
Izraksts no 2022. gada 26. augustā 

LVB Valdes sēdes 

protokola Nr. 06/2022 

 

Latvijas Veterinārārstu biedrības (LVB) valdes sēde notiek 2022. gada 26. augustā plkst. 13:13, 

Zemgales prospektā 9-8, Jelgavā. 
 

Sēdē piedalās: 

Valdes priekšsēdētājs:  V. Šmēliņš 

Valdes locekļi: I. Birne, A. Elksniņš 

LVB direktore: D. Upeniece 

Veterinārārsti: L. Konopore, I. Meiere, D. Stalte, A. Vekšins, M. Viduža 

  

Sēdi vada: V. Šmēliņš 

Protokolē: D. Pastare 

 

Dienas kārtība: 

1. Iepriekšējās valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

Apstiprināti 27.05.2022. un 12.08.2022 valdes sēdes protokoli. 

2. LVB direktores un valdes priekšsēdētāja informācija. LVB valdes priekšsēdētājs un direktore 

ziņo par jūnija, jūlija un augusta mēneša darbiem un plānotajiem pasākumiem septembrī. 

3. Par revīzijas komisijas ziņojumu. Pieņemts zināšanai. Daži revīzijas komisijas ieteikumi jau 

ņemti vērā un novērsti. Revīzijas komisija var izstrādāt ieteikumus, ko virzīt LVB kopsapulcei. 

4. Grozījumu LVB valdes darba organizēšanas nolikumā. Nolemj noskaidrot faktus un izstrādāt 

vienu nolikuma variantu. 

5. Par grozījumiem LVB Statūtos. Nolemj konsultēties ar juristu pirms lēmuma pieņemšanas veikt 

grozījumus, pēc tam informēt biedrus un attiecīgi rīkoties. 

6. Darba grupu veidošanas nolikums. Nolemj esošo nolikuma projektu izsūtīt visām LVB sekcijām 

un teritoriālajām nodaļām priekšlikumu, komentāru iesūtīšanai līdz 9. septembrim rakstot uz 

lvb@lvb.lv. 

7. LVB profesionālās Ētikas komisijas (PĒK) lēmumu lietā nr. 1-14/136. LVB valde izskata un 

nolemj atstāt negrozītu LVB PĒK komisijas lēmumu lietā Nr. 1-14/136. 

8. Par LVB biedru naudas parādiem. Nolemj 3 biedrus izslēgt no biedru sastāva pamatojoties uz 

LVB statūtu 3.9.1. punktu. 

9. Par Polijas braucienu. 3. septembrī, Polijā, Augustovā LVB pārstāvēs Valdes priekšsēdētājs. 

10. Par ZM veidotas darba grupas diskusijām par zāļu regulu sastāva apstiprināšana. Apstiprina 

LVB sekciju iesūtītos darba grupas dalībniekus ZM veidotām diskusijām “Par regulas 2019/6 par 

veterinārajām zālēm piemērošanu”. 

11. Dažādi. 

11.1. Apstiprināti 9 iesniegumi par iestāšanos biedrībā un 4 iesniegumi par izstāšanos no 

biedrības. 

11.2. Pārskatītas un apstiprinātas valdes locekļu atbildības sfēras. 

 

Nākamā LVB valdes sēde 2022. gada 23. septembrī, Smiltenē, Smiltenes tehnikumā. 
 

Valdes sēde beidzas plkst. 14:44. 

 

Izrakstu no LVB valdes protokola veica D. Pastare 
 

Izraksts pareizs  

LVB Valdes priekšsēdētājs V. Šmēliņš 


