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 Izdots saskaņā ar LVB Statūtu 8.nodaļas 8.1. un 8.3. punktiem. 

 

 

LVB struktūrvienības nolikums 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. LVB Struktūrvienība (turpmāk tekstā – Struktūrvienība) darbojas Latvijas 

Veterinārārstu biedrības (turpmāk tekstā -LVB) sastāvā un apvieno 

veterinārārstus, veterinārfeldšerus un/vai studentus pēc teritoriālā/profesionālās 

specializācijas/ sociālā principa. 

1.2. Struktūrvienība savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un citus 

normatīvos aktus, LVB statūtus  un šo Nolikumu. 

1.3.Struktūrvienība sadarbojas ar LVB valdi, administrāciju un citām 

struktūrvienībām informācijas apmaiņas,  izglītības un citu LVB statūtos noteikto 

mērķu sasniegšanā. 

1.4.Struktūrvienība nav juridiska persona, bet tai var būt savs zīmogs un veidlapa ar 

emblēmu un Struktūrvienības pilnu nosaukumu.  

1.5.Struktūrvienībai  nav savu finanšu līdzekļu, bet tā var saņemt mērķziedojumus, kas 

tiek ieskaitīti LVB  bankas kontā ar attiecīgu norādi.  

  

2. Struktūrvienības uzdevumi  

2.1. Informēt Struktūrvienības biedrus par jaunākajiem sasniegumiem 

veterinārmedicīnā. 

2.2. Atbalstīt Struktūrvienības biedru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. 

2.3. Organizēt sanāksmes un citus pasākumus; 

2.4. Regulāri sniegt informāciju par savu darbību LVB preses izdevumos. 

2.5. Sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu projektiem, kas skar Struktūrvienības 

biedru intereses.  

2.6. Savas kompetences ietvaros piedalīties vietējos un starptautiskos ar 

veterinārmedicīnu saistītos pasākumos. 

2.7. Sekmēt pasaules veterinārmedicīniskās pieredzes ieviešanu Latvijā. 

2.8.  Regulāri sagatavot un sniegt LVB valdei pārskatus par Struktūrvienības  darbu.  

 

3. Struktūrvienības tiesības 

3.1. Saņemt informāciju no citām struktūrvienībām, LVB valdes un LVB 

administrācijas. 

3.2. Savas kompetences ietvaros un ar LVB valdes rakstisku pilnvarojumu pārstāvēt 

LVB vietējās un starptautiskās institūcijās 

 

4. Struktūrvienības struktūra un organizācija 

4.1.Par Struktūrvienības biedru var kļūt praktizējoši veterinārārsti, veterinārfeldšeri, 

studenti un vecbiedrs. 

4.2. Struktūrvienības vadītāju ievēl Struktūrvienības biedri ar balsu vairākumu. 

4.3. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par Struktūrvienības darba organizāciju un 

tās uzdevumu izpildi. 



4.4. Vadītājs var pārstāvēt Struktūrvienību, ja Struktūrvienības biedru sapulce viņu ir 

pilnvarojusi. 

4.5. Struktūrvienības vadītājs var pārstāvēt LVB, ja viņš ir saņēmis LVB Valdes 

rakstisku pilnvarojumu. 

4.6. Struktūrvienības vadītājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā ___ reizes gadā sasauc 

Struktūrvienības biedru sapulci. 

4.7. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse Struktūrvienības biedru. 

4.8. Jautājumos, kur nepieciešams paust kopīgu viedokli, lēmumu pieņem ar balsu 

vairākumu, atklāti balsojot. 

4.9. Struktūrvienība visus priekšlikumus LVB iesniedz rakstiski. Ja priekšlikums skar 

LVB darbības pamatjautājumus, tam jābūt pieņemtam Struktūrvienības biedru 

sapulcē. 

4.10.Struktūrvienības sapulces tiek protokolētas.  

 

1. Biedru tiesības un pienākumi   

5.1. Par Struktūrvienības biedru var kļūt iesniedzot rakstisku iesniegumu. 

5.2. Struktūrvienības biedrs var izstāties no Struktūrvienības, rakstiski informējot par 

to Struktūrvienība vadītāju. 

5.3. Struktūrvienības biedriem ir tiesības saņemt informāciju par tās darbību. 

5.4.Struktūrvienības biedru pienākums ir pildīt lēmumus, ko ar balsojumu pieņēmusi 

Struktūrvienības biedru sapulce. 

 

6. LVB Struktūrvienības likvidācija 

6.1.Struktūrvienība savu darbību izbeidz ar biedru sapulces lēmumu, ja par to nobalso 

vismaz puse klātesošo Struktūrvienības biedru. 

6.2. Sapulces protokolu Struktūrvienības vadītājs iesniedz LVB valdei. 

6.3. Struktūrvienības biedru sapulču protokoli, būtiska dokumentācija un zīmogs tiek 

nodoti LVB administrācijai, sastādot par to pieņemšanas –nodošanas aktu. 

6.4. Struktūrvienības biedru sapulces lēmums par Struktūrvienības likvidāciju tiek 

apstiprināts LVB valdes sēdē un izziņots veterinārmedicīniskajā presē. 

 


