. Alksnis arī slimnīcā

ierodas apbruņots.

Grūtāks kļūst bēgļu stāvoklis. Jēkabs Alksnis pieņem darbā

par kopējām bēgļu sievietes, tā sagādājot tām uzturu un

pajumti.

Lai gan Trockis izdevis pavēli demobilizēt visus karavīrus

vecākus par 48 gadiem, Alksnim tikai ar agrāko paziņu

palīdzību ar grūtībām izdodas saņemt demobilizācijas

dokumentus. Brauciens uz dzimteni ir ilgs un sarežģīts.
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Beidzot viņš ar ģimeni un citiem likteņa biedriem pārbrauc

robežu Sebežā. Tur tos pārmeklē sarkanarmieši, bet Zilupē

savukārt izkrata vācieši. Daugavpilī Alksni ar ģimeni aiztur,

jo vadoši Liepājas vācieši iesnieguši pret viņu sūdzību, ka

viņš esot "vāciešu ēdājs". Alksnim izdodas nosūtīt ģimeni uz

Liepāju, bet pašam uzsākt Daugavpilī privātpraksi. lai gūtu

līdzekļus dzīvei. Kad beidzot sameklēti galvinieki Alkšņa

politiskai drošībai, viņam izdodas nokļūt Liepājā.

Liepāja viss jāsāk no gala. Privātklīnikas ēka gan

saglabājusies, bet iekārta izlaupīta, telpas nodzīvotas un

netīras. Vienīgi saglabājusies daļa instrumentu, kurus

Alksnis, karam sākoties, aizvedis uz Durbi pie saviem

vecākiem. Ar lielu uzņēmību un neatlaidību viņš atsāk savas

privātprakses iekārtošanu par jaunu. aktīvi piedaloties arī

sabiedriskajā dzīvē. |9lB. gada |B. novembra manifestantus

Jēkabs Alksnis apsveic ar uzrunu no Latviešu biedrības

nama balkona. Atbrīvošanās cīņu laikā viņš organizē pirmo
palīdzību un uzņem ievainotos savā klīnikā. Tanī patvērumu
atrod arī Pagaidu Valdības locekļi, kad tā spiesta pārcelties
uz Liepāju.

1919. gada |6. martā Jēkabu Alksni ieceļ par Latvijas
Aizsardzības Ministrijas Sanitārās daļas priekšnieku. Darba

ārkārtīgi daudz: bez ievainoto kareivju aprūpes jāgādā par
civiliem iedzīvotājiem, kurus skārušas dažādas sērgas un it

sevišķi bargi tā saucamā spāniešu gripa.

1919. gada 12. jūlijā Jēkabu Alksni ieceļ par
Lejaskurzemes kara apgabala vecāko ārstu. Darba

daudzuma dēļ viņš atteicās no Liepājas Sarkanā Krusta

lazaretes virsārsta amata, palikdams tur kā ķirurgs
konsultants. |920. gada 27. aprīlī viņu ieceļ par Liepājas
garnizona vecāko ārstu, bet 9. decembrī atvaļina no kara

dienesta līdz turpmākam rīkojumam.

|920. gads Alkšņa personīgā dzīvē ir smags: l. aprīlī ar

kuņģa vēzi mirst viņa tēvs Atis. bet 17. augustā ļauna
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asinssērga noved kapā viņa māti Katrīni. Abi vecāki

apglabāti Durbes Sausā lauka kapsētā.

Latvijas Universitātes organizēšanā pieaicina arī .lēkabu

Alksni. Kad 1920. gadā viņu ievēl par Medicīnas

fakultātes docentu, Alksnis izšķiras pāriet uz dzīvi Rīgā,

uzdodot darbu Liepājas pilsētas valdē. kur viņš ir budžeta

komisijas priekšsēdis, kā arī pilsētas slimnīcā virsārsta un

ķirurga vietu.

1920. gada l. decembrī Jēkabu Alksni ievēl par Medicīnas

fakultātes sekretāru. viņš sāk likvidēt savu icdzīvi Liepājā.

Privātklīnikas ēku pārdod, iekārtu likvidē. Sākumā viņš

pārbrauc uz Rīgu viens. dzīvodams pie pazīstamiem.

kapteiņa Lutera ģimenē. Kad sameklēts dzīvoklis. uz Rīgu

atbrauc arī ģimene. Sākumā dzīves apstākļi visai neērti.

Dzīvoklis Alberta ielā l l ir tumšs, bez saules, privātpraksei

nepiemērotā vietā. Kad namu nopērk Padomju Sūtniecība,

Alksnim palaimējas atrast piemērotu dzīvokli Aleksandra

ielā 2, kur viņš nodzīvo savas dzīves darbīgākos un

ražīgākos gadus. |940. gada decembrī komunistu vara viņu

no šī dzīvokļa padzen.

1921. gada 5. martā Alksni ievēl Latvijas Augstskolas

organizācijas padomē, bet tā paša gada 4. maijā Medicīnas

fakultāte viņu ievēl par vecāko docentu. No |923. līdz 1925.

gadam Jēkabs Alksnis darbojas kā delegāts Universitātes

Padomē. 1924. gada 2. aprīlī viņu ievēl par Medicīnas

fakultātes Ķirurģiskās klīnikas vadītāju, bet tā paša gada 21.

aprīlī par profesoru. Darbojies kā Medicīnas fakultātes

dekāns 1931./32. un 1932./33. māc. gadā. Ar Ministru

kabineta lēmumu pensionēts |940. gada 22. augustā. kā

maksimālo vecumu sasniedzis.

Reizē ar darbu LU Jēkabs Alksnis uzsāk privātpraksi, kas

strauji uzplaukst; operē pacientus Dr. Meņģela, vēlāk Dr.

Auziņa privātklīnikā.
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|923. gadā kopā ar Dr. Kasparsonu nodibina Latvijas Arstu

Žurnālu. kuru kā redaktors vada līdz |940. gadam un atkal

no |94|. līdz |944. gadam.

Jēkabs Alksnis daudzkārt piedalījies zinātniskos kongresos.

un studiju nolūkos izbraucis uz ārzemēm. |92|. gadā

komandēts uz Igaunijas ārstu biedn'bas kongresu Tērbatā.

|923. gada vasaru pavada zinātnisku studiju nolūkos

Austrijā. Vācijā un Šveicē, bet 1924. gada vasaru - Dānijā

un Zviedrijā. 1928. gada novembrī piedalās Lietuvā ārstu

kongresā, bet 1929. gada vasarā izbrauc uz Vāciju un citām

zemēm. 1930. gadā komandēts zinātnisku lekciju nolasīšanai

uz Vāciju, tā paša gada vasaru pavada studiju nolūkos

Vācijā, Šveicē un Francijā. 1933. gadä komandēts uz

Somiju. |935. gadā - uz Kauņu un Tērbatu. |936. gada

vasarā piedalās ārstu kongresā Briselē. pie reizes

apmeklēdams Holandi un Vāciju, bet rudenī - Tartu. 1938.

gadā LU Padome komandē Alksni uz Xl internacionālo

medicīnas vēstures kongresu Dienvidslāvijā, kur viņš nolasa

referātu cDzīvība, dvēsele, māte шиш. sevišķi baltu tautu.

ticējumos» (vācu valodā). Šā paša brauciena laikā viņš

apmeklē arī Varšavu, Budapeštu un ievērojamākās

Dienvidslāvija: pilsētas.

1933. gadā ievēlēts par Vītauta Dižā universitātes Kauņā
medicīnas fakultātes Dr. med h.c., bet 1934. gadä par

Somijas ārstu biedn'bas Duodecim un Igaunijas ārstu

biedrības goda biedru. Par nopelniem zinātnes laukā

Jēkabam Alksnim piešķir |927. gadā Triju Zvaigžņu ordeņa
11l šķiru. bet 1935. gadā - ll šķiru.

Rīgā Jēkabs Alksnis strādāja ļoti daudz. Agrā rīta stundā

uzgaidāmā telpa bija slimnieku pilna. kas nereti bija

mērojuši tālu celu. Pēc slimnieku pieņemšanas ap

divpadsmitiem bija steidzami jādodas uz slimnīcu, kur jau

gaidīja studenti uz lekciju vai slimnieki uz operāciju. Mājās

viņu varēja labākā gadījumā sagaidīt ap plkst. 3-4, bet

biežāk gan tikai ap 6-7 vakarā. Atkal gaidīja slimnieki. Pēc

tam apmeklējumi privātklīnikās vai mājas vizītes. Pēc visa



25

tā - žurnāla rediģēšana vai cits darbs līdz vēlai naktij vai pat

agrai rīta stundai.

Vasarā Alksnis nedēļas nogalēs izbrauca pie ģimenes uz

Rīgas jūrmalu un labprāt gāja jūrā peldēties. Reizēm vasaras

brīvlaikā automobilī kopā ar gimeni apceļoja dzimtenes

skaistākās vietas. Labākā un vienīgā izklaidēšanās bija

medības. kas nebija biežas. Kafejnīcas un kino Alksnis

neatzina. pa reizei apmeklēja operu.

Komunistu varai sākoties. Jēkabs Alksnis aiziet pensijā. ko

nekad nesaņem. Viņa īpašumus nacionalizč un pašu izmet

no dzīvokļa. neļaujot pat paņemt līdzi visas mantas Viņš

pāriet dzīvot pie jaunākās meitas. bet no visa pārdzīvotā

Alkšņa sieva saslimst un pēc neilgas slimošanas mirst

|941. gada martā.

Trimdā Jēkabs Alksnis dodas |944. gada septembrī un

vispinns nonāk Tīringenē, Mīlhauzenē. kur uzturas kopā ar

savām meitām un to ģimenēm.. Sabiedroto karaspēkam
ienākot 'līringenē, viņš pieteicās ārsta darbam. Tā kā viņš
labi pārvalda krievu un vācu valodu, viņam uztic gūstekņu

aprūpi. Kad baumas par Mīlhauzenes nodošanu krieviem

pieņemas ticamībā, Alksnis ar piederīgiem dodas uz

Getingeni, no turienes uz Detmoldu. bet |945. gada novembrī

pārceļas uz Blombergas latviešu nometni. Ņemot vērā

Alkšņa vecumu UNRRA aktīvā darbā viņu neiesaista. bet

uztic ārsta konsultanta pienākumus. Blombergas vidusskolā

Alksnis uzņemas vācu valodas un bioloģijas pasniegšanu, ko

veic līdz |948. gada vasarai, kad kopā ar vidējās meitas

ģimeni izceļo uz Angliju.

Prakses tiesības Anglijā Jēkabam Alksnim nav, arī valoda

sagādā grūtības. Kamēr vien veselība atļāva aktīvi piedalījās
Londonas latviešu sabiedriskajā dzīvē, lasīdams lekcijas un

noturēdams akadēmisko runu LU gada svētkos. Londonas

avīzē viņš ievieto rakstus, lielāko tiesu atmiņas. Daugavas

Vanagi un Latviešu biedrība Lielbritānijā ievēlējušas viņu



par goda biedru. Neiztrūkstošs viesis Alksnis ir Kalpaka

bataljona piemiņas svētkos Londonā.

Jēkaba Alkšņa veselība pasliktinās. Vēl 1952. gadā viņš

jūtas diezgan spirgts, bet pēc smagākas apaukstēšanās viņa

spēki sāka zust, sevišķi strauji 1955. gada februārī. Pēdējais

pagrieziens uz ļauno pusi notiek |956. gada Ziemassvētku

priekšvakarā. Nedēļu vēlāk viņu ievieto slimnīcā. Stāvoklis

pēkšņi strauji pasliktinās februāra pēdējās dienās. 6. martā

Jēkabs Alksnis ir jau pusnesamaņā un 7. mana vakarā klusi

slēdza acis uz mūža dusu. Viņu pārpelno |957. gada |4.

martā Londonas Kensal Green krematorijā; pclnus |957.

gada vasarā gulda Brukvūdas kapu latviešu nodalījumā.

Tā noslēdzās latviešu zemnieka dēla nenogurstošā cīņa pēc

augstākas izglītības, viņa pašaizliedzīgais darbs zinātnes un

sabiedriskās dzīves laukā, cēls paraugs pa visu pasauli

izkaisītai latviešu ārstu un zobārstu trimdinieku saimei.

(Pārpublicējums no LÄZA Apkāmaksta 1957.gada 56. numura)
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