
Revīziju uzskaites tabula  

Revīzijas 
datums  

Datnes nosaukums  Rezultāts  
Tālākās 

darbības  

01.10.2013.  Valsts statistikas pārskatu 
kopsavilkumi par 2004. –  
2012.gadu  

Latos izteiktajiem 
statistikas rādītājiem 
paralēli norādītas  
aprēķinātās vērtības eiro  

Nav 
paredzētas  

12.10.2014  
Pārskati  par  sociālās  
rehabilitācijas  
pakalpojumu sniegšanu no 
prettiesiskām darbībām 
cietušiem bērniem  
2013.gadā  

Pievienota  Jauna 
institūcija,  kura 
 2014. gada 
 februārī 
neiesniedza  gada 
pārskatu .  

Nav  
paredzētas  

19.06.2015  
Pārskati  par  sociālās  
rehabilitācijas  
pakalpojumu sniegšanu no 
prettiesiskām darbībām 
cietušiem bērniem  
2014.gadā  

Pievienotas 2 institūcijas, 
kuras 2015. gada 
februārī neiesniedza 
gada pārskatu.  

Nav  
paredzētas  

20.10.2015  
Pārskati par ilgstošas 
sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšanu  
2014. gadā  

Veiktas  izmaiņas  
Institūciju finanšu datos  

Nav paredzēta  

05.09.2016  
Pārskati  par  sociālās  
rehabilitācijas  
pakalpojumu sniegšanu no 
prettiesiskām darbībām 
cietušām personām  
2015.gadā  

Salabotas pilngadīgo 
personu rehabilitācijas 
dati  

Nav paredzēta  

05.09.2016  
Pārskati par ilgstošas 
sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšanu  

Pievienotas jaunas 
institūcijas, kuras nebija 
atsūtījušas datus uz  
2016.gada februāri  

Nav paredzēta  



 2015. gadā    

05.09.2016  Pārskati par sociālajiem 

pakalpojumiem un sociālo 

novada/republikas pilsētas 

pašvaldībā 2015. gadā  

  

Izlabota naudas summa  
4. tabulā  

Nav paredzēta  

05.06.2017 Pārskati par sociālajiem 

pakalpojumiem un sociālo 

novada/republikas pilsētas 

pašvaldībā 2015. gadā 

Izlaboti dati par Skrundas 
novada sociālo dienestu 

Nav paredzēta 

05.07.2017 Pārskati par ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanu 2016.gadā  

Pievienota jaunas 
institūcijas, kuras nebija 
atsūtījusi datus uz 
2017.gada februāri 

Nav paredzēta 

29.12.2017 Pārskati par ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanu 2016.gadā 

Tabulā 4.1 ir koriģēts 
personu sadalījums, 
sakarā ar  Daugavpils 
pilsētas domes 
Bērnunams-patversme 
„Priedīte” iesniegtajiem 
labojumiem. 

Nav paredzēta 

03.06.2019 Pārskati  par  sociālās  
rehabilitācijas  
pakalpojumu sniegšanu no 
prettiesiskām darbībām 
cietušām personām  
2017.gadā  

Sistēmā radušās kļūdas 
neļāva publicēt 2018. 
gada jūnijā. Kļūdas ir 
novērstas 

Nav paredzēta 

21.06.2019 
Pārskati par ilgstošas 
sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšanu 
2018.gadā 

Pievienotas jaunas 
iestādes , kuras nebija 
atsūtījušas datus uz 
2019,gada februāri:  
Biedrība "Sociālās 
aprūpes centrs "Allaži", 
"SIA "Priekules slimnīca", 

Nav paredzēta 



Skrundas veselības un 
sociālās aprūpes centrs, 
SIA "Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca", Višķu 
sociālās aprūpes centrs, 
Pašvaldības iestāde Veco 
ļaužu mītne "Sprīdīši" 

23.12.2019 

Pārskati par sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālo 
novada/republikas pilsētas 
pašvaldībā 2018. gadā 

Izmaiņas sociālās 
palīdzības pabalstos (GMI 
un dzīvokļa pabalsts) 

Nav paredzēta 

  


