
Cienījamās dāmas un godātie kungi!  

Latvijas Tuberkulozes fonda dibinātājs Jānis Leimans (1942.-2014.) visu

savu darba mūžu ir veltījis tuberkulozes (TB) apkarošanai, veicot būtisku

ieguldījumu TB ierobežošanā Latvijā. Viņš ilgstoši strādāja par torakālo

ķirurgu, palīdzot neskaitāmiem pacientiem, vadīja Tuberkulozes slimnīcu,

reorganizēja TB apkarošanas programmu, dibinot Pasaules Veselības

organizācijas sadarbības centru Latvijā, atbalstot progresīvu ārstēšanas

metožu pielietošanu, veicinot jauno ārstu izaugsmi un īstenojot daudzus

citus pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai. 

JĀŅA LEIMANA BALVA 2022
par ieguldījumu tuberkulozes ierobežošanā 

Lai godinātu Jāņa Leimana piemiņu un atbalstītu speciālistus, kas

nenogurstoši strādā šajā sarežģītajā medicīnas jomā, Latvijas Tuberkulozes

apkarošanas biedrība ar patiesu prieku un lepnumu paziņo, ka arī 2022. gadā

tiks piešķirta Jāņa Leimana balva par ieguldījumu TB ierobežošanā!

Pretendentus Jāņa Leimana balvai var izvirzīt ārstniecības, zinātniskās

iestādes, medicīnas darbinieku asociācijas, medicīnas pārvaldes vai citas, ar

medicīnu un medicīnas darbinieku izglītību saistītas iestādes, nevalstiskās

organizācijas, kā arī jebkura cita persona, iesniedzot pieteikumu līdz

2022.gada 15.martam, saskaņā ar balvas nolikumu. 

Plašāka informācija: https://www.tuberkuloze.lv/jana-leimana-balva-2022/ 

E-pasts: info@tuberkuloze.lv, t. 23227970
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Pretendenta izstrādāti un publicēti zinātniskie darbi par TB;

Pretendenta izstrādāti un publicēti mācību materiāli par TB;

Pretendenta aktīva piedalīšanās TB ierobežošanas pasākumos;

Pretendenta aktīva dalība speciālistu un iedzīvotāju izglītošanā par TB. 

Jāņa Leimana balvu par ieguldījumu tuberkulozes (TB) ierobežošanā ik gadu piešķir

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība - ārstiem, zinātniekiem, medicīnas māsām un

citiem speciālistiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu TB un citu plaušu slimību,

ierobežošanā, kā arī jauno TB speciālistu sagatavošanā un izglītošanā. Jāņa Leimana

balvas veidu un apmēru ik gadu nosaka Biedrības valde. 

Galvenie kritēriji Jāņa Leimana balvas piešķiršanai ir: 

Pretendentus Jāņa Leimana balvai var izvirzīt ārstniecības, zinātniskās iestādes,

medicīnas darbinieku asociācijas, medicīnas pārvaldes, citas ar medicīnu un medicīnas

darbinieku izglītību saistītas iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī jebkura cita

persona. Ikgadējo konkursu izsludina Biedrība. 

Lai izvirzītu pretendentu Jāņa Leimana balvai, līdz 2022. gada 15. martam jāiesniedz

Biedrībai rekomendācija brīvā formā, norādot informāciju par pretendentu (pretendenta

darbības apraksts, sasniegumi - min. 100 vārdi, kontaktinformācija) un iesniedzēja

kontaktinformāciju, nosūtot to uz e-pastu: info@tuberkuloze.lv, vai jāaizpilda

elektroniskā pieteikuma forma mājas lapā: https://www.tuberkuloze.lv/jana-leimana-

balva-2022/ 

Pieteikumus izskata un par balvas piešķiršanu lemj Biedrības valde trīs valdes locekļu

sastāvā. Komisija līdz 2022.gada 29.martam izvērtē pretendentus un nolemj par Jāņa

Leimana balvas piešķiršanu, kā arī paziņo lēmumu pieteikuma iesniedzējam un publicē

informāciju Biedrības mājas lapā www.tuberkuloze.lv.  

Jāņa Leimana balvu vienai un tai pašai personai atkārtoti nepiešķir. 

Papildus informācija: Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība,

e-pasts: info@tuberkuloze.lv, t. 23227970

JĀŅA LEIMANA BALVA 2022
NOLIKUMS
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