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Sabiedrisko un komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu
revīzijas komisiju nolikums
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.

Sabiedrisko un komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu revīzijas komisiju nolikums
nosaka valsts SIA “Latvijas Televīzija”, turpmāk arī – Latvijas Televīzija, revīzijas
komisijas, valsts SIA “Latvijas Radio”, turpmāk arī – Latvijas Radio, revīzijas komisijas un
revīzijas komisijas komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā
sabiedriskā pasūtījuma daļas izvērtēšanai, turpmāk – Revīzijas komisijas, darbības mērķus,
uzdevumus, pienākumus, kompetenci, sastāva veidošanu un darbības kārtību.

2.

Latvijas Televīzijas revīzijas komisija un Latvijas Radio revīzijas komisija ir Nacionālās
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, turpmāk tekstā – Padome, izveidotas
institūcijas, lai uzraudzītu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību,
kontrolējot, vai tā atbilst Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā reglamentētajiem
sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatnosacījumiem, šo plašsaziņas līdzekļu
programmas sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem un finanšu līdzekļu izlietojumam
atbilstoši apstiprinātajiem budžetiem.

3.

Revīzijas komisija komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā
sabiedriskā pasūtījuma daļas izvērtēšanai ir Padomes institūcija, kas kontrolē tiem nodotā
sabiedriskā pasūtījuma finanšu rezultātus un faktiskās izpildes atbilstību noslēgtajam līgumam.

4.

Revīzijas komisiju personālsastāvu apstiprina ar Padomes lēmumu vismaz trīs cilvēku
sastāvā. Latvijas Radio, Latvijas Televīzijai un komerciālajiem elektroniskajiem
plašsaziņas līdzekļiem tiek noteikts atsevišķs revīzijas komisijas personālsastāvs.

5.

Revīzijas komisijas locekļi strādā pastāvīgi, pieprasot un analizējot saņemto informāciju.
Revīzijas komisiju sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.
Revīzijas komisijas ir lemttiesīgas, ja sēdēs piedalās komisijas locekļu vairākums. Sēdes
sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs, savlaicīgi informējot visus revīzijas komisijas
locekļus par sēžu norises laiku un darba kārtību.

6.

Revīzijas komisiju sēdes tiek protokolētas. Revīzijas komisiju sēdes protokolu paraksta visi
komisiju locekļi, kas ir piedalījušies sēdē.

7.

Revīzijas komisijas savu darbību veic saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un citiem spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem šajā nolikumā noteiktās kompetences ietvaros, atbilstoši
Padomes lietvedības noteikumiem un lietu nomenklatūrai.

II VALSTS SIA “LATVIJAS RADIO” UN VALSTS SIA “LATVIJAS TELEVĪZIJA”
REVĪZIJAS KOMISIJU PAMATUZDEVUMI UN KOMPETENCE
8.

Revīzijas komisijas reizi gadā:
8.1. Veic Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas gada pārskata izvērtēšanu;
8.2. Veic Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas gadskārtējā budžeta, investīciju plāna un gada
iepirkumu plāna izvērtēšanu;
8.3. Vērtē Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas iesniegto vidēja termiņa darbības stratēģiju
un seko līdzi kapitālsabiedrību darbībai atbilstoši vidēja termiņa stratēģijā noteiktajam.

9. Revīzijas komisijas reizi ceturksnī:
9.1. Veic Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas aizpildītās Finanšu ministrijas apstiprinātās
10.veidlapas analīzi (uzņēmuma ieņēmumu – izdevumu analīzi).
9.2. Pārbauda Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas saimnieciskās darbības rādītājus un
sabiedriskā pasūtījuma izpildi pamatojoties uz Padomes izstrādātajām un apstiprinātajām
veidlapām
10.

Revīzijas komisiju locekļi katru mēnesī pārbauda un apstiprina Latvijas Radio un Latvijas
Televīzijas valsts budžeta dotācijas izlietojumu programmu veidošanai un izplatīšanai
(sabiedriskā pasūtījuma izpildei).

11.

Pēc Padomes pasūtījuma sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma
izpildes finanšu rezultātu izvērtēšanu veic kvalificēts eksperts.

12.

Revīzijas komisijas savas kompetences ietvaros risina atsevišķus Padomes noteiktos
uzdevumus.

13.

Revīzijas komisijas sniedz ziņojumu Padomei par Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas
saimniecisko darbību un sabiedriskā pasūtījuma izpildi ne retāk kā reizi ceturksnī.
III REVĪZIJAS KOMISIJAS KOMERCIĀLAJIEM ELEKTRONISKAJIEM
PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM NODOTĀ SABIEDRISKĀ PASŪTĪJUMA DAĻAS
IZVĒRTĒŠANAI PAMATUZDEVUMI UN KOMPETENCE

14.

Revīzijas komisija ne retāk kā vienu reizi ceturksnī vai pēc līguma darbības termiņa, ja tas īsāks
par trīs mēnešiem, izvērtē komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma
finanšu rezultātus un faktiskās izpildes atbilstību noslēgtajam līgumam.

15.

Pēc Padomes pasūtījuma komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma
izpildes finanšu rezultātu izvērtēšanu veic kvalificēts eksperts.

16.

Revīzijas komisijas locekļi sniedz ziņojumu Padomei par komerciālo elektronisko
plašsaziņas līdzekļu darbību ne retāk kā reizi ceturksnī vai pēc līguma darbības termiņa beigām,
ja tas īsāks nekā trīs mēneši.

17.

Revīzijas komisija savas kompetences ietvaros risina citus Padomes noteiktos
uzdevumus.
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IV REVĪZIJAS KOMISIJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
18.

Revīzijas komisijām ir tiesības:
18.1. Pārbaudīt visus dokumentus, kas attiecas uz veicamo revīziju, pamatlīdzekļus un
citas materiālās vērtības;
18.2. Saņemt no amatpersonām paskaidrojumus un vajadzīgās izziņas, kā arī dokumentu
norakstus;
18.3. Pieaicināt ekspertus vai speciālistus, iepriekš saskaņojot ar Padomi.

19. Revīzijas komisiju priekšsēdētāji:
19.1. Sistemātiski organizē Revīzijas komisijas darbu;
19.2. Atbild un ziņo par šajā nolikumā noteikto Revīzijas komisiju uzdevumu izpildi;
19.3. Saskaņo Revīzijas komisiju locekļu pienākumus un kontrolē to izpildi;
19.4. Nodrošina revīzijas komisijas ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Padomei.
V REVĪZIJAS KOMISIJU
ATBILDĪBA
20.

Revīzijas komisiju locekļi veic savu darbību saskaņā ar Nolikumu par sabiedriskā
pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma
izlietojuma principiem un citiem spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem
aktiem.

21.

Revīzijas komisiju locekļi nav tiesīgi izpaust trešajām pusēm Latvijas Radio, Latvijas
Televīzija un komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas īsteno sabiedriskā pasūtījuma
daļu, komercnoslēpumus.
VI CITI NOTEIKUMI

22.

Latvijas Radio un Latvijas Televīzija sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātus vērtē Padome
atbilstoši Nolikumam par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie
plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem.
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