
Pēc Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas 5. Saeimā tika izveidota 
Revīzijas komisija, kura 8. Saeimā tika 
pārveidota par Publisko izdevumu un 
revīzijas komisiju.

Publisko izdevumu un revīzijas komi-
sija ir viena no Saeimas kārtības rullī 
noteiktajām pastāvīgajām komisijām.

Publisko izdevumu un revīzijas komi-
sijai ir divas galvenās funkcijas:

• nodrošināt parlamentāro kontroli 
pār publiskajiem izdevumiem. 
Lai īstenotu funkciju, tiek:
- izskatīti Valsts kontroles (neatkarī-

ga augstākā revīzijas iestāde Latvi-
jas Republikā) finanšu, likumības 

Publisko izdevumu un 
revīzijas komisija

un lietderības revīziju rezultāti, kā 
arī noteikti laika grafiki, kādā revi-
dētajām institūcijām ir jāinformē 
komisija par veiktajiem pasāku-
miem Valsts kontroles ieteikumu 
ieviešanā; izvērtēti Valsts kontroles 
revidēto iestāžu veiktie pasākumi 
ieteikumu ieviešanā;

- izvērtēti parlamentam aktuāli jautā-
jumi par publiskajiem izdevumiem, 
kā arī ierosināti atbildīgajām insti-
tūcijām veicamie pasākumi identi-
ficēto nepilnību novēršanai;

• veikt revīzijas parlamentā. 
Lai īstenotu funkciju, tiek:
- pārbaudīta Saeimas grāmatvedība, 

izdevumu lietderība un likumība, 

sniedzot atzinumus Saeimas Prezi-
dijam;

- veikta Saeimas gada pārskata re-
vīzija, pieaicinot neitrālu un pro-
fesionālu zvērinātu revidentu. Ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc pār-
skata gada beigām tiek iesniegts 
atzinums Saeimas Prezidijam par 
Saeimas gada pārskatu.

Komisijas darbs 
skaitļos
• Komisijā 2015. gadā tika organizētas 

68 sēdes, no kurām 47% tika veltītas 
Valsts kontroles revīziju rezultātu iz-
skatīšanai, 34% – publisko izdevumu 
parlamentārajai uzraudzībai, 10%  – 
likumdošanas iniciatīvām, 9% – par-
lamenta saimniecības revīzijai.

• Pašlaik komisijas sastāvā ir 17 depu-
tāti, tajā skaitā 9 no pozīcijas un 8 no 
opozīcijas. Komisijas priekšsēdētājs 
ir pozīcijas deputāts.

• Komisijas sēdes tiek organizētas otr-
dienās un trešdienās.
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5. Saeima Alfrēds Žīgurs No 27.07.1993. līdz 06.11.1995.

6. Saeima Ervids Grinovskis No 16.11.1995. līdz 02.11.1998.

7. Saeima
Ingrīda Ūdre No 12.11.1998. līdz 10.06.1999.

Pāvels Maksimovs No 10.06.1999. līdz 04.11.2002.

8. Saeima Aigars Pētersons No 21.11.2002. līdz 06.11.2006.

9. Saeima 
10. Saeima

Andris Bērziņš No 20.11.2006. līdz 17.10.2011.

11. Saeima Elīna Siliņa No 25.10.2011. līdz 04.11.2014.

12. Saeima Andris Bērziņš Kopš 07.11.2014. 

PUBLISKO IZDEVUMU UN REVĪZIJAS KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

INTERESANTS FAKTS
Latvijas Republikas ekonomiskās krīzes 
smagākajā punktā (no 2008. gada līdz 
2011. gadam) un pēckrīzes periodā 
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas 
komisija veica finanšu un ekonomikas 
stabilizācijas un atjaunošanas procesa 
parlamentāro uzraudzību, tajā skaitā 
kontrolēja starptautiskā aizdevuma 
programmas izpildi.

KOMISIJAS 
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Jēkaba iela 6/8, Rīga, LV–1811 
Tālrunis: 6708 7351 
Fakss: 6708 7100 
e–pasts: revizijas.komisija@saeima.lv
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