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1. Vispārējie noteikumi 

Revīzijas komisija ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” (turpmāk – 

Koledža) personāla pilnvarotā institūcija, kas neatkarīgi no administrācijas pārbauda dažādu Koledžas 

darbības sfēru atbilstību spēkā esošajiem LR likumdošanas aktiem un darbojas saskaņā ar LR Augstskolu 

likuma 18.pantu,  Koledžas  dibinātāja Statūtiem, Koledžas Nolikumu un šo Nolikumu. 

 

2. Revīzijas komisijas ievēlēšanas procedūra 

2.1. Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā ievēlē Koledžas  personāla sapulce aizklātā balsošanā uz 3 gadiem . 

Revīzijas komisijas darbā var iesaistīt speciālistus, kas labi pārzina darba un finansu likumdošanas 

jautājumus. 

2.2. Revīzijas komisijas locekļu kandidātus izvirza un ievēl no Koledžas vispārējā un akadēmiskā   

   personāla vidus, tās sastāvā nedrīkst būt darbinieki, kuri ir administratīvajā amatā vai Padomē. 

2.3. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst būt Koledžas personāla locekļi, kuri ieņem administratīvus amatus. 

2.4.Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.  

2.5.Revīzijas komisijas priekšsēdētājs organizē komisijas darbību un pārstāv Revīzijas komisiju jebkurā tās 

darbības jautājumā. 

3. Revīzijas komisijas tiesības un pienākumi 

3.1.Revīzijas komisijas locekļiem, veicot revīziju, ir tiesības: 

3.1.1. iepazīties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz Koledžas saimniecisko darbību, saņemt to 

dokumentu norakstus, kas nepieciešami revīzijas veikšanai; 

3.1.2. saņemt no amatpersonām dokumentus un paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar revīziju; 

3.1.3. speciālo revīziju veikšanai (saimnieciskās darbības, studiju procesa revīzija u.c.) Revīzijas komisija 

var pieaicināt attiecīgus speciālistus no citām iestādēm, t.sk. juristus, saimnieciskos darbiniekus u.c., 

kuru darbu apmaksā no Koledžas līdzekļiem. 

3.1.4. Revīzijas komisijas locekļi savas tiesības realizē bez īpaša pilnvarojuma. 

3.2.Revīzijas komisijas pienākumi: 

3.2.1. veikt pārbaudes ne retāk kā reizi gadā; 

3.2.2. ziņot par saviem darba rezultātiem valdei, Padomei un personālam; 
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3.2.3. Padomes ievēlētos Revīzijas komisijas locekļus no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Padome, 

ja to pieprasa: 

3.2.3.1. pats Revīzijas komisijas loceklis; 

3.2.3.2. vismaz 1/3 no Padomes sastāva. Pēdējā gadījumā tiek atbrīvots, ja par to ar vienkāršu 

balsu vairākumu nobalso Padome lemttiesīgā sastāvā. 
 


