
APSTIPRINĀTS  

ar LVB Valdes sēdes  

protokolu Nr 1/2006 

 
Izdots saskaņā ar LVB Statūtu 9.nodaļu 

Revīzijas komisijas nolikums 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1.Latvijas veterinārārstu biedrības (turpmāk tekstā - LVB) Revīzijas komisija 

(turpmāk tekstā - komisija) ir patstāvīga institūcija, kura darbojas saskaņā ar 

LVB biedru kopsapulces lēmumu un LVB statūtiem. 

1.2. Komisijas darbības mērķis ir sniegt patiesu un ticamu informāciju par LVB 

darba organizāciju un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

1.3. Komisija darbojas saskaņā ar šo Nolikumu. 

 

2. Revīzijas komisijas struktūra un darba organizācija 

 

2.1. Revidentus (Komisijas locekļus) ievēl biedru kopsapulce tiešās un atklātās 

vēlēšanās. 

2.2. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju no sava vidus 

tiešās, atklātās vēlēšanās ievēl kopsapulces apstiprinātie revidenti. 

2.3. Komisijas priekšsēdētājs saskaņā ar kopsapulcē noteiktajiem termiņiem 

nosaka revīzijas laiku un kārtību. 

2.4. Komisija pārbauda kopsapulces un LVB valdes lēmumu izpildi. 

2.5. Komisija pārbauda LVB finanšu līdzekļu izlietojumu un uzskaiti. 

2.6. Komisija pārbauda LVB finanšu pārskatus un statistikas pārskatus un sniedz 

stāvokļa izvērtējumu. 

2.7. Komisija pārbauda LVB lietvedības darba organizāciju un sūdzību un 

priekšlikumu izskatīšanas kārtību. 

2.8. Komisijas sēdes protokolē LVB administrācijas darbinieks. 

2.9. Komisijas sēžu protokoli glabājas LVB saskaņā ar lietu nomenklatūru. 

 

3. Komisijas tiesības un pienākumi 

3.1.Komisijas priekšsēdētājs un locekļi var piedalīties LVB vēlēto institūciju 

sēdēs ar padomdevēja tiesībām. 

3.2. Komisija, saskaņojot ar LVB valdi, revīzijas veikšanai var pieaicināt finanšu 

ekspertus. 

3.3. Komisijai ir tiesības pārbaudīt arī LVB nodaļu un citu LVB  institūciju 

finanšu izlietojumu. 

3.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt no LVB vadības un citām LVB institūcijām 

visu darbam nepieciešamo informāciju. 

3.5. Komisijai ir pienākums par veikto revīziju sagatavot nepieciešamos 

dokumentus (ziņojumus u. c.) un savlaicīgi iesniegt tos LVB valdei un LVB 

biedru kopsapulcei. 

3.6. Komisija iesniedz LVB valdei un/vai LVB biedru kopsapulcei rakstisku 

ziņojumu par konstatētajām nepilnībām, norādot priekšlikumus to novēršanai.  

3.7.Komisija pārbauda vai nepilnības ir novērstas, un iesniedz rakstisku ziņojumu 

LVB valdei. 

4. Noslēguma jautājums 

Komisijas un LVB valdes domstarpības risina LVB biedru kopsapulce 


