
Mārupes novada 
pašvaldības pabalsti 
iedzīvotājiem bez materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas
Saistošie noteikumi Nr. 36/2021 "Par Mārupes 
novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

ja viena bērna vecāka deklarētā 
dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir 
Mārupes novadā nepārtraukti - ne mazāk 
kā vienu gadu

Pabalsts jaundzimušo aprūpei

200
eiro

400
eiro

ja abu bērna vecāku deklarētā 
dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir 
Mārupes novadā nepārtraukti - ne mazāk 
kā vienu gadu

Pabalsts aprūpei gulošām vai 
uzraugāmām pilngadīgām personām, 
kas sevi nespēj aprūpēt un nesaņem 
cita veida atbalstu noteiktajam mērķim

Pabalsti veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu 
veikšanai personām,
kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu 
Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo 

75
eiro mēnesī

150
eiro gadā

Pabalsts veselības aprūpei Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem un avārijas 
rezultātā cietušajiem, kā arī 
Afganistānas kara dalībniekiem

Pabalsts pneimokoka vakcīnas 
apmaksai personām, kuras ir 
sasniegušas 65 gadu vecumu

75
eiro mēnesī

Pabalsts veselības aprūpes 
nodrošināšanai vai uzlabošanai 
hroniskas nieru mazspējas 
slimniekiem, kuriem nepieciešama 
hemodialīze

75
eiro mēnesī

Pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai 
ārstēšanās nodrošināšanai 
tuberkulozes slimniekiem

200
eiro gadā

Pabalsts vasaras nometnei personām ar 
invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar 
celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā 
esošiem un audžuģimenē ievietotiem 
bērniem

līdz



sasniedzot
80, 85, 90
gadu vecumu.

Par pabalstu saņemšanas nosacījumiem, iesniedzamajiem 
dokumentiem un citu informāciju var uzzināt:

www.marupe.lv 
sadaļā “Normatīvie dokumenti”

Pabalsta apmērs:

Pabalsts noteiktu vecumu 
sasniegušām personām,
kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas 
dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo

75
eiro gadā

sasniedzot
91 - 99 
gadu vecumu.

100
eiro gadā

sasniedzot 100 
un vairāk gadu 
vecumu.

150
eiro gadā

Pabalsts politiski 
represētām personām150

eiro gadā

Pabalsts 
apbedīšanai200

eiro

300
eiro gadā

Pabalsts veselības 
aprūpei bērnam 
invalīdam vai ar celiakiju 
slimam bērnam

Vienreizējs pabalsts viena mājokļa pielāgošanai, ja: 
personai ir funkcionāli traucējumi, personai ir 
pārvietošanās grūtības, personai ir noteikta 1. vai 2. 
grupas invaliditāte vai bērnam ar invaliditāti no 5 
gadu vecuma. Ja dzīvojamā māja ir personas vai 
tās ģimenes locekļa īpašumā vai dzīvokļa īpašums 
ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā un 
dzīvokļa īpašuma īpašnieks informējis dzīvokļa 
īpašnieku kopību par nodomu veikt darbības 
mājokļa un vides pieejamības nodrošināšanai

6000
eiro

līdz


