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FDI World Dental Federation 
Dear Maria Kramarenko,  

Dear members of FDI! 

Latvijas zobārstu asociācijas valde piekrīt FDI paustajai nostājai par neitralitāti un kara 
likumu ievērošanu attiecībā uz medicīnas personām un iestādēm jebkurā karā. Mūsu asociācija 
kopā ar Latvijas Mutes, sejas un žokļu ķirurgu asociāciju ir ziedojušas materiālu atbalstu Ukrainai 
ievainoto cilvēku ārstēšanai.  Mēs pilnībā solidarizējamies ar Lithuanian Dental Chamber un 
Igaunijas zobārstu asociāciju par neizpratni  FDI attieksmē pret Krievijas un Baltkrievijas zobārstu 
asociācijām.  

Krievija karojot pret Ukrainu, ved necilvēcīgu karu un, mūsuprāt, veic genocīdu pret Ukrainas tautu. 
Tās ir nežēlīgas slepkavības, sieviešu un bērnu izvarošanas. Galvenais mērķis ir civiliedzīvotāji, skolas 
un ārstniecības iestādes. Tiek nošauti ātrās palīdzības mediķi un glābēji, tiek sasieti un spīdzināti 
civiliedzīvotāji. Šajā karā ir zvērības, kam nav attaisnojuma. 

Te ir vietā jautājums : cik liels svars ir FDI nostājai par neitralitāti ?  Aktīva pretdarbība vai 
pasivitāte ? Atbilde viennozīmīga :  pasivitāte !  

Krievijas un Baltkrievijas valdību rīcību attaisno aptuveni 85% šo valstu iedzīvotāju, tādēļ ikviena 
Krievijas un Baltkrievijas profesionālā vai sabiedriskā organizācija ir jāizolē no pasaules, līdz paši 
savā zemē ieviesīs demokrātiju un civilizētu attieksmi pret pārējiem. 

Latvijas Zobārstu asociācijas valdes lēmums : 

 Latvijas Zobārstu Asociācija uz laiku aptur savu darbību FDI un  aicina to nekavējoši izslēgt 
Krievijas un Baltkrievijas zobārstu organizācijas no savām rindām. Gadījumā, ja FDI turpinās ieņemt 
pasīvu attieksmi pret šo jautājumu, Latvijas Zobārstu Asociācija patur tiesības savu darbību 
organizācijā neatjaunot, par to galīgo lēmumu pieņemt ši gada 14. Jūnijā Latvijas Zobārstu 
asociācijas kopsapulcē. 

Mēs aicinam Eiropas un Pasaules  zobārstniecības profesionālās organizācijas būt izlēmīgām 
un atbalstīt Baltijas valstu zobārstniecības profesionālo organizāciju  nostāju. 

 Mēs visvairāk saprotam Ukrainu !    Slava Ukrainai!  Varoņiem slava! 

 

Latvijas Zobārstu Asociācijas  valdes vārdā, 

Prezidents Andis Paeglītis 

Andis.paeglitis@gmail.com 

info@lza-zobi.lv  
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