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ECB REVĪZIJAS HARTA  

(spēkā no 2007. gada 31. jūlija) 

 

Eiropas Centrālās bankas Valde Revīzijas hartā nosaka ECB Iekšējā audita direktorāta 

darbības mērķi, pilnvaras un atbildību, kā arī precizē Iekšējā audita direktorāta ieguldījumu 

ECB korporatīvajā vadībā.  

Iekšējā audita direktorāts sniedz neatkarīgu un objektīvu vērtējumu un konsultācijas, lai 

uzlabotu ECB darbību. Tas palīdz sasniegt ECB mērķus, nodrošinot riska vadības, kontroles 

un vadības procesu efektivitātes sistemātisku vērtēšanu un uzlabošanu. Visām ECB 

aktivitātēm, operācijām un procesiem var veikt iekšējo auditu.  

Turklāt Iekšējā audita direktorāts pārbauda Eurosistēmas uzdevumus un aktivitātes (kopīgos 

komponentus) atbilstoši ESBC audita politikai. Iekšējā audita direktorāts īsteno arī 

Eurosistēmas/ECBS audita plānu, koordinējot visas Eurosistēmas/ECBS kopīgās 

infrastruktūras un operāciju iekšējo auditu, t.sk. ieguldījumu audita metožu un standartu 

izveidē un saskaņošanā.  

1. Neatkarība un objektivitāte  

Lai nodrošinātu Iekšējā audita direktorāta neatkarību, tas darbojas Valdes tiešā atbildībā un 

atskaitās tieši ECB prezidentam. Auditētās darbības jomas neatrodas ne Iekšējā audita 

direktorāta, ne atsevišķu iekšējo auditoru pārziņā vai tiešā atbildībā, un iekšējiem auditoriem, 

pildot savus uzdevumus, jāizvairās no interešu konfliktiem. Par Iekšējā audita direktorāta vai 

atsevišķu auditoru neatkarības vai objektivitātes samazināšanos jāziņo ECB attiecīgā līmeņa 

atbildīgajai amatpersonai.  

2. IIA Standartu un Ētikas kodeksa piemērošana  

Iekšējā audita direktorāts ievēro Iekšējo auditoru institūta (IIA) izstrādātos Starptautiskos 

iekšējā audita profesionālās prakses standartus, t.sk. IIA Ētikas kodeksu.  

3. Kompetence un pienācīga profesionālā rūpība  
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Iekšējā audita direktorāts veic savus uzdevumus kompetenti un ar pienācīgu profesionālo 

rūpību. Iekšējā audita direktorāts nodrošina, ka tā personālam kopumā piemīt prasmes un 

zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai pienākumu izpildei, un tās tiek pastāvīgi pilnveidotas.  

4. Pienākumi  

Iekšējā audita direktorāts pilda audita pienākumus atbilstoši ECB audita plānam, ko apstiprina 

Valde.  

Plānā iespējami grozījumi. Iekšējā audita direktorāts var iejaukties pēc Valdes rīkojuma vai 

pēc savas iniciatīvas. Turklāt ECB prezidents, viceprezidents vai Valde var uzticēt Iekšējā 

audita direktorātam ad hoc pienākumus.  

Iekšējā audita direktorāts:  

a) sagatavo ECB audita plānu apstiprināšanai Valdē, izmantojot uz risku balstītu 

metodoloģiju. Par apstiprināto plānu tālāk informē ECB augstākā līmeņa vadību.  

b) īsteno ECB audita plānu, plānojot un pildot audita pienākumus, veicot izmeklēšanu 

un sniedzot konsultācijas;  

c) paziņo audita, izmeklēšanas un konsultāciju rezultātus Valdei un attiecīgajām ECB 

darbības jomām; katru gadu iesniedz ziņojumu Valdei par ECB gada audita plāna 

izpildi un citām būtiskām aktivitātēm;  

d) uzrauga un vērtē auditoru ieteikumu izpildi un ziņo par to Valdei;  

e) koordinē ECB sadarbību ar Eiropas Revīzijas palātu, ārējiem revidentiem, citām 

revīzijas iestādēm un revīzijas nozarei kopumā;  

f) konsultē par drošu vadību, kā arī krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību 

apkarošanu.  

Saskaņā ar šīs Hartas noteikumiem Iekšējā audita direktorāta vadītājs Iekšējā audita 

direktorāta darbības principus nosaka iekšējā audita rokasgrāmatā.  

5. Piekļuve informācijai  

Veicot savus pienākumus, Iekšējā audita direktorātam ir piekļuve visiem darbiniekiem, 

dokumentācijai, informācijai, sistēmām un īpašumiem, ko tas uzskata par vajadzīgu. Saņemot 

pieprasījumu, pieņemamā laika periodā jāsniedz patiesa un pilnīga informācija. Šajā sakarā 

Iekšējā audita direktorāts var arī pieprasīt ilgstošu pieeju (lasāmrežīmā) informācijas 

sistēmām un datiem. Iekšējā audita direktorāts nekavējoties informē Valdi par visiem 

mēģinājumiem kavēt tās pienākumu izpildi.  
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6. Ziņojumi par starpgadījumiem  

ECB darbības jomas nekavējoties informē Iekšējā audita direktorātu par visiem notikušajiem 

būtiskajiem starpgadījumiem. Šajā sakarā Iekšējā audita direktorāts var arī pieprasīt pastāvīgu 

pieeju (lasāmrežīmā) datubāzēm, kurās notikuši starpgadījumi vai veikti labojumi.  

7. Attiecības ar ECB Revīzijas komiteju  

Lai palīdzētu Padomei, Revīzijas komiteja saņem Iekšējā audita direktorāta un Iekšējā audita 

komitejas (IAC) ziņojumus. Revīzijas komiteja regulāri saņem šo ziņojumu kopsavilkumus 

un pēc pieprasījuma tai pieejams pilns ziņojumu teksts. Turklāt Revīzijas komiteja pārbauda 

Eurosistēmas/ECBS audita plānu pirms to apstiprina Padome. Bez tam Revīzijas komiteja 

ziņo Padomei un sniedz atzinumu par ECB iekšējā audita darbību un par IAC aktivitātēm 

atbilstoši Eurosistēmas audita politikai.  

8. Kvalitātes kontrole  

Iekšējā audita direktorāts īsteno kvalitātes kontroles un uzlabojumu programmu, kas sastāv no 

nepārtrauktām un periodiskām pārbaudēm, kā arī veic periodisku iekšējo un ārējo kvalitātes 

novērtējumu, lai nodrošinātu savu pakalpojumu kvalitāti un uzlabotu to. 


