
Latvijas Veterinārārstu Biedrībai 

LVB Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadībai: 

Ditai Staltei un Litai Konoporei 

Mārai Vidužai 

 

Revīzijas komisijas slēdziens un ieteikumi 

Revīzijas komisijas ārkārtas sēde notika 22.06.22. piedaloties revīzijas komisijas locekļiem 

Laumai Mancēvičai, Sarmītei Freimanei, Ievai Meierei, LVB biedrei Mārai Vidužai, MDZVS 

pārstāvei Litai Konoporei, LVB direktorei Dacei Upeniecei. Neviens no LVB valdes 

locekļiem sēdē nepiedalījās. 

Tikai veikts sēdes audio ieraksts.  

2022. gada 31. maijā LVB valde un LVB Revīzijas komisija (RK) saņēma Māras 

Vidužas vēstuli Par dokumentu “Latvijas Veterinārārstu biedrības labas 

veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas. (1. pielikums)  uz ko Māra Viduža saņēma LVB 

valdes priekšsēdētāja Valda Šmēliņa atbildi (2. pielikums) 

 

2022. gada 10. jūnijā LVB valde un RK saņēma otru Māras Vidužas vēstuli Par 

dokumentu “Latvijas Veterinārārstu biedrības labas veterinārmedicīnas prakses 

vadlīnijas (3. pielikums), uz ko Māra Viduža saņēma LVB valdes priekšsēdētāja Valda 

Šmēliņa atbildi (4. pielikums). 

 

Māras Vidužas 31.05. vēstulē uzdoti sekojoši jautājumi: 

1) Kāds ir bijis vadlīniju izstrādes mērķis; 

2)  Vai vadlīnijas ir praktiski izmantojamas lietošanai un kolēģu prakses attīstībai? 

3) Kāds ir bijis vadlīniju izstrādes darba grupas sastāvs; vai darba grupas sastāvs 

apstiprināts valdes sēdē, vai iespējams iepazīties ar valdes sēdes protokolu vai sēdes 

audioierakstu; 

4) kādi bijuši kritēji grupas dalībnieku izvēlei, vai darba grupas dalībniekiem ir bijusi 

pieredze analogu dokumentu izstrādē?  

LVB valdes priekšsēdētāja atbildes vēstulē sniegta daļēja atbilde uz 3. un 4. 

jautājumu: Vadlīnijas projektu izstrādāja, ņemot vērā vairāku valstu pieredzi, kur savu 

padomu sniedza Liene Dindone, lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadītāja 

Ieva Ozola un Gundega Mičule. Gala apspriežamo variantu izveidoja Izglītības komisijas 

vadītāja Gundega Mičule. Darba grupa tika veidota uzrunājot visas LVB profesionālās 

sekcijas, komisijas, nodaļas, Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) un ZM, kuras deleģēja 

savus pārstāvjus. Sākotnējā variantā darba grupā bija vairāk kā 30 cilvēku, bet reāli 

piedalījās 6 - 8 cilvēki. 

 

Lai saņemtu atbildes uz pārējiem jautājumiem Māra Viduža 10.06.22. nosūtīja LVB 

un RK otru vēstuli ar sekojošiem jautājumiem: 

1) Kāds ir bijis vadlīniju izstrādes mērķis; 

2)  Vai vadlīnijas būs praktiski izmantojamas lietošanai un kolēģu prakses attīstībai; 



3)  Vai darba grupas sastāvs, tā izveide un citas ar vadlīniju izveidi saistītās darbības 

apstiprinātas valdes sēdē, vai iespējams iepazīties ar valdes sēdes protokolu vai sēdes 

audioierakstu. 

Uz šo vēstuli Māra Viduža 13.06.22. saņēma LVB valdes priekšsēdētāja Valda Šmēliņa 

atbildi: vadlīnijas mērķis ir veicinātu praktizējošu veterinārārstu sniegto pakalpojumu 

kvalitāti, rastu vienotu izpratni par normatīvo aktu prasībām, aizsargātu sabiedrības 

intereses un uzlabotu dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību ievērošanu Latvijā. Labas 

veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas ir labas pieredzes popularizēšanas instruments. 

Veterinārārstiem jāstrādā nevis savās, bet sabiedrības interesēs, nepieciešams 

vienoties par atbalstāmām darbībām (labo praksi), lai visi zinātu un varētu iespēju robežās 

ievērot, zinātu uz ko tiekties, lai radītu vienotu profesionālo pieeju (nevis savās personīgās 

vai biznesa interesēs, bet sabiedrības kopumā interesēs). Vadlīnijas papildina normatīvos 

aktus, norāda uz augstāku prakses standartu un nākotnē LVB var veikt prakšu sertifikāciju, 

izceļot tos, kas ievēro šos augstākos standartus. 

Labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas nav tikai labas pieredzes popularizēšanas 

instruments esošām praksēm, bet arī domātas kā piemērs jaunajiem kolēģiem, uzsākot savu 

praksi. Tādēļ viennozīmīgi Labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas ir izmantojamas 

savas prakses veidošanai un ikdienai. 

Par darba grupas izveides principiem jau izskaidroju iepriekšējā vēstulē (03.06.2022. 

Nr. 5-4/36). Atbilstoši LVB Statūtu 2.2.2.5. punktam “izstrādājot un popularizējot savu 

biedru vidū labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijas un piesaistot jaunos speciālistus”, 

izveidoja darba grupu, kurā tika aicināti piedalīties pārstāvji no visām profesionālajām 

sekcijām, teritoriālajām nodaļām, komisijām, Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) un 

Zemkopības ministrijas (ZM). Nav neviena regulējuma, ieskaitot LVB Statūtus, kas uzliek 

par pienākumu darba grupu apstiprināt valdei. Tādēļ darba grupas sastāvs nav apstiprināts 

valdē, jo tās sastāvs arī ik pa laikam mainījās. Šobrīd projekts ir publiskā apspriešanā un tā 

satura pilnveidošanā, labošanā un izstrādē var piedalīties ikviens LVB biedrs. 

Izskatot Māras Vidužas un LVB valdes priekšsēdētāja saraksti, RK secina, ka  

1) Labas veterinārmedicīnas prakses vadlīniju izstrādes mērķis ir definēts un atbilst LVB 

mērķiem un biedru vajadzībām 

2) LVB nav izstrādāts dokuments (nolikums, kārtība) par darba grupu izveidi un 

darbību. RK ieteikums ir to izveidot, nosakot kā būtu jāveido darba grupas, kādi ir 

kritēriji dalībnieku izvēlei un kā šādām darba grupām būtu jādarbojas, kāda ir to 

atbildība, pienākumi un atskaitīšanās kārtība. 

 

2022. gada 9. jūnijā RK saņēma LVB Mazo dzīvnieku Veterinārārstu Sekcijas vadītājas 

Ditas Staltes vēstuli Par LVB valdes rīcības atbilstību (5. pielikums) 

 

KR komentāri pie katra no jautājumiem 

1) Lai gan LVB ir jauna mājas lapa, kuras mērķis šķietami ir nodrošināt biedru 

informēšanu un biedrības darba caurspīdīgumu, tomēr šī platforma netiek iedzīvināta 

ar aktuālu un svarīgu saturu. Piemēram, pirms LVB kopsapulces, kurā notika 

balsošana par valdes locekļu kandidātiem, LVB mājas lapā nebija nekādas 

informācijas par potenciālajiem kandidātiem. Tāpat arī mājas lapā nebija informācijas 

par lēmuma projektu, par kuru notika balsošana. 

 

RK komentārs:  



LVB valdes darba organizēšanas nolikuma 4. punkts nosaka, ka valdes sēdes darba 

kārtība jāpublicē LVB mājas lapā ne vēlāk kā 7 dienas pirms valdes sēdes. Ja šāda 

informācija ir bijusi publicēta, tad šobrīd RK to nav izdevies atrast par iepriekšējām 

valdes sēdēm.  

LVB biedru Kopsapulces lēmumprojektu ierosināšanas, izskatīšanas, sagatavošanas un 

izziņošanas kārtības 8. punkts nosaka, ka kopsapulces lēmumprojekts jāpublicē ne vēlāk 

kā 2 nedēļas pirms kopsapulces. RK neizdevās atrast informāciju LVB mājas lapā ne par 

29. aprīļa kopsapulces lēmumprojektu, ne par valdes locekļu kandidātiem.  

2) LVB kopsapulcē nebija debates par lēmuma projekta tekstu, pie tam balsojumi 

attālināti atšķīrās no tiem, kas notika klātienē. Bez tam, saite uz balsošanu tika 

nosūtīta tikai nelielai daļai no attālinātajiem Kopsapulces dalībniekiem, bet tajā pašā 

laikā saite tika nosūtīta tādiem biedriem, kas atradās klātienē. Tomēr nekas no šī LVB 

valdi un administrāciju neatturēja no kopsapulces lēmuma apstiprināšanas. Uzskatam, 

ka LVB valde kopā ar administrāciju nav spējīgas organizēt leģitīmu balsošanas 

procesu LVB Kopsapulcē, kas notiek “hibrīda” formā (attālināti un klātienē 

vienlaicīgi), tāpēc, ja tāds formāts tiek lietots atkārtoti, ir ļoti būtiski šo sistēmu 

sakārtot (t. i., jābūt skaidrai procedūrai, kā nodrošināt leģitīmu balsošanu).  

 

RK komentārs:  

29.04.22. kopsapulcē tika pieļautas daudzas procesuālas kļūdas: gan diskusiju kārtībā, gan 

lēmumprojekta pieņemšanas kārtībā, gan balsošanas procesā. Pieļautajām kļūdām ir 

vairāki iemesli: šī bija pirmā kopsapulce, kas tika organizēta hibrīdā veidā – gan klātienē 

gan attālināti, līdz kopsapulces rītam nebija skaidrs vai valdes priekšsēdētājs piedalīsies 

vai nē, nebija skaidri deleģēti pienākumi valdes locekļiem un administrācijai. RK 

komisija aicina LVB valdi, priekšsēdētāju un administrāciju informēt LVB biedrus par 

pieļauto kļūdu iemesliem un rīcībām kā LVB plāno šādas kļūdas nepieļaut turpmāk.   

3) Tā kā LVB Kopsapulces lēmuma projekta formulējums nav skaidrs, kā arī nav skaidra 

šī lēmuma praktiskā vērtība (jo pēc būtības tas ir lozungs), tad MDzVS vēlētos 

uzzināt, kādā veidā LVB valde sagatavojusi un izdiskutējusi šo un citus Kopsapulces 

lēmumprojektus. 

 

RK komentārs: 

LVB biedru Kopsapulces lēmumprojektu ierosināšanas, izskatīšanas, sagatavošanas un 

izziņošanas kārtība nosaka, ka kopsapulces lēmumprojekta priekšlikumus LVB valdei var 

iesniegt LVB valde, LVB padome, LVB struktūrvienības (komisijas, nodaļas, sekcijas).  

Atbalstītos lēmumprojektus valde izsūta saskaņošanai struktūrvienībām. Pēc saskaņošanas 

lēmumprojekts tiek pieņemts LVB Padomes sēdē. RK rīcībā nav informācijas par to, kas 

iesniedza 29.04.22. kopsapulces lēmuma priekšlikumu.  14.02.22. lēmumprojekts tika izsūtīts 

struktūrvienībām ar acinājumu izteikt priekšlikumus līdz 02.03.22. 10.03.22. notika Padomes 

sēde, kurā tika apstiprināts lēmuma projekts. Šāda kārtība pilnībā  atbilst LVB biedru 

Kopsapulces lēmumprojektu ierosināšanas, izskatīšanas, sagatavošanas un izziņošanas 

kārtībai.  

4) 2022.gada LVB kopsapulcē valdes locekļi neatskaitījās par paveikto darbu, lai gan 

dienas kārtībā šāda atskaite bija iekļauta. Šāda atskaite LVB biedriem joprojām nav 

pieejama; 



 

5) Lai gan MDzVS sniedza gada pārskatu par 2021.gadu Padomes sēdē, tas netika 

iekļauts LVB Kopsapulces dienas kārtībā. MDzVS uzskata, ka LVB biedriem ir 

tiesības saņemt atskaites par sekciju darbību. 

 

RK komentārs par 4. un 5. punktu: 

Nav pamatojuma kādēļ valdes locekļu un sekciju un komisiju atskaites netika iekļautas 

kopsapulces darba kārtībā. Labojot šo kļūdu, ieteicams atskaites publicēt Vēstulē 

veterinārārstiem vai LVB mājas lapā. 

 

6) LVB biedre Ilze Matīse -Van Houtena kopsapulces laikā vērsa uzmanību, ka LVB 

biedriem nav pieejami apskatei LVB valdes sēžu protokoli, kas nozīmē, ka LVB biedri 

netiek informēti par valdes sēdēs izskatāmajiem un pieņemtajiem lēmumiem, nav 

redzama valdes sēdes locekļu aktivitāte un pozīcija, kuru raksturo balsošanas rezultāti 

(arī tie netiek atspoguļoti); Informācija par valdes sēžu darba kārtību netiek 

izsludināta un atspoguļota atbilstoši LVB valdes darba organizēšanas nolikumā 

noteiktajā kārtībai. LVB priekšsēdētāja ieraksti LVB mājas lapā, kur viņš  pauž savas 

pārdomas un sajūtas nedrīkst aizstāt LVB valdes protokolus vai to izrakstus; 

 

RK komentārs: 

Uz RK sēdes brīdi 22.06.22. LVB mājas lapā bija pieejams pēdējās valdes sēdes protokols. 

Pēc tam arī visi pārējie šī gada valdes sēžu protokoli ir ievietoti. LVB administrācija ir 

apņēmusies arī turpmāk informāciju ievietot laicīgi. 

7) MDzVS biedri informēja, ka, neskatoties uz viņu vairākkārtējiem lūgumiem saistībā 

ar LVB labas prakses vadlīnijām, kuras nosūtītas “Vēstule veterinārārstiem” maija 

numurā, LVB priekšsēdētājs nav sniedzis informāciju par to, kādā valdes sastāvā, kad 

(valdes sēdes datums un protokola numurs), kāpēc un kādā darba grupas sastāvā, ja 

vispār ir izveidota, LVB Labas prakses vadlīniju darba grupa. Nav informācijas, vai 

darba grupas sēdes tika ierakstītas/protokolētas. Uz uzdotajiem jautājumiem vispār 

nav sniegta nekāda atbilde , vai arī tā nav sniegta pēc būtības; 

RK komentārs: 

Pēc LVB priekšsēdētāja sniegtās informācijas vadlīniju izstrādes darba grupa izveidojusies no 

visiem interesentiem, kam LVB nosūtījusi informāciju par iespēju piedalīties (LVB sekcijas, 

nodaļas, komisijas, VMF, ZM), darba grupas sastāvs nekad nav apstiprināts (faktiski, tas nav 

pat zināms), sēdes nav protokolētas.  

8) Lai gan LVB administrācija bija noteikusi 03.06.22. kā priekšlikumu sniegšanas 

termiņu par vadlīnijām, LVB valdes priekšsēdētājs  pirms šī datuma jau bija sniedzis, 

t.sk. publiski, vairākus pretrunīgus paziņojumus par LVB labas prakses vadlīniju 

priekšlikumiem un LVB turpmāko rīcību saistībā ar tiem. Joprojām LVB biedriem nav 

iespējas iegūt informāciju, uz kāda pamata un kas pārstāv t.s. darba grupu. Nav 

saprotams, uz kāda pamata šobrīd šādi paziņojumi tiek izdarīti, ņemot vērā, ka  LVB 

valdes darba organizēšanas nolikuma 6.10. punktā ir rakstīts, ka “valdes sēdes 

protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists, bet apstiprina valde nākošajā valdes 



sēdē”. Nav saprotams, uz kāda pamata vēl neapstiprināts valdes lēmums tiek traktēts 

kā lēmums. 

RK komentārs: 

27.05.22. valdes sēdē tika pieņemts lēmums rīkot atklāto valdes sēdi 29.07.22. ar LVB 

komisiju, nodaļu, sekciju, VMF un ZM piedalīšanos, lai noskaidrotu biedru viedokli par šīm 

vadlīnijām. Formāli valdes lēmums stājas spēkā tikai pēc apstiprināšanas nākamajā valdes 

sēdē, kas 3.06.22. vēl nebija notikusi un tātad LVB valdes priekšsēdētāja paziņojums 

nepamatojas uz spēkā stājušos valdes lēmumu. Šis ir formāls pārkāpums, bet procesuāli 

kārtība ir pārkāpta.  

9) Izraisoties diskusijām par LVB sēdes darba kārtību un līdz 27.05.22. valdes 

pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz vadlīnijām un jautājumiem, kas negatīvi var 

ietekmēt mazo dzīvnieku iestādēs strādājošos veterinārārstus, MDzVS lūdza valdei 

iespēju iepazīties ar valdes sēdes video ierakstiem, uz ko saņēma skaidrojumu, ka 

ieraksti veikti netiek. Netika piedāvāts arī audioieraksts. Saskaņā ar jau iepriekš 

pieminētā nolikuma 6.2.punktu “Valdes sēdes tiek ierakstītas audio ierakstā un var tikt 

filmētas”. Ņemot vērā, ka jau vairākus gadus LVB darba kārtība ir organizēta daļēji 

attālinātā veidā speciālajās platformās ,un novērojumi liecina, ka daļa no notikumiem  

tiek ierakstīti, nav šķēršļu valdes sēžu ieraksu veikšanai un uzglabāšanai. tātad, ja 

valdes sēdes netiek ierakstītas, tas vērtējams kā nopietns un apzināts pārkāpums 

valdes darbībā, kurš liedz LVB biedriem iegūt patiesu un ticamu informāciju par 

valdes darbu. Ņemot vērā LVB t.sk. finansiālos ieguldījumus uzlabotas mājas lapas 

izveidē, kura nu satur arī slēgto sadaļu, lūdzam nodrošināt visu valdes sēdes ierakstu 

pieejamību visiem LVB biedriem tās slēgtajā sadaļā; 

 

RK komentārs: 

LVB valdes darba organizēšanas nolikuma punkts 6.2. paredz, ka valdes sēdes tiek ierakstītas 

audio ierakstā un var tikt filmētas. Pēc LVB administrācijas skaidrojuma šobrīd audio ieraksti 

netiek veikti (nevienai no šī gada valdes sēdēm nav pieejams audioieraksts), bet turpmāk tas 

tiks darīts. Ņemot vērā, ka valdes sēdēs tiek skatīta ar personas datiem saistīta sensitīva 

informācija, nebūtu pareizi, ka valdes sēžu audioieraksti būtu pieejami visiem biedriem 

slēgtajā sadaļā – drīzāk ar tiem varētu iepazīties jebkurš biedrs pieprasot audio ierakstu LVB 

administrācijā. 

 

10) 27.05.22. valde ignorēja arī  LVB valdes darba organizēšanas nolikuma 6.6. un 6.7. 

punktā noteikto lēmumu pieņemšanas kārtību, saskaņā ar kuru vispirms bija jādod 

vārdu ziņotājam, pēc kura bija jāseko valdes locekļu debatēm. Pēc šīm debatēm bija 

jāseko valdes lēmuma nolasīšanai. Un tikai pēc šī lēmuma nolasīšanas bija jāseko 

atklātam valdes balsojumam, kas novestu pie valdes lēmuma. Pretēji noteiktajai 

kārtībai, LVB Valdes priekšsēdētājs vēl pirms deva vārdu MDzVS kā ziņotājam, 

informēja klātesošos, ka valde jau ir savu viedokli pieņēmusi pirms valdes sēdes, 

tāpēc MDzVS tikai tiks uzklausīti, bet valdes lēmumu tas nemainīs. Valdes lēmums 

formulēts un nolasīts netika, valdes locekļi par lēmumu nebalsoja. MDzVS bija 

gaidījusi, ka valdes locekļi pēc būtības diskutēs par MDzVS iesūtīto priekšlikumu, 

ļaujot MDzVS pārstāvjiem detalizēti izskaidrot, kādā veidā tika plānota darba 

organizācija attiecībā uz Labas prakses vadlīniju iestādēm izstrādi. ja valde atbalstītu 

MDzVS priekšlikumu un pieņemtu ar balsojumu lēmumu par darba grupas izveidi 

tieši vadlīniju izstrādei priekš iestādēm, kurām šo vadlīniju izpildi būs jānodrošina. 



Nav zināms, vai valdes locekļi šādu nolikumam neatbilstošu rīcību 27.05.22.  bez 

lēmuma pieņemšanas un balsošanas izdarīja izņemuma kārtā, vai piekopj regulāri, 

Tāpēc MDzVS revīzijas komisiju lūdz vērst uzmanību, kādā veidā lēmumi tikuši 

pieņemti citās valdes sēdēs, t.sk. , vai par tiem notikuši balsojumi, kuri atspoguļoti 

valdes sēdes ierakstā, protokolā un tā izrakstā. 

Tomēr tāds fakts, ka valdes priekšsēdētājs nenodeva izskatīšanai valdē LLU nosūtīto 

vēstuli par studentu zinātnisko darbu vērtēšanu, par to nenotika debates un balsojums, 

tas MDzVS liek domā, ka šāda rīcība ar nevēlamo jautājumu “paslaucīšanu zem 

tepiķa” varētu būt notikusi sistemātiski.  

RK komentārs: 

Par cik nav pieejami valdes sēdes audioieraksti, pēc protokola izrakstiem nav iespējams 

spriest par to vai valdes sēdes rīkošanas kārtība ir tikusi pārkāpta vai nē. Attiecībā uz LLU 

vēstuli, LVB valdes priekšsēdētējs informē RK, ka tāda nav saņemta, bet ir bijušas mutiskas 

konsultācijas ar VMF pārstāvjiem par nepieciešamību izmanīt LVB Apbalvojumu nolikumu. 

27.05.22. valdes sēdē šīs izmaiņas ir veiktas un nesagaidot valdes sēdes lēmumu 

apstiprināšanu nākošajā valdes sēdē uzreiz publicētas LVB mājas lapā kā spēkā esošas. 

 

11) Iepriekšējā ilggadējā MDzVS pieredze sadarbībā ar LVB valdi un administrāciju 

bijusi pozitīva. Ja pastāvēja neskaidrības par kādu situāciju, kas bija jārisina cēloniskā 

sakarībā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem valdē, tad bija pieejami pilnā 

komplektācijā par katru valdes sēdi sekojoši dokumenti :  

1) valdes sēdes darba kārtības apraksts ar visiem iesniegumiem u.c. 

dokumentiem, kuri bijuši skatīti konkrētajā valdes sēdē; 

2) valdes sēdes audioieraksts; 

3) valdes sēdes protokols (manuālā pierakstā);  

4) valdes sēdes protokola izraksts (drukātā veidā). Visi šie dokumenti tika 

arhivēti un bija nepieciešamības gadījumā pēc pieprasījuma  pieejami katram LVB 

biedram. 

Lūdzam pārbaudīt, vai šādi dokumenti ir pieejami un, vai tie tiek uzglabāti tādā veidā, 

ka ir un būs pieejami neatkarīgi no LVB valdes un administrācijas sastāva; 

RK komentārs: 

LVB valdes darba organizēšanas nolikums paredz, ka ne vēlāk kā 7 dienas pirms valdes 

sēdes, ir jābūt publicētai darba kārtībai, LVB valdes locekļiem jāsaņem darba kārtība un visi 

saistītie dokumenti, ieskaitot lēmumu projektus. Valdes sēdēm jāveic audio ieraksts, paralēli 

tās arī jāprotokolē. Protokola izraksts jāpublicē LVB mājas lapā. 

 

12) MDzVS pārstāvji piedalījās valdes sēdē 27.05.22. Lai gan valdes sēdē MDzVS 

priekšlikums par darba grupas izveidi tika noraidīts, publiski tiek izplatīta pretrunīga 

informācija (pielikumā epasts ar valdes lēmumu). Lai LVB biedriem nodrošinātu 

iespēju objektīvi katram pašam izvērtēt Valdes sēdes darbu 27.05.22. un pieņemtos 

lēmumus, lūdzam nodrošināt šīs u.c. valdes sēžu ierakstu pieejamību LVB mājas lapas 

slēgtajā sadaļā. 

RK komentārs: 

27.05.22. valdes sēdes audio ieraksts netika veikts. 

 

13) Ja revīzijas laikā tiek konstatēti šajā vēstulē minēti vai citi neidentificēti pārkāpumi un 

valdes vai administrācijas darbības neatbilstība LR un LVB iekšējiem normatīvajiem 

aktiem, lūdzu spert soļus to pārtraukšanā un dot norādījumus konkrētai rīcībai LVB 

valdei un administrācijai, lai uzlabotu valdes darba caurskatāmību un pēctecību, tai 



skaitā dot norādījumus nepieciešamajiem grozījumiem dažādos LVB nolikumos u.c. 

dokumentos. 

 

 

 

RK priekšlikumi: 

1) Veikt izmaiņas LVB valdes darba organizēšanas nolikumā: 

a. Punkts 2.1.1. (Valdes sēdes) notiek klātienē vai attālināti, izmantojot 

elektronisko saziņu līdzekļu lietotnes, ne retāk kā reizi ceturksnī mēneša 

pēdējā piektdienā pl.13:13, informāciju par valdes sēdes datumu ievietojot 

LVB mājas lapā tūlīt kā tas ir nolemts, bet  ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas 

pirms sēdes;  

b. Punkts 4. Valdes sēdes dienas kārtība un skatāmo jautājumu detalizēta 

dokumentācija un lēmumu projekti (tikai informācija, kas pēc Informācijas 

atklātības likuma tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija) tiek publicēta 

LVB mājas lapā ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms tās norises , kā arī 

izsūtīta visiem valdes locekļiem elektroniski, pievienojot skatāmo jautājumu 

datalizētu dokumentāciju un lēmumu projektus. 

c. punkts 6.2.  Valdes sēdes tiek ierakstītas audio ierakstā un var tikt filmētas. 

Audio un/vai video ieraksti tiek uzglabāti atbilstoši LVB dokumentu 

arhivēšanas principiem, un ir pieejami ikvienam LVB biedram pēc 

pieprasījuma.  

 

2) Ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms kopsapulces, LVB mājas lapā publicēt informāciju par 

lēmumprojektiem, kā arī citu būtisku informāciju (par kandidātiem uz LVB vēlētiem 

amatiem, par statūtu izmaiņām utt.) 

3) LVB administrācijai atrast arhīvā dokumentu par LVB kopsapulces norises kārtību un 

sekot, lai procesuāla rakstura kļūdas kopsapulces darba kārtībā netiktu pieļautas  

4) Valdes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā skaidri jādeleģē funkcijas – kurus 

pienākumus veic administrācija un kurus konkrēts valdes loceklis 

5) Ja valdes loceklis pārstāj pildīt savus pienākumus, par atkāpšanās iemesliem 

jāinformē LVB biedri – LVB mājas lapā vai Vēstulē veterinārārstiem 

6) 29.04.22. kopsapulces laikā valdes locekļu un sekciju un komisiju atskaites netika 

iekļautas darba kārtībā. Labojot šo kļūdu, ieteicams atskaites publicēt Vēstulē 

veterinārārstiem vai LVB mājas lapā. 

7) Veikt valdes sēžu audio un/vai video ierakstus saskaņā ar LVB valdes darba 

organizēšanas nolikumu. 

8) Ieraksta sākumā jāinformē kāds pasākums tiek ierakstīts, kāds ir ieraksta pamatojums 

un pilns dalībnieku saraksts.  

9) Katra LVB pieņemtā dokumenta augšdaļā jābūt, kas šo dokumentu apstiprinājis,  

apstiprināšanas datumam un sēdes protokola numuram. 

10) 12. augusta valdes sēdē (kas pārcelta no 29. jūlija) LVB valdei jāpieņem lēmums par 

vadlīniju turpmāko likteni: 

a) Vai tiek turpināts darbs pie esošajām vadlīnijām 

b) Vai tiek veidota jauna darba grupa jaunu vadlīniju izstrādei 

c) Vai vadlīniju projekts tiek pārtraukts un LVB atsakās no vadlīniju izstrādes 

11) Pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas 30. panta prasībām reģistrēt veiktās datu 

apstrādes darbības izveidojot Personas datu apstrādes reģistru. 

12) Pamatojoties uz Informācijas atklātības likumu veikt informācijas un datu 

klasifikāciju vispārpieejamā informācijā un ierobežotas pieejamības informācijā. Šāda 



informācijas un datu klasifikācija nodrošinātu labāku LVB darbības caurskatāmību – 

vispārpieejama informācija visa var tikt publicēta bez ierobežojumiem.  

13) Lai nodrošinātu iestrāžu tālāku virzību un LVB darbības nepārtrauktību, RK aicina 

nodrošināt pēctecību starp valdes priekšsēdētājiem – kopdarbs noteiktu laika periodu, 

ja nepieciešams veikt attiecīgas izmaiņas Statūtos 

14) Satūtu punkts 4.4.2. maksāt LVB profesionālās vai sociālās sekcijas noteikto biedra 

maksu attiecas tikai uz asociētajiem biedriem. Nepieciešami statūtu labojumi, kur šis 

punkts par sekciju biedra naudas iekasēšanu tiktu attiecināts uz visiem LVB biedriem 

ne tikai asociētajiem. 
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