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Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa kolekcija
Paula Stradiņa Medicīnas
vēstures muzejā
Jēkabs Nīmanis (1892–1979) ir viens no izcilākajiem Latvijas bērnu
ārstiem, ārsts – leģenda. Ne viena vien paaudze tika izaudzināta, vecākiem
studējot J. Nīmaņa grāmatas “Zīdainis” un “Mazbērns”.
Viņa lielākais mūža veikums saistās ar 20. gs. pirmo pusi. Ārsta
diplomu J. Nīmanis saņēma 1918. gadā Maskavā, pēc tam viņš turpināja
dienestu Krievijas armijā, piedalījās Igaunijas un Latvijas atbrīvošanas
cīņās. Pēc demobilizācijas J. Nīmanis uzsāka asistenta darbību Latvijas
Universitātes (LU) Medicīnas fakultātē un no 1922. līdz 1926. gadam
bija Bērnu slimību katedras un klīnikas asistents. Akadēmisko darbību
J. Nīmanis apvienoja ar praksi un no 1924. līdz 1932. gadam strādāja
arī Valsts Rīgas zīdaiņu namā, no 1932. līdz 1940. – arī Valsts Majoru
mazbērnu namā, vienlaikus sniedzot konsultācijas visos zīdaiņu namos
Latvijā.
1925. gada 8. decembrī J. Nīmani apstiprināja par Rīgas pilsētas
Bērnu slimnīcas “James Armitstead” direktoru. Šajā amatā viņš palika līdz
1935. gadam, bet 1935. gada 12. janvārī Rīgā, Āgenskalnā, Daugavgrīvas
ielā 6, J. Nīmanis atvēra nelielu (ar 40 gultām) savu privāto bērnu klīniku,
kura 1940. gada 28. oktobrī tika nacionalizēta. Vācu okupācijas laikā
J. Nīmanis atgriezās LU, kur 1944. gada aprīlī aizstāvēja doktora disertāciju par latviešu zīdaiņu attīstību, izmantojot pētījumam Latvijas Valsts
zīdaiņu namu materiālus. Kara noslēguma posmā, 1944.–1945. gadā, viņš
bija Ventspils slimnīcas ārsts. 1945. gada nogalē sekoja viņa jau trešais
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arests.1 1951. gada februārī Jēkabam Nīmanim tika anulēts doktora grāds,
1951. gada 12. jūnijā sekoja vēl viens J. Nīmaņa arests, tad notika tiesa,
un pēc tiesas sprieduma ārstu nosūtīja uz Verhņekamsku (1951–1954). Pēc
atgriešanās dzimtenē 1955. gada 2. janvārī J. Nīmanis strādāja par ierindas
ārstu Rīgā (1955–1956) un 1957. gada rudenī pensionējās.
Pirmie ar Jēkaba Nīmaņa medicīnisko darbību saistītie materiāli
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā nonāca 1978. gadā, kad muzeja
speciāliste Valda Pundure devās vizītē pie bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa uz
Jūrmalu, uz Majoriem, Undīnes ielu 9. J. Nīmanis muzejam atvēlēja paša
rakstītu īsu autobiogrāfiju, rokrakstus par darbību Latvijas Valsts zīdaiņu
un mazbērnu namos, arī Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā, vairākas vēstules
un vēsturiskas fotogrāfijas ar Raiņa un Aspazijas, kā arī ar akadēmiķa
Jāņa Priedkalna klātbūtni. Starp vēstulēm bija arī 1945. gada 22. maijā
Paula Stradiņa rakstīta vēstule J. Nīmanim ar lūgumu atgriezties mācību
darbā Latvijas Universitātē.2
1993. gadā J. Nīmaņa draugs V. Viļčuks uzdāvināja muzejam personīgas dabas fotogrāfijas, kas atspoguļo galvenokārt 20. gs. 70. gadus.
Taču lielākais materiālu klāsts par J. Nīmani un viņa darbību gan
kara medicīnas jomā, gan pediatrijā, gan J. Nīmaņa biogrāfiskie materiāli,
tostarp par viņa tiesas prāvu 1951. gadā, tika iegūts 2009. gada maijā. Pēc
J. Nīmaņa brāļameitas lūguma devos apciemot J. Nīmaņa atraitni Skaidrīti
Majoros, Undīnes ielā, uz bijušo ārsta savrupmāju.
Skaidrīte Nīmane (1923–2013), pēc izglītības medicīnas māsa, godinot
vīra piemiņu, vēlējās muzejam dāvināt gandrīz visus viņas rīcībā esošos
1

2

J. Nīmani pirmo reizi arestēja gestapo 1944. gada decembrī par evakuācijas pavēles
nepildīšanu. Izdzīvot palīdzēja “laime nelaimē” – viņš cietumā saslima ar ļaun
dabīgu mazasinību, tāpēc tika no cietuma izlaists. 1945. gada 8. janvārī J. Nīmanis
sāka strādāt Ventspils slimnīcā, bet jau 11. maijā viņu arestēja čeka, jo 9. maijā
J. Nīmanis kopā ar citiem tika nocelts no kuģa “Rota”, kas devās uz Zviedriju.
Ārstu glāba gadījums: pilnvarotajam majoram Noikinam bija nepieciešama viņa
profesionālā palīdzība, tāpēc J. Nīmanis tika atbrīvots un atgriezās darbā Ventspils
slimnīcā. Taču 1945. gada jūlijā sekoja nākamais arests. Šoreiz viņu glāba Latvijas
PSR Augstākās padomes prezidija vēstule, kuru bija parakstījis A. Kirhenšteins
un kurā bija uzaicinājums doties uz Rīgu, lai ieņemtu Latvijas Valsts universitātes
Bērnu slimību katedras vadītāja vietu. – MVM, 56232.
Pundure V. Bērnu ārsts Jēkabs Nīmanis // Acta medico-historica Rigensia. –
Vol. VII (XXVI). – Rīga, 2005.
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materiālus gan par J. Nīmaņa medicīnisko darbību, gan par viņa laikabiedriem. Pirmajā viesošanās reizē tika pārskatīta ārsta bibliotēka, atlasīti
viņam piederējušie medicīniskie instrumenti, apbalvojumi, fotogrāfijas,
dokumenti un rokraksti. Īpašu materiālu kopu veidoja lietiskie materiāli,
kas saistīti ar J. Nīmaņa privāto bērnu klīniku (trauki ar ārsta autogrāfu,
bērnu paladziņi u. tml.), – ar krītiņiem zīmēta glezna, kas ataino bērnu
klīniku Daugavgrīvas ielā 6, kā arī fotogrāfijas, dokumenti un rokraksti.
Skaistākā kolekcijas daļa, ko S. Nīmane atvēlēja muzejam, bija Aleksandras
Briedes skulptūra “Māte un bērns”.
2009. gada jūnijā mēs, muzeja speciālisti Rita Grāvere un Mārtiņš
Vesperis, vēlreiz ciemojāmies pie S. Nīmanes Majoros un papildinājām
dāvāto kolekciju ar sanitārhigiēnas priekšmetiem un materiāliem par
ārsta laikabiedriem. Kopumā muzejs ieguva, ar dāvinājuma līgumu
apstiprinātus, vairāk nekā 275 bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa personīgos un
viņam 30. gados piederošās bērnu slimnīcas Daugavgrīvas ielā 6 priekšmetus, lietas, dokumentus un fotogrāfijas. Tagad tas viss pārtapis plašā
kolekcijā.
2009. gada 1. novembrī J. Nīmaņa brāļa mazmazmeita Laura Nīmane,
papildinot kolekciju, atnesa uz muzeju J. Nīmaņa fraku, garās bikses,
pogājamās apkakles, trīs tauriņus un 14 aproču pogas. Elegantā fraka savu
laik – ap 30. gadiem – iegādāta tirdzniecības namā “Jānis Lauva”.
Šīs kolekcijas plašais materiālu spektrs ne tikai papildina zināmo
par izcilo bērnu ārstu, bet arī izgaismo pilnīgi nezināmas viņa biogrāfijas
lappuses, atsedzot pārsteidzoši spilgtas kara ārsta gaitas Pirmajā pasaules
karā un tam sekojošajās revolūcijās. Muzejā saņemtie priekšmeti un dokumentālie materiāli ļāva pilnīgi no jauna ielūkoties daudzās J. Nīmaņa
darbības izpausmēs, nesaudzīgi atsedzot ārsta likteni. Savukārt oriģinālie
20. gs. 30. gadu bērnu slimnīcas un veselības kopšanas priekšmeti vizuāli
papildina muzeja ekspozīciju un izstādes.
Pirmā iepazīšanās ar šiem materiāliem Paula Stradiņa Medicīnas
vēstures muzejā notika 2012. gada septembrī, kad tika atzīmēta J. Nīmaņa
120. dzimšanas diena un iekārtota izstāde “Šodienas bērns – rītdienas
pilsonis”.3
3

Šodienas bērns – rītdienas pilsonis // www.MVM.lv/Lv/zinas/sodienas bernsritdienas pilsonis (sk. 12.11.2012).
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Skaidrīte Nīmane vīra Jēkaba Nīmaņa kabinetā Majoros 2009. gadā

Jēkabs Nīmanis savā klīnikā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 6,
20. gs. 30. gadu otrā puse
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Kolekcijas lietiskie materiāli aptver ārsta J. Nīmaņa personīgos priekšmetus, kas raksturo viņu kā personību un sniedz ieskatu 20. gs. pirmās
puses, daļēji arī 50.–60. gadu sadzīvē. Muzeja krājumus papildināja ādas
kabatas portfeļi un rakstāmgalda dekoratīvie priekšmeti: papīra griežamais
nazis ar ornamentu uz spala un asmens daļā, dekoratīvais rakstāmgalda
piederums pūce, veidota 30.–40. gados un ir tipiska 20. gs. pirmās puses
liecība. Interesanta piemiņas velte bija arī piezīmju bloka koka ietvars ar
ierakstu: “Dr. med. Jēkabs Nīmanis. 25.VII 56.” Tāpat muzejs ieguva medicīnas instrumentus, kurus J. Nīmanis lietoja, strādājot par ausu, deguna un
kakla ārstu.
Starp lietiskajiem materiāliem īpaši nozīmīgi ir vairāki J. Nīmaņa
apbalvojumi. Viens – īsts retums – ir Igaunijas armijas piemiņas medaļa,
piešķirta viņam par dalību Igaunijas armijā. 1928. gadā J. Nīmanim tika
piešķirta Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme, bet 1932. gadā viņš
saņēma IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Par armijas ārsta dienestu liecina
arī divas Latvijas un Igaunijas armijas cepures kokardes (piespraudes).
Citu lietisko materiālu kopu veidoja priekšmeti, kas saistīti ar
J. Nīmaņa privātklīnikas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 6, darbību (1935–1944).
Muzejs ieguva divus bijušajā Rīgas Kuzņecova fabrikā 20. gs. pirmajā
pusē darinātos un klīnikā lietotos šķīvjus ar J. Nīmaņa autogrāfu, tāpat arī
slimnīcas bērnu gultas paladziņu un slimnīcā lietoto gumijas priekšautu.
Savdabīgu kolekcijas daļu veido sanitārhigiēniskie priekšmeti –
20. gs. 20. gadu Kuzņecova fabrikā tapusī ūdensbļoda un sulas krūze.
Muzeja mākslas sektoru papildināja mākslas priekšmeti no J. Nīmaņa
mājām, tie saistīti ar bērnu ārstēšanas (pediatrijas) tematiku. Sevišķi
jāizceļ tēlnieces A. Briedes (1901–1992) veidotā ģipša skulptūra “Māte un
bērns”, arī ar krāsainiem krītiņiem zīmētā J. Nīmaņa privātklīnika Daugav
grīvas ielā un gravīra “Vīna degustētāji”, kas iegādāta pirms 1932. gada.
Lielu kopu veido fotomateriāli. Starp tiem nozīmīgākais ir J. Nīmaņa
fotoalbums.4 Starp nu jau vēsturiskajām fotogrāfijām jāmin 1908. gada
Maskavas attēls un vairākas fotogrāfijas, kas raksturo Latvijas armiju.
Muzejs ieguva Aizputes kājnieku pulka ambulances attēlu (1921), Latvijas
armijas 5. Cēsu kājnieku pulka fotogrāfiju (1920) un Latvijas nacionālās
armijas, kāda tā bija 1922. gada pavasarī, attēlu.
4

MVM, 52589, f. alb.165.
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Jēkabs Nīmanis (no kreisās) ar brāli Jāni 1916. gadā
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Kāda fotogrāfija ataino arī pašu ārstu J. Nīmani Latgales frontē
un abus brāļus – Jāni un Jēkabu – kopattēlā, kas uzņemts 1916. gadā
Cēsīs. Starp unikālām fotogrāfijām jāmin Paula Stradiņa 1944. gada
aprīlī Latvijas Universitātes Mazajā aulā uzņemtie kadri, kuros redzams
J. Nīmanis, iegūstot medicīnas doktora grādu.5
Tomēr visnozīmīgāko J. Nīmaņa kolekcijas daļu veido dokumenti,
rokraksti un manuskripti. Dokumentu skaits vien pārsniedz 80 vienības.
Desmit sējumos apkopoti J. Nīmaņa manuskripti un atmiņu pieraksti.
Papildu tiem vēl divos sējumos iesieta ir J. Nīmaņa 1944. gadā aizstāvētā
doktora disertācija un tās pielikums. Dokumentārās materiālu kopas daļu
papildina J. Nīmaņa epistulārais mantojums.
Īpašu vietu ieņem J. Nīmaņa diplomi un apliecības. Ja tos skata hronoloģiskā secībā, tad šo materiālu kopu aizsāk 1913. gada 19. septembrī
J. Nīmanim izsniegtā Tērbatas (tolaik – Jurjevas) universitātes studenta
apliecība Nr. 25437 ar pārsvītrotu Fizikas un matemātikas fakultātes
nosaukumu, kas izlabots par Medicīnas fakultāti. Savukārt ārsta tiesības
J. Nīmanis ieguva 1918. gadā Maskavas universitātē. Vēl vienu, savā dzīvē
pēdējo, diplomu J. Nīmanis saņēma 1944. gadā Rīgā, universitātē aizstāvot
medicīnas doktora darbu.
Muzejs ieguva lielu skaitu J. Nīmaņa dienesta apliecību, starp kurām
bija arī visai unikālā 1944. gada 31. decembrī Universitat in Riga izdotā
dienesta apliecība. Raksturojot J. Nīmaņa personu apliecinošos dokumentus, jāmin arī 1942. gadā braukšanai ar velosipēdu izdotā apliecība Nr. 10789 ar tekstu vācu un latviešu valodā. Nevar nepieminēt arī
viņam 1929. gada 18. jūnijā izdotās automobiļa vadīšanas tiesības Nr. 3967
“sporta šķiras” automobilim. Līdzīga apliecība J. Nīmanim bija izdota arī
vieglā automobiļa “Ford” vadīšanai (Nr. 1755). Līdz šim nebija zināms
fakts, ka J. Nīmanim piederēja arī Medību atļaujas apliecība Nr. 83, izdota
1940. gada janvārī pēc dzīvesvietas Priekuļu pagasta “Nīmaņos”.
Pēdējie J. Nīmaņa personu apliecinošie dokumenti bija viņa pensi
jas apliecība un 1979. gada 20. martā Jūrmalā izdotā miršanas apliecība
I-ME Nr. 492590.
Tomēr vēsturiski informatīvākā ir tā muzeja jaunieguvumu daļa, kas
atspoguļo ārsta praktisko darbību, tostarp laika gaitā nodzeltējušas Pirmā
pasaules kara un tam sekojošo revolūcijas laiku izziņas par J. Nīmaņa
5

MVM, 55741.
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kara ārsta darbību. 1917. gada aprīlī pēc studiju beigšanas J. Nīmani kara
ārsta statusā aizsūtīja uz 2. smagās krasta artilērijas divizionu Pleskavā,
to apliecina 1918. gada 1. maijā šīs krasta nodaļas artilērijas diviziona
komandiera un lietveža parakstiem apliecināta izziņa. Artilērijas diviziona
izziņa Nr. 972 rakstiski apliecināja, ka J. Nīmanis kopš 1917. gada 1. maija
bija Krievijas armijas 2. krasta artilērijas diviziona ārsts. To apstiprināja
diviziona komandiera un rakstveža paraksti ar raksturīgo zīmogu ar cara
ērgli. Gadu vēlāk, 1918. gada 1. maijā, izdotā izziņa vēlreiz apliecināja, ka
J. Nīmanis tiešām gadu pildīja diviziona ārsta pienākumus.
To, cik raibs un pārsteigumiem pilns bija šis laiks, rāda ar 1919. gada
6. februāri datētā Jamburgas izpildu komitejas strādnieku, zaldātu,
zemnieku komitejas izziņa, ka J. Nīmanis iecelts par Jamburgas izpildu
komitejas ārstnieciski sanitārās nodaļas un epidemioloģijas nodaļas vadītāju cīņā ar epidēmijām.
1919. gada 11. jūnijā izdotā izziņa ar sanitārās nodaļas ārsta parakstu
un zīmogu vēsta, ka J. Nīmanis tolaik pildīja Valgovicas zemstes slimnīcas
vadītāja pienākumus un, būdams epidemioloģiskās nodaļas ārsts, piedalījās cīņā ar epidēmijām. Pēc 50 gadiem J. Nīmanis vērsās Padomju armijas
Centrālajā Valsts arhīvā, no kura 1969. gada 10. novembrī saņēma izziņu
ar apstiprinājumu, ka pēc 5. Jurjevas–Jamburgas pulka pavēles Nr. 50, kas
izdota 1918. gada 5. augustā, viņš pildījis pulka vecākā ārsta pienākumus
un tos beidzis pildīt 1918. gada 1. augustā nopietna kājas ievainojuma dēļ.
Izziņā teikts, ka arhīvā nav citu dokumentu par šo t. s. Taginskas 5. divizionu 1918. gadā.
Saņemot visu J. Nīmaņa dokumentāro mantojumu, pēc aculiecinieka
un dalībnieka liecībām var uzzināt par visām šausmām, par kurām raksta
un reizēm arī klusē oficiālā vēsture:
“Ar šausmām atceros manu nozīmēšanu vadīt pulka sanitār
vilcienu 1919. gada jūlijā, cīņā ar baltgvardiem, rajonā starp Moloskovi
ciem un Vrūdas stacijām, kur mūsu vilcienu ielenca baltgvardi, kad es
otro reizi skatījos nāvē ar abām acīm. Tikai vilciena straujā izlaušanās
cauri aplenkumam paglāba mūs visus no drošas nāves, jo žēlastības
nebija ne no vienas puses. Es tiku ievainots kreisās kājas pēdā. Tad arī
es savām acīm redzēju un pārdzīvoju – kā brālis slepkavoja brāli...”6
6

Nīmanis J. Būt vai nebūt? [Manuskripts]. Majori, 1967/74. – MVM.
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Jēkaba Nīmaņa Tērbatas universitātes studenta apliecība,
izsniegta 1913. gada 19. septembrī

Jēkaba Nīmaņa privātklīnika Rīgā, Daugavgrīvas ielā 6,
20. gs. 30. gadu otrā puse
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Vienīgi Igaunijas armijas ienākšana šajā Ziemeļkrievijas reģionā atbrīvoja J. Nīmani no pilsoņu kara tālākajiem notikumiem. Igaunijas armijas
sastāvā viņš ieradās Latvijā. Par gadu, ko viņš pavadīja Latgales frontē un
Latvijas armijas rindās, spilgtākās liecības sniedz J. Nīmaņa fotoattēli, kuri
jau pieminēti šā raksta sākumā.
Secīgi kārtojot J. Nīmaņa dokumentus, redzams, ka nākamie materiāli stāsta par J. Nīmaņa darbību Latvijas valsts izglītības un medicīnas
iestādēs. Starp tiem jāmin izraksti un izziņas gan no Latvijas Universitātes
Bērnu slimību klīnikas un katedras, gan no Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas
“James Armitstead” un Rīgas veselības departamenta.
Atsevišķu dokumentu kopu veido materiāli, kas sniedz ieskatu
Dr. med. J. Nīmaņa bērnu klīnikas atvēršanā un darbībā Rīgā, Āgens
kalnā, Daugavgrīvas ielā 6. Starp tiem ir oriģinālie klīnikas būvprojekta
apdrošināšanas, nodošanas un pieņemšanas dokumenti, kopskaitā – 21.
Uz zilpelēka pergamentveida papīra saglabājies J. Nīmaņa un viņa ģime
nes locekļu apliecinājums par klīnikas piederību, datēts ar 1935. gada
16. septembri.7
Muzejam tika nodota virkne oriģinālo gan iestāžu, gan personīgo
apsveikumu ar klīnikas atvēršanu. Ievērību pelna Latvijas armijas ģenerāļa
Berķa apsveikums 1935. gada 9. janvārī, arī Latvju nacionālās jaunatnes
savienības apsveikums, datēts ar 18. janvāri, un daudzi citi.
Vācu laika dokumenti J. Nīmaņa arhīvā pārstāvēti mazāk. Ievērību
pelna ar 1943. gada 11. maiju datētā izziņa Nr. 474, ka Rīgas Universitātes
Medicīnas fakultātē Jēkabs Nīmanis sekmīgi nokārtojis doktoranta
eksāmenus. J. Nīmaņa darbību šajā laikā raksturo grāmatas “Zīdainis”
1942. gada 27. aprīļa izdošanas līgums ar Helmara Rudzīša apgādniecību
“Grāmatu draugs”.
Plašāks dokumentu klāsts ataino Otrā pasaules kara beigu un padomju
okupācijas notikumus. Ar 1945. gada 8. janvāri ir datēta Ventspils pilsētas
slimnīcas apliecība, ko parakstījusi slimnīcas direktora vietniece Marija
Porniece, ka J. Nīmanis strādā slimnīcā par konsultantu bērnu slimību,
kā arī ausu, deguna un kakla slimību jautājumos. Seko Ventspils pilsētas
izpildu komitejas veselības aizsardzības nodaļas vadītājas Lilijas Švānes
7

Grāvere R. Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa privātklīnika // RSU zinātniskā
konference: Tēzes. – Rīga, 2015. – 457. lpp.
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1945. gada 15. jūlijā izdotā pavēle, ar kuru J. Nīmanis tiek atbrīvots no
pilsētas slimnīcas internā kabineta vadītāja un bērnu poliklīnikas vadītāja
pienākumiem.8 Loku noslēdz tā laika LPSR Augstākās Padomes prezidija priekšsēdētāja, profesora Augusta Kirhenšteina 1945. gada 7. jūlijā
krievu valodā izdotais rīkojums, ka J. Nīmanis tiek steidzami izsaukts
darbā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un tāpēc ir lūgums nelikt
šķēršļus aizbraukšanai no Ventspils.9
No J. Nīmaņa izmeklēšanas lietas materiāliem, kuru kopijas bija
saglabājusi S. Nīmane, ievērību pelna viens padzisis oriģināls – kratīšanas
protokols, kas datēts ar 1951. gada 12. (mēnesis nav salasāms). No visai
plašās cietuma lietas ir saglabājies vēl viens oriģināls – tā ir kādreiz PSRS
tik izplatītā veidlapas forma “A” – PSRS Tieslietu ministrijas izziņa, izdota
J. Nīmanim 1954. gada 29. decembrī, ka viņš līdz 1954. gada 29. decembrim izcietis sodu un atbrīvots var doties uz savu dzīvesvietu Rīgā, Latvijas
PSR, pa dzelzceļu.
J. Nīmaņa materiālu klāstā zināmu vietu ieņem arī vēstules, starp
kurām ir trīs vēstules no pirmā Bērnu katedras un klīnikas vadītāja Eduarda
Gartjē, viena vēstule datēta ar 1944. gada 8. jūliju un divas – saņemtas
1959. gada 4. jūnijā un 18. augustā. Šeit atrodama arī vēl viena sēru vēstule,
ko saņēma J. Nīmanis no profesora E. Gartjē jaunākās meitas ar vēsti par
tēva nāvi. Tāpat kolekcijā ir J. Nīmaņa rakstīta vēstule E. Gartjē.
Iegūtais daudzslāņainais materiāls ne tikai tiks izmantots topošās
izstādes par pediatriju veidošanā un monogrāfijas sagatavošanā par šo
izcilo mediķi, bet arī kalpos par bagātu izziņas kopojumu muzeja apmeklētājiem un pētniekiem.
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Profesora Eduarda Gartjē 1959. gada 27. maijā
Jēkabam Nīmanim rakstītās vēstules fragments
(pilnu vēstuli sk. MVM, 56057)
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Collection of Dr Jekabs Nimanis at
Riga Pauls Stradins Museum of
History of Medicine
Abstract
Dr Jekabs Nimanis (1892–1979) was a legendary paediatrician in
Latvia. In May 2009, his widow, the pensioned nurse Skaidrite Nimane
(1924–2013), presented the museum with more than 275 objects, documents
and photographs, thus providing the largest amount of materials about
the paediatrician and his work. The collection includes personal objects,
materials from Dr Nimanis’ private clinic, artworks, documents and
photographs, thus not only supplementing the already known facts about
the distinguished paediatrician, but also shedding light on the elements of
his biography that had been unknown in the past. For instance, the collection
shares the information about the work which Dr Nīmanis did as a military
physician during World War I and subsequent revolutions. The objects
and documents which the museum has received make it possible to take
a completely new look at the doctor’s life and work, laying bare his tragic
fate during the two world wars. Original objects used at the Paediatric
Hospital in the 1930s will supplement the museum’s exhibitions and
collection to provide a more illustrative representation of the day.
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