
Atvieglojumi personām ar III invaliditātes grupu 

 
Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar 

invaliditāti 

1. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas likums 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 26.10.2011.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=87547 

Apdrošinātāja noteiktās 

apdrošināšanas prēmijas 

maksājums par 40 procentiem 

tiek samazināts transportlīdzekļu 

īpašniekiem - III grupas 

invalīdiem, kuriem ir 

apgrūtināta pārvietošanās (to 

apliecina attiecīgs Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu 

komisijas atzinums (apdrošinot 

vieglo automobili)). 

2. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un 

uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 

(Stājas spēkā 01.01.2011.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=223536 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas 

nodokli nemaksā par invalīdiem 

paredzētu transportlīdzekli, kura 

īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir 

III grupas invalīds.  

Atbrīvojumu piemēro par vienu 

šai personai īpašumā, turējumā 

vai valdījumā reģistrētu iepriekš 

minēto transportlīdzekli. 

3. Likums “Par vieglo automobiļu un motociklu 

nodokli” 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2010.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=81065 

Nodokli nemaksā invalīdi ar 

pārvietošanās traucējumiem, 

kuriem ir noteiktas medicīniskās 

indikācijas speciāli pielāgoto 

vieglo automobiļu iegādei un 

pabalsta saņemšanai transporta 

izdevumu kompensācijai (par 

vienu uz attiecīgās personas 

vārda reģistrētu speciāli 

pielāgoto vieglo automobili). 

4. 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumi 

Nr.669 „Noteikumi par traktortehnikas un tās 

piekabju reģistrācijas valsts nodevu” 

Invalīdiem piešķir 

transportlīdzekļu reģistrācijas 

valsts nodevas atvieglojumu, 

nosakot transportlīdzekļu 

reģistrācijas valsts nodevas 

likmi – 3,55 lati. Lai saņemtu 

minēto atvieglojumu, invalīds 

uzrāda invalīda apliecību. 

5. 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par valsts akciju 

sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

pakalpojumu cenrādi” 

(Stājas spēkā 01.01.2012.) 

No samaksas atbrīvojamas 

personas, kas saņem šādus 

pakalpojumus:  

-atļauju piedalīties ceļu 

satiksmē, ja to piešķir ar 

speciālas vadības sistēmu 

aprīkotam vieglajam 

automobilim, kurš reģistrēts 

vadītājam invalīdam, kā arī 

automobilim ar pārnesumkārbas 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=87547
http://www.likumi.lv/doc.php?id=223536
http://www.likumi.lv/doc.php?id=81065
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automātisko vadību, kurš 

reģistrēts vadītājam invalīdam ar 

kustību traucējumiem;  

-transportlīdzekļa tehnisko 

ekspertīzi pēc tā pārbūves 

vieglajam automobilim, ja tas 

pieder vadītājam invalīdam un 

pēc pārbūves uzstādīta speciāla 

vadības sistēma;  

-transportlīdzekļa tehnisko 

apskati ar speciālas vadības 

sistēmu aprīkotam vieglajam 

automobilim, ja tas reģistrēts 

vadītājam invalīdam, kā arī 

transportlīdzekļa tehnisko 

apskati automobilim ar 

pārnesumkārbas automātisko 

vadību, ja tas reģistrēts 

vadītājam invalīdam ar kustību 

traucējumiem.  

6. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

25.panta pirmā daļa 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488  

 

2009.gada 15.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu 

noteikumi” 

(Stājas spēkā 01.01.2010.)  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202674  

 

2009.gada 15.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas 

Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo 

savienība sniedz sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus 

– tiflotehniku un surdotehniku” 

(Stājas spēkā 01.01.2010.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202630 

Iesniedzot speciālista atzinumu 

par tehniskā palīglīdzekļa 

nepieciešamību, ir tiesības bez 

maksas saņemt: 

-ortozes, protēzes un 

ortopēdiskos apavus, kas 

atbilstoši medicīniskajām 

indikācijām ir izgatavoti vai 

pielāgoti konkrētai personai; 

-personiskās pārvietošanās 

palīgierīces; 

-personiskās aprūpes 

palīglīdzekļus; 

-tehniskos palīglīdzekļus 

personām ar redzes un dzirdes 

zudumu;  

-surdotehniku un tiflotehniku. 

7. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

9.
1
 pants „Valsts finansētie ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

pakalpojumi” 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488  

No valsts budžeta finansē 

ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju 

pakalpojumus personām ar 

garīga rakstura traucējumiem, 

kuras šajās institūcijās 

ievietotas līdz 2003.gada 

1.janvārim, pilngadīgām 

neredzīgām personām un 

personām ar smagiem garīga 

rakstura traucējumiem un 

bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202674
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202630
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
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vecumā līdz diviem gadiem un 

bērniem ar garīgās un fiziskās 

attīstības traucējumiem 

vecumā līdz četriem gadiem. 

8. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

23.pants 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488 

Tiesības uz aprūpi mājās - ja 

ģimenes locekļi objektīvu 

apstākļu dēļ nespēj viņiem 

nodrošināt aprūpi. 

9. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

26.pants 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488  

Tiesības saņemt profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumus 

(darbspējas vecumā). 

10. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

27.pants 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488 

Dienas aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas 

nodrošina aprūpi un iespēju 

iesaistīties fiziskās un garīgās 

aktivitātēs personām ar fiziska 

rakstura traucējumiem, kā arī 

garīga rakstura traucējumiem. 

11. 2009.gada 31.marta Ministru kabineta noteikumi 

Nr.279 “Noteikumi par kārtību, kādā personas 

saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās 

rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 21.05.2011.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=190188&from=off 

Tiesības darbspējīgā vecumā 

saņemt līdz 21 dienu ilgu valsts 

apmaksātu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

kursu (pie šajos MK noteikumos 

norādītajiem nosacījumiem). 

12. 2001.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi 

Nr.234 „Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas 

iesnieguma iesniegšanai” 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 06.12.2008.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=25578 

Valsts nodevas likme (trīs lati) 

par naturalizācijas iesnieguma 

iesniegšanu noteikta trešās 

grupas invalīdiem. 

13. 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par 

informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 24.04.2010.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=167910 

No valsts nodevas samaksas ir 

atbrīvoti invalīdi. 

14. 2006.gada 21.novembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.940 „Noteikumi par informācijas 

sniegšanas maksas pakalpojumiem” 

(Stājas spēkā 25.11.2006.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=148617&from=off 

No maksas par maksas 

pakalpojumiem atbrīvo 

invalīdus. 

15. 1997.gada 8.aprīļa Ministru kabineta noteikumi 

Nr.138 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, 

politiski represētajām personām un nacionālās 

pretošanās kustības dalībniekiem” 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2009.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=42990&from=off 

Personai, kurai noteikta 

invaliditāte, ir tiesības uz 

nodokļa papildu atvieglojumu 

šādā apmērā: 1008 latu gadā - 

personai, kurai noteikta III 

invaliditātes grupa. 

16. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=62539  

 

Tiesības iegūt bezdarbnieka vai 

darba meklētāja statusu. 

Bezdarbnieka statusu var iegūt, 

ja: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
http://www.likumi.lv/doc.php?id=190188&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=25578
http://www.likumi.lv/doc.php?id=167910
http://www.likumi.lv/doc.php?id=148617&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42990&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62539
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2007.gada 18.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.891 “Bezdarbnieka un darba 

meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa 

piešķiršanai nepieciešamie dokumenti”  

(Stājas spēkā 22.12.2007.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=168394 

-persona ir sasniegusi 15 gadu 

vecumu; 

-nav sasniegusi vecumu, kas dod 

tiesības saņemt valsts vecuma 

pensiju, vai kurai valsts vecuma 

pensija nav piešķirta (tai skaitā 

priekšlaicīgi); 

-nav uzņemta pamatizglītības vai 

vidējās izglītības programmā 

klātienē; 

-nav pilnā valsts apgādībā; 

-Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisija 

nav noteikusi 100 procentu 

darbspēju zaudējumu u.c. 

 

Darba meklētāja statusu var 

iegūt, ja: 

-persona ir sasniegusi 15 gadu 

vecumu; 

-nav uzņemta pamatizglītības 

programmā klātienē u.c. 

17. 2009.gada 3.marta Ministru kabineta noteikumi 

Nr.212 „Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju 

profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un 

kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās 

izglītības ieguves laikā” 

(Stājas spēkā 11.03.2009.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=188821&from=off 

Tiesības uz materiālo atbalstu 

mācību, pārkvalifikācijas un 

kvalifikācijas paaugstināšanas un 

laikā, ja ir piešķirts bezdarbnieka 

statuss. 

18. 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumi 

Nr.289 „Noteikumi par valsts nodevu par valsts 

valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata 

pienākumu veikšanai” 

(Stājas spēkā 01.01.2001.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=10125 

Nodevu 50 % apmērā (5 latus) 

maksā invalīdi (izņemot 

invalīdus kopš bērnības). 

Nodevu 10 % apmērā (vienu 

latu) maksā invalīdi kopš 

bērnības. 

19. 2009.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumi 

Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību" 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 03.02.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=196472&from=off 

Makšķerēšanas tiesības 

Zvejniecības likuma 10.pantā 

noteiktajos ūdeņos var izmantot 

jebkura fiziska persona vecumā 

no 16 līdz 65 gadiem, 

iegādājoties attiecīgā kalendāra 

gada vai īstermiņa (triju mēnešu) 

makšķerēšanas karti. Personām 

vecumā līdz 16 gadiem, 

personām, kas ir vecākas par 65 

gadiem, un invalīdiem ir 

tiesības makšķerēt bez 

makšķerēšanas kartes. 

20. 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” 

(Stājas spēkā 21.04.2011.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202643&from=off 

Personām vecumā līdz 16 

gadiem un personām, kas 

vecākas par 65 gadiem, kā arī 

invalīdiem atļauts makšķerēt 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=168394
http://www.likumi.lv/doc.php?id=188821&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=10125
http://www.likumi.lv/doc.php?id=196472&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=34871
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202643&from=off
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bez makšķerēšanas kartes. 

Minētajām personām jābūt klāt 

dokumentam, kas ļauj identificēt 

personu (vārds, uzvārds un 

personas kods), bet invalīdiem 

vecumā no 16 līdz 65 gadiem 

nepieciešama invaliditātes 

apliecība. 

 


