Atvieglojumi personām ar invaliditāti
(aktualizēts 2018.gada martā)

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu

Normatīvais regulējums

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔
(1 848 eur
gadā)

✔
(1 848 eur
gadā)

✔
(1 440 eur
gadā)

─

─

─

─1

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi
Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa 2.punkts
noteikumi Nr.138 „Noteikumi par Personai, kurai noteikta invaliditāte, ir tiesības uz
iedzīvotāju ienākuma nodokļa nodokļa papildu atvieglojumu šādā apmērā:
papildu atvieglojumiem personām • 1848 euro gadā - personai, kurai noteikta I vai II
ar
invaliditāti,
politiski invaliditātes grupa;
represētajām
personām
un • 1440 euro gadā - personai, kurai noteikta III
nacionālās pretošanās kustības invaliditātes grupa.
dalībniekiem”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
01.01.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=42990

Veselības aprūpe
Ministru
kabineta
2013.gada
17.decembra noteikumi Nr.1529
„Veselības aprūpes organizēšanas
un finansēšanas kārtība”
(Redakcija spēkā no 01.03.2018. līdz
30.06.2018.)
http://likumi.lv/doc.php?id=263457

1

11.punkts
No valsts budžeta apmaksā ģimenes ārsta mājas
vizīti pie personām ar I invaliditātes grupu.
23.punkts
No pacienta iemaksas ir atbrīvotas personas ar I
invaliditātes grupu.

Šie noteikumi nosaka, ka no pacienta iemaksas un no maksas par ģimenes ārsta mājas vizīti ir atbrīvoti bērni.
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✔

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2014.gada
30.septembra noteikumi Nr.585
„Noteikumi
par
bijušajiem
zemessargiem
apmaksājamiem
veselības aprūpes pakalpojumiem,
kā arī izdevumu apjomu un
samaksas kārtību”
(Stājās spēkā 17.10.2014.)
https://likumi.lv//ta/id/269551

Normatīvais regulējums
1.punkts
Noteikumi nosaka apmaksājamos veselības aprūpes
pakalpojumus bijušajiem zemessargiem, ja līgums par
dienestu Latvijas Republikas Zemessardzē ir izbeigts
zemessarga
invaliditātes
vai
ievainojuma
(sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts, pildot
Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā,
vai slimības dēļ, kuras cēlonis ir saistīts ar
Zemessardzes uzdevumu pildīšanu vai dalību
apmācībā, kā arī attiecīgo izdevumu apjomu un
samaksas kārtību.

Invaliditātes grupa
I

II

III

✔

✔

✔

Bērns ar
invaliditāti

─

Braukšanas maksas atvieglojums
Ministru kabineta 2017.gada
27.jūnija noteikumi Nr.371
„Braukšanas maksas atvieglojumu
noteikumi”
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
01.09.2017.)
https://likumi.lv/doc.php?id=291898

2.2.apakšpunkts:
(..) braukšanas maksas atvieglojumi ir noteikti
✔
personām ar I vai II grupas invaliditāti, personām līdz
18 gadu vecumam ar invaliditāti un personai, kas +personai,
kura
pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu
pavada
līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

✔

─

✔
+personai,
kura
pavada

✔

✔
kuriem ir
apgrūtināta
pārvietošan
ās

─

Transportlīdzekļa īpašniekiem:
Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas likums
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
16.12.2017.)
http://www.likumi.lv/doc.php?id=87
547

14.pants
Apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas
maksājums
par
40%
tiek
samazināts
transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir:
1) personas ar I un II grupas invaliditāti;
2) personas ar III grupas invaliditāti, kuriem ir
apgrūtināta pārvietošanās [to apliecina attiecīgs
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas
atzinums (apdrošinot vieglo automobili)].
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✔

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu

Normatīvais regulējums

„Transportlīdzekļa ekspluatācijas 6.pants
nodokļa un uzņēmumu vieglo Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā
transportlīdzekļu nodokļa likums” par:
(Redakcija spēkā no 01.08.2017. līdz • vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai
31.12.2018.)
kvadriciklu, kurš ir vai tiek reģistrēts personai ar
http://www.likumi.lv/doc.php?id=22 invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā;
3536
• vieglo transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam
vai valdītājam vai šādas personas laulātajam
apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atbrīvojumu
piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās
laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā
reģistrētu vieglo transportlīdzekli.

Invaliditātes grupa
I

II

III

✔

✔

✔

Gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa pārmaksa,
nodokļa maksātājam jāvēršas Valsts ieņēmumu
dienestā, lai saņemtu nodokļa atmaksu. Valsts
ieņēmumu dienesta informatīvais tālrunis: 67120000,
mājas lapa: www.vid.gov.lv)
Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija 246.pants
noteikumi Nr.279 „Ceļu satiksmes Automobiļiem, kurus vada personas ar invaliditāti ar
noteikumi”
pārvietošanās traucējumiem (personas ar invaliditāti,
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
kurām ir tiesības uz valsts sociālo pabalstu – pabalstu
✔
01.09.2017.)
transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir
https://likumi.lv/ta/id/274865
kuriem
ir
apgrūtināta
pārvietošanās),
un apgrūtināta
automobiļiem, kuru pasažieri ir personas ar pārvietoša
invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem vai 1.
nās vai
grupas redzes invaliditāti, automobiļa salonā pie
redzes
priekšējā stikla atļauts novietot personu ar invaliditāti invaliditāte
stāvvietu izmantošanas karti, kuru izsniedz Ceļu
satiksmes drošības direkcija. Maksu par kartes
izsniegšanu sedz pakalpojuma saņēmējs.
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✔
kuriem ir
apgrūtināta
pārvietošan
ās

Bērns ar
invaliditāti

✔

✔
✔
kuriem ir
kuriem ir
apgrūtināta apgrūtināta
pārvietošan pārvietošan
ās
ās

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2013.gada
24.septembra noteikumi Nr.1000
„Valsts akciju sabiedrības "Ceļu
satiksmes drošības direkcija"
publisko maksas pakalpojumu
cenrādis”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
01.01.2016.)
http://likumi.lv/doc.php?id=260542

Normatīvais regulējums
3. punkts No maksas atbrīvojamas personas, kas
saņem šādus pakalpojumus:
3.1. atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar vieglo
automobili, kas aprīkots ar speciālu vadību un
reģistrēts transportlīdzekļa vadītājam – personai ar
invaliditāti, kā arī ar automobili ar pārnesumkārbas
automātisko vadību, kas reģistrēts transportlīdzekļa
vadītājam – personai ar invaliditāti ar kustību
traucējumiem;
3.2. tiek veikta vieglā automobiļa tehniskā ekspertīze
pēc tā pārbūves, ja pārbūve saistīta ar speciālas
vadības sistēmas uzstādīšanu un automobilis reģistrēts
transportlīdzekļa vadītājam – personai ar invaliditāti;
3.3. tiek veikta transportlīdzekļa tehniskā apskate
vieglajam automobilim, kas aprīkots ar speciālu
vadību un reģistrēts transportlīdzekļa vadītājam –
personai ar invaliditāti, kā arī transportlīdzekļa
tehniskā apskate automobilim ar pārnesumkārbas
automātisko vadību, kas reģistrēts transportlīdzekļa
vadītājam – personai ar invaliditāti ar kustību
traucējumiem.

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

✔

─

✔

─

─

✔

Elektroenerģija:
Ministru
kabineta
2016.gada
12.jūlija
noteikumi
Nr.459
„Aizsargātā lietotāja tirdzniecības
pakalpojuma sniegšanas, obligātā
iepirkuma komponentes
un
sadales sistēmas pakalpojuma
kompensēšanas kārtība”
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
01.01.2018.)
https://likumi.lv/ta/id/283624

2.punkts
(..) ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar
invaliditāti, vai personai ar I invaliditātes grupu ir ne
vairāk kā 100 kilovatstundu elektroenerģijas
tirdzniecība par cenu 0,0131 euro par vienu
kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendāra
mēnesī).
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Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2017.gada
16.augusta
noteikumi
Nr.483
„Kārtība, kādā finansē pieslēguma
ierīkošanu
aizsargātajam
lietotājam”
(Stājas spēkā 30.08.2017.)
https://likumi.lv/ta/id/293132

Normatīvais regulējums
5.punkts
Ja pieslēguma ierīkošanas izmaksas pārsniedz 15
000 euro, tad (..) izmaksas, kas pārsniedz 15
000 euro, finansē aizsargātais lietotājs.

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

─

─

✔

✔

✔
ar redzes
vai dzirdes
invaliditāti

─

✔
noteiktas
indikācijas
īpašas
kopšanas
nepiecieša
mībai

✔

✔

✔

─

✔

✔

─

─

Atvieglojums mājokļa pielāgošanai
Ministru
kabineta
2010.gada
21.decembra noteikumi Nr.1170
„Noteikumi par kārtību, kādā
personas ar invaliditāti saņem
atbalstu mājokļa pielāgošanai, un
atbalsta
saņemšanas
nosacījumiem”
(Stājas spēkā 01.01.2011.)
https://likumi.lv/doc.php?id=223578

1.punkts
Personas ar I grupas invaliditāti, personas ar II grupas
redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18
gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās
indikācijas
bērna invalīda īpašas
kopšanas
nepieciešamībai, saņem atbalstu viena mājokļa
pielāgošanai (kredīta procentu dzēšanai).

Studiju un studējošā kredīts
Ministru
kabineta
2001.gada
29.maija
noteikumi
Nr.219
„Kārtība, kādā tiek piešķirts,
atmaksāts un dzēsts studiju
kredīts
no
valsts
budžeta
līdzekļiem”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
14.03.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=25576

24.punkts
Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri vēlas
saņemt kredītu, ir vienādi sekmības rādītāji,
augstskolas komisija kredītu vispirms piešķir
personām ar invaliditāti, (..).
48.punkts
Kredīts, kredīta procenti un līgumsods tiek dzēsts,
ja kredīta ņēmējs ir (..) kļuvis par personu ar I vai II
grupas invaliditātes.
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Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2001.gada
29.maija
noteikumi
Nr.220
„Kārtība, kādā tiek piešķirts,
atmaksāts un dzēsts studiju
kredīts un studējošā kredīts no
kredītiestādes līdzekļiem ar valsts
vārdā sniegtu galvojumu”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
15.09.2017.)
https://likumi.lv/doc.php?id=25577
Ministru
kabineta
2001.gada
23.oktobra
noteikumi
Nr.445
„Kārtība, kādā no valsts budžeta
līdzekļiem tiek piešķirts un
atmaksāts studējošo kredīts”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
14.03.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=55047

Normatīvais regulējums
11.punkts
Kredīta ņēmējiem – personām ar I vai II invaliditātes
grupu, kuri saskaņā ar šo noteikumu 13.1 punktu var
saņemt kredītu bez kredīta nodrošinājuma,
kredītiestādei tiek paredzēts valsts galvojums 100
procentu apmērā no kopējās izsniegto kredītu
summas.
72. punkts
Kredīti, kredītu procenti un līgumsodi tiek dzēsti,
ja kredīta ņēmējs ir miris vai kļuvis par personu ar I
vai II invaliditātes grupu.
13.punkts
Ja studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītu, ir vienādi
sekmības rādītāji, augstskolas komisija kredītu
vispirms piešķir personām ar invaliditāti, (..).
35.punkts
Ja kredīta ņēmējs (..) kļuvis par personu ar I vai II
grupas invaliditāti, kredīts un kredīta procenti tiek
dzēsti (norakstīti).

Patentmaksas atvieglojumi:
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Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

─

─

✔

✔

✔

─

✔

✔

─

─

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2018.gada
16.janvāra
noteikumi
Nr.28
„Kārtība, kādā piemērojama
patentmaksa fiziskās personas
saimnieciskajai darbībai noteiktā
profesijā,
un
patentmaksas
apmērs”
(Stājās spēkā: 31.01.2018.)
https://likumi.lv/doc.php?id=296734

Normatīvais regulējums
3.punkts
Samazinātās patentmaksas maksātājs ir fiziska
persona, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli" 11.10 panta devītajā daļā noteiktajām
prasībām. Samazināto patentmaksu nepiemēro šo
noteikumu 1. pielikuma 5.1. un 6.1. apakšpunktā
minētajās saimnieciskās darbības jomas profesijās.
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.10
panta devītā daļa:
Maksātājam iedzīvotāju ienākuma nodokļa vietā ir
tiesības maksāt samazināto patentmaksu, ja (..)tas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu
ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

─

─

✔

✔

✔

─

✔

✔

✔

✔

Valsts nodevu atvieglojumi:
Ministru
kabineta
2013.gada
17.septembra noteikumi Nr.849
„Noteikumi par valsts nodevu
naturalizācijas
iesnieguma
iesniegšanai”
(Stājas spēkā: 01.10.2013.)
http://likumi.lv/doc.php?id=259981
Ministru
kabineta
2017.gada
29.augusta
noteikumi
Nr.505
„Noteikumi par valsts nodevu par
informācijas
saņemšanu
no
Iedzīvotāju reģistra”
(Redakcija spēkā no 03.02.2018. līdz
30.06.2020.)
https://likumi.lv/ta/id/293177

4.punkts
No valsts nodevas ir atbrīvotas personas ar I
invaliditātes grupu;
3.punkts
Valsts nodeva 4,27 euro apmērā ir noteikta personām
ar II vai III invaliditātes grupu;
4.punkts
No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas personas
ar invaliditāti, kuras pieprasa šo noteikumu 2.3., 2.4.
un 2.5. apakšpunktā minēto informāciju

7

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2009.gada
30.jūnija
noteikumi
Nr.720
„Noteikumi par valsts nodevas
apmēru, samaksas kārtību un
atvieglojumiem par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
14.10.2016.)
https://likumi.lv/doc.php?id=194408
Ministru
kabineta
2012.gada
21.februāra
noteikumi
Nr.133
„Noteikumi par valsts nodevu par
personu apliecinošu dokumentu
izsniegšanu”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
29.09.2017.)
http://likumi.lv/doc.php?id=244579

Ministru
kabineta
2013.gada
24.septembra noteikumi Nr.1004
„Noteikumi par valsts nodevu par
atteikšanos no Latvijas pilsonības
un
Latvijas
pilsonības
atjaunošanu”
(Stājas spēkā 01.10.2013.)
http://likumi.lv/doc.php?id=260348

2

Normatīvais regulējums
4.punkts
Valsts nodevu par dzīvesvietas deklarēšanu, (..)
uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai
pastāvīgās uzturēšanās apliecības pieprasīšanai,
nemaksā personas ar invaliditāti.

6., 7. un 8.punkts
Valsts nodevas atvieglojumi par personu apliecinoša
dokumenta (izņemot uzturēšanās atļauju) izsniegšanu
ir noteikta personai ar I vai II invaliditātes grupa un
kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu.
Valsts nodevas apmērs par pases izsniegšanu:
• ir 14,23 euro, ja pasi izsniedz 10 darbdienu laikā;
• ir 28,46 euro, ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā.
Valsts nodevas apmērs par personas apliecības
izsniegšanu:
• ir 7,11 euro, ja pasi izsniedz 10 darbdienu laikā;
• ir 14,23 euro, ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā.
3.punkts
Personām ar I invaliditātes grupu valsts nodevas
likme par atteikšanos no Latvijas pilsonības vai
Latvijas pilsonības atjaunošanu ir 7,11 euro

Invaliditātes grupa
I

II

III

✔

✔

✔

✔

✔

✔

─

─2

✔

─

─

─

Šādi paši nodevas atvieglojumi attiecas uz personu, kura iesniedzot dokumentus pases vai personas apliecības izsniegšanai nav sasniegusi 20 gadu vecumu.
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Bērns ar
invaliditāti

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2009.gada
22.septembra noteikumi Nr.1069
„Noteikumi par valsts nodevu par
notariālo darbību izpildi”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
01.01.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=198172
Ministru
kabineta
2000.gada
22.augusta
noteikumi
Nr.289
„Noteikumi par valsts nodevu par
valsts valodas prasmes atestāciju
profesionālo un amata pienākumu
veikšanai”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
01.01.2014.)
http://www.likumi.lv/doc.php?id=10
125
Ministru
kabineta
2011.gada
28.jūnija
noteikumi
Nr.515
„Noteikumi par valsts nodevas
apmēru par vietējās pierobežas
satiksmes atļaujas pieprasīšanai
nepieciešamo
dokumentu
izskatīšanu un valsts nodevas
maksāšanas kārtību”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
01.01.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=232790

Normatīvais regulējums
3.punkts
No valsts nodevas maksāšanas par dokumentiem
krimināllietās ir atbrīvotas personas ar I un
II invaliditātes grupu.

3.punkts
Nodevu 50 % apmērā (7,11 euro) maksā personas ar
invaliditāti (izņemot personas ar invaliditāti kopš
bērnības).
4.punkts
Nodevu 10 % apmērā (1,42 euro) maksā personas ar
invaliditāti kopš bērnības.

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

─

─

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4.1. apakšpunkts
Valsts nodevu par vietējās pierobežas satiksmes
atļauju nemaksā personas ar invaliditāti.
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Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2012.gada
18.decembra noteikumi Nr.887
“Noteikumi par valsts nodevu par
Latvijas Nacionālā arhīva sociāli
tiesiskās izziņas sagatavošanu un
izsniegšanu”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
01.01.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=253597

Ministru
kabineta
2004.gada
15.aprīļa
noteikumi
Nr.308
„Noteikumi par valsts nodevu
ieraksta izdarīšanai biedrību un
nodibinājumu reģistrā”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
07.05.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=87233
Ministru
kabineta
2014.gada
23.septembra noteikumi Nr.563
„Noteikumi par ziņu sniegšanu un
saņemšanu no Sodu reģistra,
valsts nodevas apmēru un izziņas
noformēšanas prasībām”
(Stājas spēkā 26.09.2014.)
https://likumi.lv//ta/id/269075

Normatīvais regulējums
4.punkts
Valsts nodevas apmērs par arhīva izziņas
sagatavošanu un izsniegšanu Arhīvu likumā noteiktajā
termiņā ir:
• 14,23 euro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 1 vai 2 fakti;
• 28,46 euro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 3 līdz 7
faktiem;
• 49,80 euro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 8 līdz 13
faktiem;
• 71,14 euro, ja arhīva izziņā ir iekļauti no 14 līdz 19
faktiem;
• 99,60 euro, ja arhīva izziņā ir iekļauti 20 un vairāk
faktu.
8.1.apakšpunkts
Valsts nodevas apmēru samazina par 50% personām
ar I vai II grupas invaliditāti.
5.punkts
Valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu biedrību un
nodibinājumu reģistrā nemaksā, ja biedrībā
apvienotas personas ar invaliditāti.

41.punkts
Uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, no
valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas personas ar
invaliditāti.
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Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

─

─

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2013.gada
24.septembra noteikumi Nr.906
„Noteikumi par civilstāvokļa aktu
reģistrācijas valsts nodevu”
(Stājas spēkā 27.09.2013.)
https://likumi.lv//ta/id/260214

Normatīvais regulējums
8.1.apakšpunkts
No valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju
atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu
dokumentu) personu ar I vai II invaliditātes grupu.

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

─

✔

✔
(tikai ar
redzes
invaliditāti)

✔
✔
(tikai ar
(tikai ar
redzes
redzes
invaliditāti) invaliditāti)

✔

✔
(kuriem ir
apgrūtināta
pārvietošan
ās)

✔
✔
(kuriem ir
(kuriem ir
apgrūtināta apgrūtināta
pārvietošan pārvietošan
ās)
ās)

─

Pašvaldību nodevu atvieglojumi:
Ministru
kabineta
2005.gada
28.jūnija
noteikumi
Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
18.03.2016.)
https://likumi.lv/doc.php?id=111605

16.2.apakšpunkts
No nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu
atbrīvo personas ar redzes invaliditāti un personas ar
I grupas invaliditāti;
16.3.2. apakšapakšpunkts
No nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša
režīma zonās atbrīvo personas ar invaliditāti, kuras
vada pielāgotus automobiļus, un tie automobiļu
vadītāji, kuri pārvadā personas ar I grupas invaliditāti,
kā arī personas ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās;

Atpūta:

11

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2015.gada
22.decembra noteikumi Nr.800
„Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”
(Stājas spēkā 01.02.2016.)
https://likumi.lv/ta/id/279205

Ministru
kabineta
2015.gada
22.decembra noteikumi Nr.799
„Licencētās
makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību
kārtība”
(Stājas spēkā 01.02.2016.)
https://likumi.lv//ta/id/279203

Normatīvais regulējums
3. punkts
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par
16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām
ar invaliditāti.
2.punkts
Makšķerēt, vēžot un nodarboties ar zemūdens
medībām savam patēriņam ir tiesības personai, kurai
zivju un vēžu, kā arī citu ūdens bezmugurkaulnieku
ieguves laikā personām ar invaliditāti vecumā no 16
līdz 65 gadiem ir klāt invaliditātes apliecība.
4.punkts
Ūdeņos, kuros īsteno licencēto makšķerēšanu,
vēžošanu vai zemūdens medības, zivju ieguvei
nepieciešama īpaša atļauja – licence, bet personām
vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot personas ar
invaliditāti, papildus licencei nepieciešama arī
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte.
Vienai personai publiskajos ūdeņos vienlaikus atļauts
izmantot ne vairāk kā viena veida licenci.
23.punkts
Publiskajos ūdeņos (tostarp Baltijas jūras vai Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos), kā arī ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, licences par samazinātu
maksu vai bezmaksas licences piešķir:
• bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un
personām, kas ir vecākas par 65 gadiem;
• personām ar invaliditāti un politiski represētām
personām.
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Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2014.gada
11.februāra
noteikumi
Nr.82
„Noteikumi par valsts nodevu par
mežsaimnieciskām un medību
darbībām”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
20.05.2015.)
https://likumi.lv//ta/id/264364
Ministru
kabineta
2013.gada
1.oktobra
noteikumi
Nr.1016
„Latvijas
Nacionālā
vēstures
muzeja
publisko
maksas
pakalpojumu cenrādis”
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
22.03.2017.)
http://likumi.lv/doc.php?id=260556
Ministru
kabineta
2017.gada
27.jūnija noteikumi Nr.360 „Rīgas
vēstures un kuģniecības muzeja
publisko maksas pakalpojumu
cenrādis”
(Stājas spēkā 30.06.2017.)
http://likumi.lv/doc.php?id=259998
Ministru
kabineta
2015.gada
22.decembra noteikumi Nr.761
“Latvijas
Nacionālā
mākslas
muzeja
publisko
maksas
pakalpojumu cenrādis”
(Stājas spēkā 01.01.2016.)
https://likumi.lv/ta/id/278829

Normatīvais regulējums
5.punkts
(..) personām ar I vai II invaliditātes grupu (..)
piemēro atvieglojumu valsts nodevai par mednieku
sezonas kartes izsniegšanu un nosaka valsts nodevas
likmi 4,27 euro apmērā.

3.4.apakšpunkts
Latvijas
Nacionālais
vēstures
muzejs
par
pamatekspozīcijas apmeklējumu maksu neiekasē
no personām ar I, II un III invaliditātes grupu (uzrādot
invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kura
pavada personu ar I invaliditātes grupu.

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

─

─

✔
+personai,
kura
pavada

✔

✔

─

✔

─

✔

─

✔
+personai,
kura
pavada

3.4.apakšpunkts
Par cenrāža 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.3.1., 1.3.3.,
1.3.6., 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktā minētajiem
✔
pakalpojumiem maksu neiekasē no personām līdz 18
+personai,
gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II
kura
grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un
pavada
no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu
vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas
invaliditāti;
3.3.apakšpunkts
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs par pastāvīgo
ekspozīciju un izstāžu apskati maksu neiekasē no
✔
bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, +personai,
personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot
kura
invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas
pavada
pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai
personu ar I grupas invaliditāti.
13

✔

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2013.gada
17.septembra noteikumi Nr.885
“Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienesta
maksas
pakalpojumu cenrādis”
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
15.09.2017.)
https://likumi.lv/doc.php?id=260054
Ministru
kabineta
2008.gada
17.jūnija
noteikumi
Nr.438
„Noteikumi par valsts aģentūras
“Rīgas Motormuzejs” sniegto
publisko maksas pakalpojumu
cenrādi”
(Stājās spēkā 21.06.2008.)
https://likumi.lv/doc.php?id=177097
Ministru
kabineta
2017.gada
8.augusta noteikumi Nr.448 „Paula
Stradiņa
Medicīnas
vēstures
muzeja maksas pakalpojumu
cenrādis”
(Stājās spēkā 11.08.2017.)
https://likumi.lv//ta/id/292748?
Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija
noteikumi Nr.308 „Latvijas Dabas
muzeja maksas pakalpojumu
cenrādis”
(Stājas spēkā 09.06.2017.)
https://likumi.lv//ta/id/291314

Normatīvais regulējums
4.punkts
Personas ar invaliditāti Latvijas
muzeju apmeklē bez maksas.

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

✔

✔

✔
+personai,
kura
pavada

✔

✔

✔

─

✔
+personai,
kura
pavada

─

✔
+personai,
kura
pavada

Ugunsdzēsības

Nav jāmaksā par pamatekspozīcijas un tematiskās
izstādes “Mašīnu muzejs” Bauskā apmeklējumu.

4.punkts
Par muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskati
maksu neiekasē no bērniem ar invaliditāti un no
vienas personas, kas pavada bērnu ar invaliditāti;

─

5.punkts
Par pamatekspozīcijas apmeklējumu un muzeja
darbinieku veidoto tematisko izstāžu apmeklējumu
✔
(57,94 m2 1. stāva zālē un 108,72 m2 2. stāva izstāžu
zālē) maksu neiekasē no personām līdz 18 gadu +personai,
kura
vecumam ar invaliditāti, personām ar 1. un 2. grupas
pavada
invaliditāti (uzrādot apliecību) un personām, kas
pavada personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti
vai personas ar 1. grupas invaliditāti.
14

─

✔

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2016.gada
26.aprīļa
noteikumi
Nr.251
„Latvijas Nacionālās bibliotēkas
publisko maksas pakalpojumu
cenrādis”
(Stājas spēkā 29.04.2016.)
https://likumi.lv//ta/id/281807

Ministru
kabineta
2015.gada
22.decembra noteikumi Nr.790
„Memoriālo muzeju apvienības
publisko maksas pakalpojumu
cenrādis”
(Stājas spēkā 31.12.2015.)
https://likumi.lv//ta/id/278914

Normatīvais regulējums
3.3. apakšpunkts
Par izstādes (ekskluzīva izstāde, kurā eksponēti
autentiski un reti eksponāti ar īpašu eksponēšanas un
drošības režīmu) vai pasākuma apmeklējumu maksu
neiekasē no personām ar I vai II invaliditātes grupu
(uzrādot invaliditātes apliecību), personām līdz 18
gadu vecumam ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes
apliecību), kā arī vienas personas, kas pavada personu
ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu
vecumam ar invaliditāti
3.4.apakšpunkts
Memoriālo muzeju apvienības ekspozīcijās:
• Jāņa Akuratera muzejā;
• Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā;
• Krišjāņa Barona muzejā;
• Ojāra Vācieša muzejā;
• Andreja Upīša memoriālajā dzīvoklī;
• Andreja Upīša memoriālajā mājā Skrīveros;
• Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā;
• Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā;
• Raiņa muzejā "Tadenava";
• Raiņa muzejā "Jasmuiža".
maksu neiekasē no bērniem līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti
(uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas,
kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti
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Invaliditātes grupa
I

✔
+personai,
kura
pavada

✔
+personai,
kura
pavada

II

✔

✔

III

Bērns ar
invaliditāti

─

✔
+personai,
kura
pavada

─

✔
+personai,
kura
pavada

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2015.gada
29.septembra noteikumi Nr.549
„Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas
muzeja
publisko
maksas
pakalpojumu cenrādis”
(Stājas spēkā 03.10.2015.)
https://likumi.lv//ta/id/276842

Ministru
kabineta
2015.gada
15.septembra noteikumi Nr.523
„Rakstniecības
un
mūzikas
muzeja
publisko
maksas
pakalpojumu cenrādis”
(Stājas spēkā 18.09.2015.)
https://likumi.lv//ta/id/276558

Normatīvais regulējums

Invaliditātes grupa
I

4.4.apakšpunkts
Maksu neiekasē par muzeja pastāvīgo ekspozīciju,
izstāžu un teritorijas apmeklējumu vasaras un ziemas
sezonā, par muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un
teritorijas apmeklējumu ar kombinētām biļetēm un
gida vai muzeja speciālista pakalpojumiem
✔
ekskursijās, lekcijās, muzejpedagoģiskajās vai +personai,
interaktīvajās programmās grupām (grupā no 10 līdz
kura
25 personām) un individuāli (no vienas līdz deviņām
pavada
personām) no personām līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti
(uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas
personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam
ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;
5. punkts
Maksu neiekasē par pastāvīgās ekspozīcijas apskati,
izstāžu apskati, muzeja ekspozīcijas un izstāžu
apskati, viesizstādes apskati, muzeja sagatavotas
✔
izglītojošas nodarbības apmeklējumu un lekcijas no
muzeja piedāvātā saraksta no personām līdz 18 gadu +personai,
kura
vecumam ar invaliditāti, personām ar I, II un III
pavada
invaliditātes grupu (uzrādot invaliditātes apliecību) un
vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu
vecumam ar invaliditāti vai personu ar I invaliditātes
grupu.
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II

✔

✔

III

Bērns ar
invaliditāti

─

✔
+personai,
kura
pavada

✔

✔
+personai,
kura
pavada

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2013.gada
01.oktobra
noteikumi
Nr.1031
„Rundāles pils muzeja publisko
maksas pakalpojumu cenrādis”
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
29.04.2015.)
https://likumi.lv//ta/id/260594
Ministru
kabineta
2013.gada
01.oktobra
noteikumi
Nr.1029
„Īpaši aizsargājamā kultūras
pieminekļa
–
Turaidas
muzejrezervāta − publisko maksas
pakalpojumu cenrādis”
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
10.05.2016.)
https://likumi.lv//ta/id/260592
Ministru
kabineta
2013.gada
16.jūlija noteikumi Nr.406 „Dabas
aizsardzības pārvaldes publisko
maksas pakalpojumu cenrādis”
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
01.01.2014.)
https://likumi.lv//ta/id/258947

Normatīvais regulējums

I

3.4.apakšpunkts
Par cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.,
1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14. un 1.18.
✔
apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu
+personai,
neiekasē no personām līdz 18 gadu vecumam ar
kura
invaliditāti, personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti
pavada
(uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas,
kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti vai personu ar 1.grupas invaliditāti;
3.4.apakšpunkts
Par muzeja un brīvdabas ekspozīciju un izstāžu
apmeklējumu maksu neiekasē no personām līdz 18
✔
gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II
+personai,
grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un
kura
no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu
pavada
vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas
invaliditāti.
4.3.apakšpunkts
Par Līgatnes dabas taku apmeklējumu maksu
neiekasē no personām līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti
(uzrādot apliecību) un personām, kas pavada personas
līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personas ar
1.grupas invaliditāti.

Citi atvieglojumi:

3

Invaliditātes grupa

Personām, kurām noteikta invaliditātes III grupa ir maksas atvieglojumi.
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✔
+personai,
kura
pavada

II

III

✔

─

✔

3

✔

Bērns ar
invaliditāti

✔
+personai,
kura
pavada

─

✔
+personai,
kura
pavada

─

✔
+personai,
kura
pavada

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2006.gada
21.novembra noteikumi Nr.940
„Noteikumi
par informācijas
sniegšanas
maksas
pakalpojumiem”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
01.01.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=148617
Ministru
kabineta
2012.gada
17.janvāra
noteikumi
Nr.60
„Kārtība, kādā veic zemes
kadastrālo uzmērīšanu par valsts
budžeta līdzekļiem”
(Grozījumi spēkā no 08.09.2017.
līdz 31.05.2018.)
https://likumi.lv/doc.php?id=243611

Normatīvais regulējums

Invaliditātes grupa

Bērns ar
invaliditāti

I

II

III

✔

✔

✔

✔

✔

─

─

─

✔

✔

─

─

✔

✔

✔

✔

5.punkts
No maksas par maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja
informāciju pieprasa persona ar invaliditāti.

1.punkts
Noteikumi nosaka kārtību un secību, kādā izskatāmi
iesniegumi un tiek veikta zemes kadastrālā
uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem, ja tā
saistīta ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai
zemes īpašuma kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemi
bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940.gada
21.jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā,
un viņus pārdzīvojušām (..) personām ar I grupas
invaliditāti.
Personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti,
uzrādot atbilstošu dokumentu, par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem tiek piemērota atlaide (koeficients
0,8).

Ministru
kabineta
2013.gada
3.septembra
noteikumi
Nr.745
“Slimību profilakses un kontroles
centra
maksas
pakalpojumu
cenrādis”
(Stājas spēkā 01.01.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=259612
Ministru
kabineta
2013.gada Vairākiem pakalpojumiem tiek piemēroti dažādi
27.augusta
noteikumi
Nr.656 atvieglojumi.
“Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra
sniegto
maksas
pakalpojumu cenrādis”
(Pēdējie grozījumi stājās spēkā
01.01.2014.)
https://likumi.lv/doc.php?id=259396
18

Normatīvais akts,
saite uz normatīvo aktu
Ministru
kabineta
2015.gada
15.decembra noteikumi Nr.732
„Rūpnieciskā īpašuma apelācijas
padomes maksas pakalpojumu
cenrādis”
(Stājas spēkā 01.01.2016.)
https://likumi.lv//ta/id/278815
Ministru
kabineta
2015.gada
15.decembra noteikumi Nr.723
„Patentu
valdes
maksas
pakalpojumu cenrādis”
(Stājas spēkā 01.01.2016.)
https://likumi.lv//ta/id/278614
Ministru
kabineta
2013.gada
19.februāra
noteikumi
Nr.96
„Noteikumi par tiesas sniegtajiem
maksas pakalpojumiem”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
11.08.2017.)
https://likumi.lv//ta/id/254917
Ministru
kabineta
2013.gada
29.janvāra
noteikumi
Nr.65
„Oficiālo publikāciju noteikumi”
(Pēdējie grozījumi stājas spēkā
01.01.2014.)
https://likumi.lv//ta/id/254491

Invaliditātes grupa

Normatīvais regulējums
9.punkts
Persona, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte un
kura radījusi attiecīgo izgudrojumu vai dizainparaugu
par patenta vai dizainparauga apelācijas iesniegumu
maksā 20 % no šajos noteikumos noteiktās maksas.

8. un 9.punkts
Persona, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte un
kura iesniedz patenta pieteikumu vai iesniedz
reģistrācijai dizainparaugu, tā par šo pakalpojumu
maksā 20 % no šajos noteikumos noteiktās maksas.
5.1.1.apakšapakšpunkts
No samaksas par pakalpojumu atbrīvo,
pakalpojumu pieprasa persona ar invaliditāti.
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9.punkts
Oficiālās publikācijas maksas atvieglojumu 50 %
apmērā piešķir personām līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, personām ar I vai II grupas invaliditāti,
kas ir informācijas radītājas. Minētie atvieglojumi nav
attiecināmi uz uzņēmumu reģistra žurnāla,
komercreģistra, politisko partiju reģistra, laulāto
mantisko attiecību reģistra un Eiropas ekonomisko
interešu grupu reģistra ierakstu oficiālajām
publikācijām.
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Bērns ar
invaliditāti

Materiālu apkopoja R.Veidliņa
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