
Publisko izdevumu un revīzijas komisija
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas 
komisija (turpmāk – Komisija) ir pastāvī-
ga komisija, kuras kompetencē ietilpst 
publisko izdevumu parlamentārās kon-
troles nodrošināšana un parlamenta bu-
džeta un saimniecības uzraudzība.

Komisijas izveide un sastāvs
Saeima izveido Komisiju, kura no saviem 
locekļiem ievēlē Komisijas priekšsēdē-
tāju, tā biedru un sekretāru. Deputātu 
skaits Komisijā ir proporcionāls frakciju 
pārstāvībai parlamentā. Pašlaik Komisi-
jā strādā 16 deputāti. Tās priekšsēdē-
tājs ir Rihards Kozlovskis, priekšsēdētā-
ja biedrs Andris Šuvajevs un sekretārs 
Arnolds Jātnieks.

Komisijas funkcijas
Parlamenta budžeta un 
saimniecības uzraudzība
Komisijas kompetencē ietilpst parla-
menta grāmatvedības, izdevumu lietde-
rības un likumības pārbaude. Saeimas 
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Saeima Vārds, uzvārds Laika posms

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 Andris Bērziņš No 20.11.2006. līdz 02.11.2010.
10. Saeima Andris Bērziņš No 08.11.2010. līdz 17.10.2011.
11. Saeima Elīna Siliņa No 25.10.2011. līdz 04.11.2014.
12. Saeima Andris Bērziņš No 07.11.2014. līdz 06.11.2018.

13. Saeima
Kaspars Ģirģens No 20.11.2018. līdz 11.06.2021.
Reinis Znotiņš No 11.06.2021. līdz 01.11.2022.

14. Saeima Rihards Kozlovskis Kopš 23.11.2022.

Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētāji

 Komisijas priekšsēdētājs Rihards Kozlovskis

gada finanšu pārskata revīziju veic 
konkursa kārtībā izvēlēts zvērināts re-
vidents, kurš Komisijai sniedz ziņojumu 
par revīzijā konstatēto. Par gada pār-
skata revīziju Komisija sniedz atzinumu 
Saeimas Prezidijam.

Publisko izdevumu parlamentārā 
kontrole
Funkcijas īstenošanai Komisija pēc savas 
iniciatīvas izskata aktuālus jautājumus 
publisko izdevumu jomā; vērtē Valsts 
kontroles veikto finanšu, likumības un 
lietderības revīziju rezultātus; uzrauga 
Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas 
laika grafiku ievērošanu, apstiprinot un 
pagarinot ieteikumu ieviešanas termi-
ņus; izvērtē Valsts kontroles revidēto 
iestāžu ieteikumu ieviešanas pasāku-
mus; atbilstoši kompetencei sniedz ie-
teikumus un aicinājumus iestādēm un 
organizācijām konstatēto trūkumu no-
vēršanai; apstiprināšanai Saeimā sniedz 
ziņojumu par Ministru kabineta iesniegto 
gada pārskatu par valsts budžeta izpildi 

un par pašvaldību budžetiem. Komisijas 
kompetencē ietilpst arī atzinumu snieg-
šana par likumprojektiem, kuri tai nodoti 
kā līdzatbildīgajai komisijai, kā arī Komi-
sija ir tiesīga atbilstoši kompetencei ro-
sināt likumdošanas iniciatīvas.

Darba organizācija
Komisijas sēdes notiek 1–2 reizes nedē-
ļā. Tās ir atklātas, taču atsevišķos ga-
dījumos var tikt pieņemts lēmums rīkot 
slēgtu sēdi. Gada laikā Komisija notur 
vidēji 70 sēdes, tostarp organizē arī 
izbraukumu sēdes. Ar Komisijas darba 
kārtību un tai pievienotajiem materiā-
liem 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


