
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 
Pakalpojuma turētāja 
nosaukums 

Riebiņu novada sociālais dienests 

 Pakalpojuma funkcija 
Novērtēt Riebiņu novada teritorijā deklarēto personu ienākumus un izsniegt izziņu 
par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam. 

Pakalpojuma īss apraksts 

Izvērtēt ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli un izsniegt izziņu par atbilstību 
maznodrošinātas personas (ģimenes)  statusam. 
Pakalpojuma rezultāts – Riebiņu novada sociālā dienesta izziņa par atbilstību 
maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam 

Pakalpojuma saņēmēji Fiziska persona 

Pakalpojuma saņēmēja 
apraksts 

Deklarēts Riebiņu novadā un: 
_ ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā  nepārsniedz 180 EUR,  
–         nav noslēgti uztura līgumi; 
–         nav valsts apgādībā; 
–         tai nav skaidras naudas uzkrājumu; 
–         ir darba spējīga persona, kas nestrādā,  un reģistrējusies NVA. 

Pakalpojuma normatīvie 
akti 

–         Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
–         Ministru kabineta noteikumi 2010.gada 20.marta Nr.299 ,,Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu’’ 
–         Riebiņu  novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12/2018 „Par Riebiņu 
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem ”     

Pakalpojuma saņemšanai 
nepieciešamie dokumenti 

Iesniegums, kuram klāt pievieno: 
–          Iztikas līdzekļu deklarācija 
–          Iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības 
un valsts datu reģistros. 
     Deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus: 
1)par pēdējiem  pilniem trim kalendāra mēnešiem: 
     a)ienākumi no algota darba; 
    b)VSAA pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts 
sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi; 
     c)atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts; 
    d)citi ienākumi; 
2)par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no 
saimnieciskās vai profesionālās darbības. 

Pakalpojuma saņemšanas 
termiņš  

Viena mēneša laikā  

Ar pakalpojuma 
saņemšanu saistītie 
maksājumi 

Bezmaksas 

Pakalpojuma 
pieprasīšanas un 
saņemšanas vietas 
klātienē 

Klātienē – Riebiņu novada Sociālajā dienestā, Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu 
novadā, LV – 5326 (1.stāvs) 
 
Klātienē – kādā no Riebiņu novada domes pagasta teritoriālajām pārvaldēm  

Pakalpojuma pieprasīšana 
pa pastu 

Riebiņu novada Sociālais dienests, Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV – 5326 

Pakalpojuma pieprasīšana 
pa elektronisko pastu 

sandra.sprindza@riebini.lv 
vai 
riebini@riebini.lv 
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