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LVB Izglītības komisijas nolikums. 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. LVB Izglītības komisija( turpmāk tekstā –komisija) ir izveidota, pamatojoties uz 

19.03.2021.gada LVB kopsapulces lēmumu. 

1.2. Komisija savā darbībā lēmumus pieņem pastāvīgi, ievērojot LR un ES normatīvo 

aktu prasības, LVB Statūtus un profesionālās ētikas normas. 

1.3. Komisija darbojas piecu cilvēku sastāvā, kurus ievēl LVB valde, kura nosaka 

komisijas mērķi un uzdevumus, tiesības un pienākumus, kā arī nosaka komisijas 

locekļu atlīdzību atbilstoši LVB nolikumam par algu, komisijas locekļu izmaksu un ceļa 

kompensāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību . 

1.4. Komisijas lēmumus, kas attiecas uz ārvalstīs iegūtas izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas atbilstību LR noteiktajām prasībām, sagatavo komisijas priekšsēdētājs, 

bet paraksta LVB valdes priekšsēdētājs.  

2. Komisijas mērķis un uzdevumi. 

2.1. Komisijas mērķis ir veicināt veterinārmedicīnas izglītības pilnveidošanu, 

praktizējošo veterinārārstu pēcdiplomu kvalifikācijas celšanu un profesionālo 

zināšanu pilnveidošanu, kā arī sabiedrības izglītošanu veselības un veterinārmedicīnas 

jautājumos. 

2.2. Komisijas uzdevumi: 

2.2.1. Izstrādāt LVB pēcdiplomu izglītības koncepciju. 

2.2.2. Izskatīt kvalifikācijas pasākumu pieteikumus un sniegt savu vērtējumu. 

2.2.3. Noteikt vēlamās un aktuālās apmācību tēmas praktizējošiem veterinārārstiem. 

2.2.4. Sadarbojoties ar LLU VMF , piedalīties studējošo apmācības programmas 

pilnveidē un aktualizēšanā. 

2.2.5. Sniegt rekomendācijas LVB valdei un administrācijai sabiedrības izglītošanā 

jautājumos, kas skar dzīvnieku labturību, sabiedrības veselību un 

veterinārmedicīnas aktualitātes. 

3. Komisijas darba organizācija. 

3.1. Komisiju 5 cilvēku sastāvā ievēl LVB valde. 

3.2. LVB valdes priekšsēdētājs sasauc pirmo komisijas sēdi, lai ievēlētu komisijas 

priekšsēdētāju. 

3.3. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju. 



3.4. Komisijas darba norisi, tehnisko nodrošinājumu un cita veida atbalstu nodrošina 

LVB administrācija. 

3.5. Komisijas sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens LVB biedrs, par savu 

dalību komisijas sēdē informējot komisijas priekšsēdētāju ne vēlāk kā vienu dienu 

pirms komisijas sēdes, izņemot gadījumus, ja tajās tiek skatīti jautājumi, kas satur 

personu datus vai citi sensitīvi konfidenciāli jautājumi. 

3.6. Komisijas sēdes izsludina komisijas priekšsēdētājs, informāciju ievietojot LVB 

mājas lapā ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms komisijas sēdes. 

3.7. LVB administrācija ,pēc komisijas priekšsēdētāja sniegtās informācijas par 

komisijas sēdes izsludināšanu , nosūta elektroniski informāciju visiem komisijas 

locekļiem, norādot komisijas sēdes norises laiku, vietu un dienas kārtību. 

3.8. Komisijas dienas kārtību nosaka komisijas priekšsēdētājs, bet apstirpina komisija. 

3.9. Komisiju pēc savas iniciatīvas var sasaukt arī LVB valdes priekšsēdētājs, nosakot 

izskatāmos jautājumus. 

3.10. Komisija ir lemt tiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi. 

3.11. Komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot. 

3.12. Komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairākums komisijas locekļu. 

Vienāda balsu skaita gadījumā, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja balsojums. 

3.13. Komisijas sēdes var noritēt gan klātienē, gan attālināti. 

3.14. Komisijas sēdes gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta komisijas 

priekšsēdētājs. 

4. Komisijas tiesības un pienākumi. 

4.1. Komisijai ir tiesības: 

4.1.1. Izskatot personas ārvalstīs iegūtas izglītības un kvalifikācijas dokumentus, 

pieņemt objektīvu lēmumu balstītu uz normatīvo aktu prasībām. 

4.1.2. Izvērtējot kvalifikācijas pasākuma pieteikumu, to atzīt vai noraidīt kā 

kvalifikāciju paaugstinošu pasākumu. 

4.1.3. Izteikt savu viedokli un to paust pārējiem LVB biedriem ar izglītību saistītos 

jautājumos. 

4.1.4. Izvērtēt mentoru atbilstību LVB izvirzītajām prasībām. 

4.2. Komisijas pienākums: 

4.2.1. Izstrādāt LVB kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību ieteicamās tēmas. 

4.2.2. Izstrādāt pēcdiploma izglītības koncepciju. 

4.2.3. Viena mēneša laikā no iesniegšanas brīža izvērtēt kvalifikācijas pasākuma 

pieteikumu. 

4.2.4. Izskatīt un sniegt atzinumu par ārvalstīs iegūtas izglītības un kvalifikācijas 

dokumenta atbilstību Latvijas  normatīvo aktu prasībām. 

4.2.5. Izvērtēt un sniegt atzinumu par praktizējoša veterinārārsta atbilstību mentora 

prasībām. 

5. Komisijas likvidācija un reorganizācija. 



5.1. Lēmumu par komisijas likvidāciju vai reorganizāciju var pieņemt LVB valde, īstenojot 

kopsapulces lēmumus. 


