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Revīzijas komisijas ziņojums 
  

2021.gada 12. februārī Jelgavā, Zemgales prospektā 9, Latvijas Veterinārārstu 

biedrības telpās tika pārbaudīta LVB valdes un konferenču lēmumu izpilde saskaņā ar 

biedrības statūtiem, kā arī saimnieciski-finansiālās darbības pārskats ar pievienotiem 

pielikumiem par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Pārbaude veikta pamatojoties uz vispārpieņemtajiem revīzijas standartiem. Pārbaudes 

gaitā pilnā apjomā iesniegti visi pārbaudei nepieciešamie uzskaites un pārskatu 

materiāli un cita informācija par biedrību. Pārbaudi veica LVB Revīzijas komisija 

sekojošā sastāvā Ieva Meiere (komisijas priekšsēdētāja) klātienē, Lauma Mancēviča, 

Sarmīte Freimane (komisijas locekļi) attālināti.  

 

Vispārējās ziņas 
Šobrīd LVB ir 897 biedri. No tiem praktizējošie veterinārārsti ir, apmēram, 

744, Goda biedri 28. Sakarā ar veterinārārstu skaita samazināšanos vecuma grupā 55-

65, notiek vienmērīga strādājošo biedrības biedru skaita samazināšanās. LVB ir, 

apmēram, 147 kolēģi, kas maksā samazinātu biedru naudas apjomu – pensionāri, 

bezdarbnieku statusā esošie kolēģi un veterinārārsti ar pārejošu invaliditāti un darba 

nespēju, jaunās māmiņas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī  37 studenti. Šis skaitlis 

ir mainīgs. Saskaņā ar LVB pieņemto Nolikumu par biedru naudas maksāšanas 

kārtību, samazinātā biedru nauda noteiktām grupām ir noteikta kā atlaide no pilnās 

biedru naudas maksas – tas atvieglo uzskaiti un maksāšanu gan biedriem gan LVB 

administrācijai. Vēl būtu jāizveido abām pusēm (maksātājiem un LVB) skaidru 

ziņošanas/uzskaites sistēmu par īpašā maksāšanas statusa iestāšanos un beigšanos. 

Ieteikums to iekļaut LVB jaunās mājas lapas slēgtās sadaļas lietotāja profilā – kur pats 

biedrs var nomainīt biedra naudas maksātāja statusu (pamatojot to ar attiecīgiem 

dokumentiem). 

LVB veic valsts deleģētās funkcijas: 2020.gadā, veicot personu, kam ir 

tiesības izplatīt veterinārās zāles sertificēšanu, ir izsniegti 90 veterināro zāļu 

izplatīšanas sertifikāti, kā arī pagarināts derīguma termiņš 10 zāļu izplatīšanas 

sertifikāta pretendentam (pārsvarā farmaceiti). Pārskata periodā pagarināts derīguma 

termiņš 122 veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta pretendentiem, no jauna 

sertificēti 42 veterinārārsti, tai skaitā 34 VMF absolventi. Visām norādītajām ar 

personu sertificēšanu saistītajām darbībām ir izveidotas datu bāzes, kas nodrošina 

informācijas piekļuvi. Lai nodrošinātu informācijas pieejamību pašām sertificētajām 

personām, kā arī ērti ļautu LVB sasistīt kvalifikācijas punktu uzskaiti ar sertifikācijas 

termiņu, iespējams nākotnē uzskaites programmas būs jāmaina. Ieteikums atkal to 

saistīt ar mājas lapas slēgtās sadaļas lietotāja profilu.    

 

Klaiņojošo dzīvnieku ķērāju apmācību veido teorētiskās lekcijas un materiāli 

par praktiskas ķeršanas metodēm. Tā kā ķērāja apliecība ir beztermiņa dokuments, tad 

tā iegūšana notiek vienu reizi uzsākot darbību. Pārskata periodā ir apmācīti 25 

dzīvnieku ķērāji. Šī pakalpojuma pieprasījums svārstās, un katru gadu ir atšķirīgs. 

LVB būtu ieinteresēta terminētas apliecības izsniegšanā klaiņojošo dzīvnieku 

ķērājiem, jo tas dotu iespēju apzināt valstī esošos reālos ķērājus, kā arī veidot 

apmācības sistēmu un pārliecināties par ķērāju kvalifikāciju. 

 

Pārskata periodā ir notikušas: 

• 10 LVB valdes sēdes 
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• 3 Profesionālās ētikas komisijas sēdes, kurās ir iesniegtas 12 lietas, no 

tām izskatītas 5. Septiņas lietas atrodas izskatīšanas  procesā.  

Notikušas 16 Sertifikācijas komisijas un 11 

Latvijas Veterinārārstu biedrībā ir piecas profesionālās sekcijas: 

Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcija; 

Lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārstu sekcija; 

Zirgu veterinārārstu sekcija; 

Kažokzvēru veterinārārstu sekcija; 

Higiēnas veterinārārstu sekcija. 

Ar lielāku vai mazāku aktivitāti pārskata periodā darbojušās visas sekcijas. Runājot 

par sekciju aktivitātēm, būtu jāsakārto jautājums par biedru naudas maksāšanu 

sekcijās. Šobrīd tā netiek reglamentēta nevienā no LVB nolikumiem. Ieteikums 

iekļaut skaidrus un saprotamus sekciju biedru naudas maksāšanas noteikumus 

Nolikumā par LVB struktūrvienībām saskaņā ar LR Likumu par nodibinājumiem un 

biedrībām.  

 

Iemaksas Starptautiskajām organizācijām (Eiropas Veterinārā Federācija , 

EVERI – zinātnē un izglītībā strādājošo veterinārārstu asociācija, UEVP – 

privātpraktizējošo veterinārārstu asociācija, UEVH – higiēnistu asociācija) 2020.gadā 

sastādīja EUR 4 527.08. 

2020. gadā ir izdoti četri krāsaini LVB informatīvā biļetena ”Veterinārais 

Žurnāls” numuri. 

 

Saimnieciski-finansiālās darbības pārskats 

31. jūlija valdes sēdē tika pieņemts lēmums par izmaiņām LVB 2020. gada budžetā – 

tas saistīts plānotajiem, bet pandēmijas dēļ nenotikušajiem LVB pasākumiem – 

konferenci un Sporta svētkiem. Sākotnēji tika plānoti 28 000 ieņēmumi par konferenci 

un sprota svētkiem, bet pēc grozījumiem tie bija 1700, izdevumi sākotnēji plānoti 29 

000, pēc grozījumiem 3569 Eur. 

Pārbaudīta un salīdzināta finanšu pārskatā norādītā finanšu un paskaidrojošā 

informācija ar grāmatvedības reģistros minēto informāciju. 

2020.gada LVB ieņēmumi EUR  137 781,-. Izdevumi EUR  142 254,-.  
 

Izdevumu uzskaite 

Pārbaudot izlases veidā pārskata perioda izdevumus, kļūdas netika konstatētas. 

Izdevumi tiek pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem atbilstoši prasībām. 

Aprēķinātā darba alga, IIN un VSAOI pārskata periodā tika salīdzināta ar 

iesniegtajām VSAOI atskaitēm, būtiskas kļūdas netika konstatētas. 

Pārskata gadā darba algās izmaksātā summa pirms nodokļu nomaksas bija  

EUR 62 889,-  (darba alga 3 algotiem darbiniekiem, atlīdzība par pienākumu 

pildīšanu valdē un komisijās (t.sk. sertifikācijas komisija, pirms kvalifikācijas 

pārbaudes konsultantu pakalpojumi, kvalifikācijas pārbaude, veterināro zāļu 

izplatīšanas sertifikācijas komisija, klaiņojošo dzīvnieku ķērāju apmācības, 

profesionālās ētikas, revīzijas komisijas), preses redaktors, literārais redaktors, mājas 

lapas redaktors, līgumdarbi, autoratlīdzības, konkrēta darba izpilde). 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts budžetā sastādīja EUR 14 900,-. 

 

Ilgtermiņu ieguldījumu uzskaite 

Pārbaudot ilgtermiņa ieguldījumu kustības attaisnojuma dokumentus, kļūdas 

netika konstatētas. Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas aktā norādītā sakotnējā un 
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atlikusī vērtība sakrīt ar grāmatvedības uzskaites datiem. Aprēķinātais finanšu 

nolietojums un atlikusī pamatlīdzekļu vērtība virsgrāmatā sakrīt ar analītiskajiem 

reģistriem. 

LVB ilgtermiņa ieguldījumi pēc inventarizācijas sastāv no 22 pamatlīdzekļu vērtībām, 

to atlikusī vērtība  = EUR  4 463,-. 

Pamatlīdzekļu nolietojums 2020.gadā sastāda = EUR 1 101,- . 

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinam pielietota lineārā metode. 

 

Apgrozāmo līdzekļu uzskaite 

Latvijas Veterinārārstu biedrībai ir četri norēķinu konti: 

AS SEB BANKĀ (LVB un ZĀS finanšu līdzekļi), 

SWEDBANKĀ (MDzVS finanšu līdzekļi). 

Ar pirmā paraksta tiesībām LVB kontos pārstāv LVB valdes priekšsēdētājs Valdis 

Šmēliņš 

Ar otrā paraksta tiesībām LVB kontā (AS SEB BANKĀ ) pārstāv direktore Dace 

Upeniece. 

Darbam ar banku elektronisko informāciju un norēķinu sistēmu ir piešķirta piekļuve : 

* SWEDBANKĀ –MDzV sekcijas vadītājai Ditai Staltei un Litai Konoporei; 

* SEB BANKĀ – ZĀ sekcijas vadītāja vietniecei Dacei Tolpežņikovai. 

Salīdzinot naudas līdzekļu bankas norēķinu kontā atlikumu ar bankas kontu izrakstu 

uz pārskata perioda beigām, starpības netika konstatētas. Skaidras naudas 

inventarizācijas akti sakrīt ar grāmatvedības uzskaites datiem uz inventarizācijas 

veikšanas dienu. 

LVB naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2021. = EUR 51 798,- 

 

Revīzijas komisijas secinājumi un ieteikumi  

1. Atzinīgi vērtējama LVB spēja pielāgoties darbam attālināta darba apstākļos – visas deliģētās 

funkcijas ir veiktas, komisijas darbojas un ir uzsākti daudzas jaunas, vērtīgas aktivitātes. 

2. Atzinīgi vērtējama LVB valdes iniciatīva katram valdes loceklim uzņemties savu atbildības 

jomu. Katram valdes loceklim vajadzētu atskaitīties par paveikto gada laikā. Vēlams pirms 

konferences vai nu Vēstulē Latvijas veterinārārstiem vai LVB mājas lapā. 

3. Lai nodrošinātu biedriem ērti pieejamu informāciju par saviem kvalifikācijas punktiem un 

biedra naudas apmaksas statusu kā arī LVB ērtāku šo datu uzskaiti, ieteicams tuvāko gadu 

laikā ieplānot esošo datu bāzu apkalpojošo programmu uzlabošanu integrējot nepieciešamos 

datus LVB mājas lapas slēgtajā sadaļā. 

4. Veikt izmaiņas LVB struktūrvienību nolikumā nosakot sekciju biedra naudas maksāšanas 

kārtību. 

5. Apsveicama ir LVB nodaļu aktivitātes atsākšana – ieteikums LVB valdei izstrādāt nodaļu 

aktivitāšu finansēšanas kārtību. 

 
 

Ziņojuma beigas. 

 

Revīzijas komisijas locekļi: 

 

Komisijas priekšsēdētāja:     Ieva Meiere 

 

Komisijas locekļi:      Lauma Mancēviča 

 

        Sarmīte Freimane 


