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valdes sēdē

Nolikums
Latvijas Ārstu biedrības balvai
VALETUDO PATRIAE (veselība Dzimtenei)
Šis nolikums nosaka Latvijas Ārstu biedrības (turpmāk tekstā LĀB) 2011.
gadā nodibinātā apbalvojuma – VALETUDO PATRIAE (veselība Dzimtenei)
(turpmāk tekstā – Apbalvojums) nodibināšanas mērķi, 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, lēmumus
pieņemot tikai consensus formā.
Apbalvojuma izgatavošanas izdevumus sedz Latvijas Ārstu biedrība, izņemot
III nodaļas 6.punktā minēto gadījumu.
I nodaļa. Apbalvojums
1. Apbalvojums ir nodibināts 2011. gadā un tas ir profesora Guntara Sietiņa
izstrādāts diploms ar devīzi un tēlnieka Jāņa Strupuļa veidota bronzas taisnstūra
medaļa.
2. Apbalvojuma bronzas medaļa ir taisnstūra formas plakana medaļa izmērā
60x70x4 mm ar uzrakstu VALETUDO PATRIAE. Medaļā attēloti Asklēpija un
Panacejas tēli. Apbalvojums glabājams speciāli šim nolūkam izgatavotā kastītē.
3. Medaļas reversā iegravēts kārtas numurs un saņēmēja – fiziskas personas
gadījumā – vārds un uzvārds vai – juridiskas personas gadījumā – nosaukums.
4. Kopā ar medaļu tiek pasniegts LĀB Diploms:
4.1. Diploms ir ierāmēts dokuments ar lozungu „VALETUDO PATRIAE” un
LĀB pilnvarotas amatpersonas (prezidenta, viceprezidenta vai speciāli
nozīmēta valdes locekļa) parakstu;
4.2. uz diploma rakstīts: “Par ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju veselības
nostiprināšanā (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas
nosaukums datīvā) par (produkta nosaukums un ražošanas veids / pasākuma
nosaukums)”;
4.3. diplomā tiek norādīta izsniegšanas vieta un datums;
4.4. uz diploma LĀB zīmogs.
II nodaļa. Nominēšana Apbalvojumam
1. Apbalvojumam tiek nominēti:
1.1. Latvijas lauksaimnieki, zivsaimnieki un pārtikas ražotāji par sasniegumiem
veselīgu uzturproduktu ražošanā, veselīga uztura lietošanas un veselīga dzīvesveida
veicināšanā, kā arī par izciliem Latvijā ražotiem uzturlīdzekļiem, ko ārsti iesaka
ikdienas vai speciālā diētiskā uzturā;

1.2. Latvijas sporta un kultūras dzīves vadītāji, valsts un pašvaldību darbinieki,
zinātnieki, pētnieki un citu jomu darbinieki, kā arī šajās jomās darbojošās juridiskās
personas par izcilu ieguldījumu veselīga dzīvesveida veicināšanā un tautas veselības
potenciāla celšanā;
1.3. Latvijas ārsti un zinātnieki par izcilu ieguldījumu medicīnas zinātņu attīstībā,
kas veicinājusi Latvijas iedzīvotāju veselības jomu.
2. Nominēt Apbalvojumam drīkst LĀB valdes locekļi, kā arī Veselības ministrija,
tās padotības iestādes, Uztura padome un nevalstiskās organizācijas veselības
aprūpes un veicināšanas jomā.
3. Priekšlikumi nominēšanai Apbalvojumam iesniedzami LĀB rakstveidā vai
digitālā formātā (elektroniski: lab@arstubiedriba.lv ), pieteikumā norādot:
nominētā uzņēmuma vai organizācijas nosaukumu, vienotās
reģistrācijas Nr., juridisko adresi, faktisko adresi, darbības veidu, uzņēmuma
atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu, ja apbalvojamais ir juridiska
persona, vai
nominētās personas vārdu un uzvārdu, ražošanas vai pasākuma norises
vietas faktisko adresi, ja apbalvojamais ir fiziska persona;
nominētā ražotāja pārtikas produkta nosaukumu un produkta aprakstu
(norādot 100 gramos produktā esošo tauku, cukura, sāls, olbaltumvielu,
pārtikas piedevu daudzumu u.c.), kā arī tās pārtikas produkta īpašības vai
sastāvdaļas, pateicoties kurām produkts būtu uzskatāms par veselīgu
(minerālvielu daudzums, vitamīnu daudzums, šķiedrvielu daudzums produktā
u. tml.), un norādot, ar ko šis produkts atšķiras no citiem tāda paša veida
(grupas) produktiem. Ja personas rīcībā ir zinātniski pētījumi par konkrētā
nominētā pārtikas produkta ietekmi uz cilvēka veselību – tie tiek iesniegti
kopā ar produkta aprakstu. Ja produkts ražots Latvijā, bet tā ražošanā
izmantotas arī ārvalstu izcelsmes izejvielas, produktam pievieno izejvielu
sarakstu, norādot izejvielu izcelsmes valsti, vai;
pasākuma vai veselību veicinošā notikuma aprakstu, veselības
veicināšanas jomu, darbības panākumus, ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju
veselību;
iesniedzēja priekšlikumu – kad un kur Apbalvojumu pasniegt;
iesniedzēja – valsts institūcijas vai nevalstiskās organizācijas –
nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
gadījumā, ja juridiska vai fiziska persona tiek apbalvota par
uzturlīdzekļa ražošanu, iesniegumam par Apbalvojuma piešķiršanu jāpievieno
Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājums, ka nominētais pārtikas produkts
atbilst LR tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma un drošuma prasībām, kā arī
vēlams pievienot citu personu atsauksmes.
4. Nevienam nav tiesību pašam lūgt, lai viņu apbalvo.
5. Apbalvojuma piešķiršana nerada apbalvotajiem nekādas priekšrocības.
6. Nominēšanu Apbalvojumam uzsāk tikai pēc tam, kad Nolikumu apstiprinājis
LĀB prezidents Nolikumā noteiktajā kārtībā.
7. Lēmumu par fiziskas vai juridiskas personas apbalvošanu ar Apbalvojumu pieņem
LĀB valde savā sēdē tikai consensus formā. Par pieņemto lēmumu tiek paziņots
nominētajai personai. Aicināšanu uz balvas saņemšanu organizē LĀB birojs.
8. LĀB ir tiesīga pieaicināt konsultantus, ja tas nepieciešams apbalvošanas
jautājumu izlemšanai.
9. LĀB saskaņojums par nominācijai izvirzīto fizisko vai juridisko personu var
notikt arī elektroniski, par saskaņojumu atkārtoti nobalsojot valdes sēdē.

10. LĀB valdes locekļi nav tiesīgi lemt par Apbalvojuma piešķiršanu LĀB valdes
locekļiem.
III nodaļa. Apbalvojuma pasniegšana
1. Apbalvojums tiek pasniegts ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.
2. Apbalvojumu LĀB vārdā pasniedz LĀB prezidents, viceprezidents vai LĀB
Ordeņa domes kanclers. Apbalvojumu ar speciālu LĀB valdes lēmumu var
pasniegt arī žurnāla „Latvijas Ārsts” galvenais redaktors vai jebkurš LĀB valdes
loceklis.
3. Apbalvojums tiek pasniegts svinīgos apstākļos. Visos gadījumos tiek teikta
uzruna, ko saka oficiāls LĀB pārstāvis, kā arī atbildes runa, ko saka saņēmējs.
4. Pēc Apbalvojuma saņemšanas apbalvotās personas tiek iepazīstinātas ar
Nolikumu un parakstās par to speciālā žurnālā.
5. Ja Apbalvojums tiek pasniegts Nolikuma 1.1. punktā noteiktajā kārtībā,
Apbalvojuma emblēma var tikt izvietota uz ražotā produkta iepakojuma.
6. Apbalvojuma nozaudēšanas gadījumā apbalvotajam ir pienākums par to ziņot
LĀB.
7. Apbalvotajai personai ir iespējams atjaunot nozaudēto Apbalvojumu. Ar
Apbalvojuma atjaunošanu saistītos izdevumus sedz apbalvotā persona no saviem
līdzekļiem.
8. Apbalvojums pēc apbalvotās personas nāves paliek piederīgo īpašumā, ja
apbalvotā persona nav lēmusi citādi. Gadījumā, ja apbalvotā juridiskā persona tiek
likvidēta, Apbalvojums atgriežams LĀB.
9. LĀB valde var pieņemt lēmumu par Apbalvojuma atņemšanu, ja persona:
8.1. ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tīšā noziedzīgā
nodarījumā, ir rupji pārkāpusi likumdošanas, ētikas vai morāles normas;
8.2. ir atteikusies no Apbalvojuma pēc tā pasniegšanas un atdevusi to kopā ar
dokumentiem LĀB;
8.3. pirms Apbalvojuma pasniegšanas LĀB iesniegusi rakstveida iesniegumu par
atteikšanos no piešķirtā Apbalvojuma.
IV nodaļa. Apbalvojumu reģistrēšana un glabāšana
1. Piešķirtie Apbalvojumi tiek reģistrēti LĀB atsevišķā apbalvojumu reģistrācijas
žurnālā, kurā apbalvotais parakstās par Apbalvojuma saņemšanu.
2. Piešķirtie Apbalvojumi tiek numurēti.
3. Apbalvojuma glabāšana ir pašas apbalvotās personas pārziņā.
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