Publisko izdevumu un
revīzijas komisija
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas
komisija (turpmāk – komisija) ir pastāvīga komisija, kuras kompetencē ietilpst
publisko izdevumu parlamentārās kontroles nodrošināšana un parlamenta budžeta un saimniecības uzraudzība.

komisijas izveide un
sastāvs
Saeima izveido komisiju, kura no saviem
locekļiem ievēlē komisijas priekšsēdētāju, tā biedru un sekretāru. Deputātu
skaits komisijā ir proporcionāls frakciju
pārstāvībai parlamentā. Pašlaik komisijā strādā 18 deputāti. Tās priekšsēdētājs
ir Reinis Znotiņš (Jauno konservatīvo
frakcija), priekšsēdētāja biedrs Krišjānis
Feldmans (Jauno konservatīvo frakcija)
un sekretāre Ilze Indriksone (Nacionālās
apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei
un brīvībai”/LNNK frakcija).

komisijas funkcijas
Parlamenta budžeta un
saimniecības uzraudzība

Funkcijas īstenošanai komisija veic parlamenta grāmatvedības, izdevumu lietderības, likumības un gada pārskatu
pārbaudi. Pārskata gada laikā komisija
izlases kārtībā var veikt parlamenta saimniecības finanšu posteņu revīziju. Saeimas gada pārskata revīziju veic konkursa

Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Reinis Znotiņš

kārtībā izvēlēts zvērināts revidents. Par
gada pārskata revīziju komisija sniedz
atzinumu Saeimas Prezidijam.

Publisko izdevumu
parlamentārā kontrole

Funkcijas īstenošanai komisija pēc savas
iniciatīvas izskata aktuālus jautājumus
publisko izdevumu jomā; izvērtē Valsts
kontroles finanšu, likumības un lietderības revīziju rezultātus; uzrauga Valsts
kontroles ieteikumu ieviešanas laika grafiku ievērošanu, nosakot vai pagarinot
termiņus Valsts kontroles saskaņotajiem
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grafikiem; izvērtē Valsts kontroles revidēto iestāžu ieteikumu ieviešanas pasākumus; savas kompetences ietvaros
sniedz ieteikumus un aicinājumus iestādēm un organizācijām konstatēto trūkumu novēršanai; apstiprināšanai Saeimā
sniedz ziņojumu par Ministru kabineta
iesniegto gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.
Komisijas kompetencē ietilpst arī atzinumu sniegšana par likumprojektiem, kuri
tai nodoti kā līdzatbildīgajai komisijai, kā
arī komisija ir tiesīga savas kompetences
ietvaros rosināt likumdošanas iniciatīvas.

Darba organizācija
Komisijas sēdes notiek divas reizes nedēļā. Tās ir atklātas, taču atsevišķos gadījumos var tik pieņemts lēmums rīkot slēgtu sēdi. Gada laikā komisija notur vidēji
70 sēdes, tostarp organizē arī izbraukumu
sēdes. Ar komisijas darba kārtību un tai
pievienotajiem materiāliem var iepazīties
Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv.

KOMISIJAS
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Jēkaba iela 6/8, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7362
E-pasts: revizijas.komisija@saeima.lv
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