
Atvieglojumi bērniem ar invaliditāti 

 
Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi bērniem ar 

invaliditāti 

1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta  

noteikumi Nr.872 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 

braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos” 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 09.04.2011.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=195934  

Personām līdz 18 gadu vecumam 

ar invaliditāti, uzrādot invalīda 

apliecību, kā arī personai, kas 

pavada personu līdz 18 gadu 

vecumam ar invaliditāti, ir tiesības 

bez maksas izmantot sabiedrisko 

transportlīdzekli, kas pārvadā 

pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā, 

reģionālajā starppilsētu un 

reģionālajā vietējās nozīmes 

maršrutā. 

2. 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 

Bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu 

vecumam, iesniedzot speciālista 

atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa 

nepieciešamību, ir tiesības bez maksas 

saņemt tehniskos palīglīdzekļus. 

Ar tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, kurus 

var saņemt par valsts budžeta 

līdzekļiem, var iepazīties Ministru 

kabineta noteikumos. 

3. 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 

bērniem ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem vecumā no četriem līdz 

astoņpadsmit gadiem. 

4. 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 no 15 gadiem saņemt līdz 21 

dienu ilgu valsts apmaksātu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu kursu 

(pie šajos MK noteikumos norādītajiem 

nosacījumiem). 

5. 2010.gada 21.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1170 „Noteikumi par kārtību, kādā 

personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa 

pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem” 

(Stājas spēkā 01.01.2011.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=223578&from=off 

Personām līdz 18 gadu vecumam, kurām 

noteiktas medicīniskās indikācijas bērna 

invalīda īpašas kopšanas 

nepieciešamībai ir tiesības nodrošinot 

iespēju saņemt atbalstu viena mājokļa 

pielāgošanai.  

Ministru kabinets nosaka atbalsta 

nosacījumus un saņemšanas kārtību. 
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6. 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1208 ”Noteikumi par psihologa 

pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai 

pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo 

ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un 

pakalpojuma saņemšanas kārtību” 

(Stājas spēkā 07.01.2011., piemērojams ar 

01.01.2011.)  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=223858 

Personai līdz 18 gadiem, kurai 

invaliditāte noteikta pirmreizēji un kura 

dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam 

pārstāvim ir tiesības saņemt no valsts 

budžeta apmaksātu psihologa 

pakalpojumu (divas 45 minūšu 

konsultācijas).  

Šī pakalpojuma apjomu un saņemšanas 

kārtību nosaka Ministru kabinets. 

7. 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes 

organizēšanas un finansēšanas kārtība”  

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā  01.01.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=150766 

No pacienta iemaksas ir atbrīvoti bērni 

līdz 18 gadiem. 

 

No valsts budžeta apmaksā ģimenes 

ārsta mājas vizīti pie bērniem vecumā 

līdz 18 gadiem. 

8. 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 

No valsts nodevas ir atbrīvoti bāreņi un 

bez vecāku gādības palikušie bērni, kā 

arī valsts un pašvaldību sociālās 

aprūpes iestādēs uzņemtās personas. 

 

Valsts nodevas likme (trīs lati) par 

naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu 

noteikta 

valsts akreditēto vispārējās un 

profesionālās izglītības iestāžu 

klātienes izglītojamiem. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumi 

Nr.1258 “Noteikumi par valsts nodevu par pasu 

izsniegšanu” 

(Stājas spēkā 07.11.2009., zaudēs spēku 

01.04.2012.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=200234&from=off 

Personai līdz 20 gadu vecumam valsts 

nodeva: 

- par pases pirmreizēju izsniegšanu vai 

par pases atkārtotu izsniegšanu, ja 

iepriekšējai pasei beidzies derīguma 

termiņš, pase nav derīga ceļošanai, 

personai mainījies personvārds vai 

mainījies personas tiesiskais statuss, ir 

pieci lati; par atkārtotu pases 

izsniegšanu – 10 latu; par pases 

paātrinātu izsniegšanu – 15 vai 30 lati; 

- kas mainījusi uzvārdu pēc laulības 

noslēgšanas un dokumentus pases 

izsniegšanai sakarā ar uzvārda maiņu 

iesniegusi 30 dienu laikā pēc laulības 

noslēgšanas, valsts nodevas likme par 

pases paātrinātu izsniegšanu ir pieci 

lati. 

12. 2000.gada 28.novembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 410 „Noteikumi par valsts nodevu par 

atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības 

Valsts nodevas likme par atteikšanos no 

pilsonības vai pilsonības atjaunošanu ir 

pieci lati bāreņiem, bez vecāku 
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atjaunošanas dokumentēšanu” 

(Stājas spēkā 02.12.2000.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=13218&from=off 

gādības palikušajiem bērniem. 

 

No valsts nodevas ir atbrīvotas personas, 

kuras vēlas atjaunot pilsonību, kas 

zaudēta juridiskas kļūdas vai 

prettiesiskas pilsonības atņemšanas dēļ. 

13. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 

(Pēdējie grozījumi stājas spēkā 01.01.2012.) 

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

 

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 

Tiesības iegūt bezdarbnieka vai darba 

meklētāja statusu. 

Bezdarbnieka statusu var iegūt, ja: 

-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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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 un 

invalīdiem ir tiesības makšķerēt bez 

makšķerēšanas kartes. 

17. 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 (..) 

atļauts makšķerēt 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. 
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