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Šis nolikums nosaka Latvijas Ārstu biedrības (turpmāk tekstā LĀB)  2011.gadā 

dibinātās Ilmāra Lazovska balvas (turpmāk – Apbalvojums) medicīnā nodibināšanas 

mērķi, Apbalvojuma aprakstu, piešķiršanas nosacījumus, izvirzīto kandidātu 

ierosināšanas, izvērtēšanas, apbalvojuma pasniegšanas un glabāšanas kārtību, (turpmāk 

tekstā – Nolikums). Nolikumu apstiprina LĀB prezidents pēc saskaņošanas ar LĀB valdi. 

Par grozījumiem Nolikumā lemj valde. 
 

Apbalvojuma izgatavošanas izdevumus sedz Latvijas Ārstu biedrība. Apbalvojuma 

nozaudēšanas gadījumā tas netiek atjaunots. 

 

I nodaļa.  Apbalvojums. 

 

1. Apbalvojums ir nodibināts 2011. gadā un tas ir veidots kā krāsaina akmens (Brazīlijas 

granīts) skulptūra, kura forma simbolizē virzību augšup, kas nostiprināta uz melna 

akmens (Zviedrijas granīts) pamatnes. Akmens augšdaļā iestiprināta tēlnieka Jāņa 

Strupuļa veidota bronzas plakete izmērā 56x77x3 mm, uz kuras ciļņa veidā attēlots 

Ilmāra Lazovska portrets un uzraksts „Ilmāra Lazovska balva medicīnā“. Balvas 

kopējais augstums ir aptuveni 30cm. 

Granīta pamatnes priekšpusē tiek iegravēts balvas saņēmēja vārds un uzvārds, granīta 

pamatnes mugurpusē iegravēts balvas pasniedzēja nosaukums „Latvijas Ārstu 

biedrība“ un konkrētās balvas pasniegšanas gada skaitlis. 

2. Kopā ar Apbalvojumu tiek pasniegts LĀB Diploms: 

2.1. Diploms ir ierāmēts dokuments, kurā ierakstīta Latvijas Ārstu biedrības devīze 

„Gens una sumus“ un balvas nosaukums „Balva par fundamentālu ieguldījumu 

medicīnā“; 

2.2. Diploma augšdaļā attēlota balvas plakete ar Ilmāra Lazovska portretu un uzrakstu 

“Ilmāra Lazovska balva medicīnā”; 

2.3. uz Diploma rakstīts balvas saņēmēja vārds un uzvārds datīvā un pateicības teksts; 

2.4. uz Diploma ir LĀB pārstāvja (prezidenta vai viceprezidenta) paraksts; 

2.5. diplomā norādīta tā izsniegšanas vieta, datums, apbalvojuma numurs; 

2.6. uz diploma ir LĀB speciāls zīmogs.  

 

II. nodaļa. Nominēšana Apbalvojumam. 

 

1. Apbalvojumam tiek nominēti sabiedrībā un ārstu vidē pazīstami un populāri ārsti par 

fundamentālu ieguldījumu medicīnā vai ārstu izglītībā. 

2. Nevienam nav tiesību pašam lūgt, lai viņu apbalvo. 

3. Nominēt Apbalvojumam drīkst LĀB valdes locekļi, LĀB Apmācīttiesīgo ārstu 

komisija, LĀB Sertifikācijas padome un žurnāla „Latvijas Ārsts” redakcija. 

4. Priekšlikumi nominēšanai Apbalvojumam iesniedzami LĀB valdē, norādot 

Apbalvojamo personu un pamatojumu Apbalvojuma piešķiršanai. 



5. Apbalvojumam nominētās personas apstiprina un aptaujai izvirza LĀB valde. 

6. LĀB valdes locekļi nav tiesīgi lemt par Apbalvojuma piešķiršanu LĀB valdes 

locekļiem.  

7. Pēc apbalvojumam nominēto personu apstiprināšanas LĀB starpdisciplinārajās 

konferencēs un/vai ikgada pavasara konferencēs LĀB rīko aptauju. Visi dalībnieki 

aizpilda anketu, kurā atzīmē vienu no 5 (pieciem) LĀB izvirzītiem Apbalvojuma 

kandidātiem. 

8. Balsošanu par Apbalvojuma piešķiršanu katrs starpdisciplinārās vai LĀB pavasara 

konferences dalībnieks var veikt, iemetot balsošanas anketu speciāli šim nolūkam 

novietotā balsošanas urnā. 

9. Lēmumu par Apbalvojuma piešķiršanu katra gada maija vai jūnija mēnesī pieņem LĀB 

valde, pamatojoties uz LĀB starpdisciplinārajās konferencēs un ikgada pavasara 

konferencēs izdarītu aptauju. 

10. Par LĀB valdes pieņemto lēmumu par Apbalvojuma piešķiršanu tiek paziņots 

Apbalvojuma saņēmējam tieši, kā arī tas tiek publicēts žurnālā „Latvijas Ārsts” jūlija – 

augusta numurā. Apbalvojuma saņēmējs tiek iepazīstināts ar Nolikumu. 

11. Apbalvojuma saņēmējam ir tiesības atteikties no Apbalvojuma. 

12. Apbalvojuma piešķiršana nerada apbalvotajiem nekādas priekšrocības. 

 

III. Apbalvojuma pasniegšana. 

 

1. Apbalvojums tiek pasniegts LĀB svinīgos apstākļos vienu reizi gadā, mācību gada 

sākumā. 

2. Apbalvojumu pasniedz LĀB Ordeņa Domes kanclers vai LĀB vadītājs (prezidents vai 

viceprezidents), kurš paziņo par Apbalvojuma piešķiršanu. 

3. Apbalvojuma saņēmējam par godu kāds no LĀB valdes, Apmācīttiesīgo ārstu 

komisijas, Sertifikācijas padomes vai žurnāla „Latvijas Ārsts” redakcijas saka runu. 

4. Apbalvojuma saņēmējs pēc Apbalvojuma saņemšanas saka atbildes runu. 

5. Apbalvojuma saņēmējam ir pienākums kā lektoram uzstāties LĀB starpdisciplinārajā 

konferencē septembrī vai novembrī. 

6. Pēc Apbalvojuma saņemšanas apbalvotā persona parakstās par Apbalvojuma 

saņemšanu speciālā žurnālā. 

7. Apbalvojums pēc apbalvotās personas nāves paliek piederīgo īpašumā, ja vien 

apbalvotā persona nav lēmusi savādāk. 

 

IV nodaļa.  Apbalvojumu reģistrēšana. 

 

1. Piešķirtie Apbalvojumi tiek reģistrēti atsevišķā apbalvojumu reģistrācijas žurnālā, kurā 

apbalvotais parakstās par Apbalvojuma saņemšanu. 

2. Piešķirtie Apbalvojumi tiek numurēti – Apbalvojumu numurs ir ierakstīts diplomā. 

 

V nodaļa.  Apbalvojuma glabāšana 

 

1. Apbalvojuma glabāšana ir pašas apbalvotās personas pārziņā. 

 

 

LĀB prezidents       Pēteris Apinis 


