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pakalpojumu un sociālās palīdzības 
jomā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo noteikumu 
projektu “Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības jomā” (turpmāk – noteikumi). 

Noteikumu anotācijas 2. punktā teikts, ka iepriekš apstiprināto 
statistikas pārskatu veidlapu paraugi sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības jomā netiek mainīti, tomēr esam identificējuši vairākas izmaiņas: 

1) Šobrīd spēkā esošajā mēneša pārskatā tiek prasītas vairākas pozīcijas, 
kur no “pārējiem pabalstiem” atsevišķi ir izdalīti “pabalsti veselības 
aprūpei”. Jaunajā pārskatā pabalsti veselības aprūpei netiek atsevišķi 
izdalīti un prasīti. 

2) Šobrīd spēkā esošajā mēneša pārskatā tiek prasīta statistika tikai par 
trūcīgajām personām, papildus ir pievienotas arī sadaļas par 
maznodrošinātām personām. 

3) Noteikumu pielikumā esošais gada pārskats ir pārāk apjomīgs un ar 
pārāk atšķirīgu formātu (Word, bet pašvaldībām prasa Excel), lai 
detalizēti varētu visu izpētīt, bet tās izmaiņas, kas identificētas: 
pakalpojumu daļas 2.6. punktā izņemtas pozīcijas par šī punkta 
pakalpojumu veidiem kopā, pabalstu daļā 3.1.2. pievienota jauna tabula 
par maznodrošinātām personām. 
Lai gan šī prasītā informācija tiek uzkrāta programmā SOPA, tomēr, 

ņemot vērā izmaiņas pārskatos, būs nepieciešamas izmaiņas programmā, lai 
atlasītu datus un atskaites tiktu veidotas atbilstoši izmaiņām.  

Anotācijā teikts, ka noteikumi jāizdod līdz 2017. gada 31. maijam, un 
plānots, ka tie stājas spēkā 2017. gada 1. jūnijā. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt noteikumu anotāciju, 

norādot visas piedāvātās izmaiņas un to ietekmi uz pašvaldību budžetu. Kā arī 
izvērtēt un pamatot, vai tehniskās izmaiņas programmā SOPA, kas 
nepieciešamas mēneša atskaites veidošanai, tiks veiktas viena mēneša laikā, 
nodrošinot mēneša atskaites par jūniju iesniegšanu līdz 15. jūlijam. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


