
PAŠVALDĪBU ATBALSTS

FINANSIĀLAIS VALSTS ATBALSTS

ATBALSTS
PILNGADĪGAI PERSONAI
AR INVALIDITĀTI

Vispārējā gadījumā

I inv.gr.
II inv.gr. 
III inv.gr.

– 217,60 EUR/mēn.
– 190,40 EUR/mēn.
– 136,00 EUR/mēn.

Ja invaliditāte no bērnības

I inv.gr.
II inv.gr. 
III inv.gr.

– 260,80 EUR/mēn.
– 228,20 EUR/mēn.
– 163,00 EUR/mēn.

Vispārējā gadījumā

I inv.gr.
II inv.gr. 
III inv.gr.

– 152,60 EUR/mēn.
– 130,80 EUR/mēn.
– 109,00 EUR/mēn.

Ja invaliditāte no bērnības

I inv.gr.
II inv.gr. 
III inv.gr.

– 190,40 EUR/mēn.
– 163,20 EUR/mēn.
– 136,00 EUR/mēn.

Invaliditātes pensija – apmērs atkarīgs no personas uzkrātā apdrošināšanas stāža, 
pensijas minimālie apmēri

1

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personai, kurai nav tiesību uz invaliditātes pensiju2

Vispārējā gadījumā

213,43 EUR/mēn.

Ja invaliditāte no bērnības

313,43 EUR/mēn.

Pabalsts transporta izdevumu 
kompensēšanai personai, kurai ir 
apgrūtināta pārvietošanās un VDEĀVK 
izsniegusi atzinumu par medicīniskām 
indikācijām vieglā automobiļa speciālai 
pielāgošanai un pabalsta saņemšanai 
transporta izdevumu kompensēšanai – 
79,68 EUR par katru sešu mēnešu 
periodu

4

Pabalsts asistenta 
pakalpojuma 
izmantošanai personai ar 
I invaliditātes grupu sakarā 
ar redzes traucējumiem
17,07 EUR/nedēļā
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Kopšanas pabalsts personai ar ļoti smagu invaliditāti3

VALSTS ATBALSTS PAKALPOJUMU VEIDĀ
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) 
sniegtie profesionālās rehabilitācijas 
pakalpojumi - cilvēkam ar invaliditāti 
jaunas profesijas apgūšana vai profesionālo 
zināšanu un prasmju pilnveidošana 
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 
vai SIVA Koledžā

1

Asistenta pakalpojums pašvaldībā un 
augstskolā vai koledžā personai 
ar I vai II invaliditātes grupu

3

Dažādi Nodarbinātības valsts aģentūras 
aktīvās nodarbinātības pasākumi 
personai ar invaliditāti

2

4

Tehniskie 
palīglīdzekļi5

VALSTS ATBALSTS DAŽĀDU ATVIEGLOJUMU VEIDĀ

Neapliekamais minimums pensijai – 
500,00 EUR/mēnesī (t.sk. invaliditātes 
pensijai)

1

Elektroenerģijas maksas atvieglojumi 
personai ar I invaliditātes grupu9

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu 
atvieglojums:

personai ar I un II invaliditātes grupu – 
154,00 euro/mēnesī

personai ar III invaliditātes grupu – 
120,00 euro/mēnesī

2

Veselības aprūpes pakalpojumi –
atbrīvojums no pacienta līdzmaksājuma 
personām ar I un II invaliditātes 
grupu un bezmaksas ģimenes ārsta 
apmeklējums personai ar 
I invaliditātes grupu

 3

Bezmaksas starppilsētu 
sabiedriskais transports:

personai ar I un II invaliditātes 
grupu

personai, kura pavada personu 
ar I invaliditātes grupu

4

Atbrīvojums no transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokļa par vienu 
personas ar invaliditāti īpašumā 
esošu transportlīdzekli

5

Samazināta civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas
(OCTA) prēmijas maksa par 40%

6

Stāvvietu izmantošanas 
karte:

personai ar I 
invaliditātes grupu 
sakarā ar redzes 
traucējumiem

personai ar invaliditāti, 
kurai ir kustību un 
gaitas traucējumi un VDEĀVK ir 
izsniegusi atzinumu par medicīniskām 
indikācijām vieglā automobiļa speciālai 
pielāgošanai un pabalsta saņemšanai 
transporta izdevumu kompensēšanai

7

Atbrīvojums no Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas maksas 
pakalpojumiem:

par atļauju piedalīties ceļu satiksmē 
ar vieglo automobili, kas aprīkots ar 
speciālu vadību

par vieglā automobiļa tehnisko 
ekspertīzi pēc tā pārbūves, ja 
pārbūve saistīta ar speciālas vadības 
sistēmas uzstādīšanu

par transportlīdzekļa tehnisko 
apskati vieglajam automobilim, kas 
aprīkots ar speciālu vadību

pirmreizējs bezmaksas teorētiskais 
un vadīšanas eksāmens pēc 
apmācības kursa pabeigšanas SIVA

8

Studiju un studējošā 
kredīta dzēšana,
pēc kredīta izmaksas 
uzsākšanas persona 
ieguvusi I vai II 
invaliditātes grupu 

 ja 10

Patentmaksas atvieglojumi – 
personai ar I un II invaliditātes 
grupu

11

Ieejas maksas atvieglojumi vai 
atbrīvojumi dažādos valsts 
un pašvaldību muzejos

12

Dažādu valsts nodevu atvieglojumi – 
pilns atvieglojumu saraksts pieejams: 
http://www.lm.gov.lv/lv/personam-ar
-invalidati/atvieglojumi-personam-ar
-invaliditati

13

Ilgstoša sociālā aprūpe – ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi institūcijās

1

Sabiedrībā balstīta sociālā aprūpe:

Aprūpe mājās pakalpojums

Dienas aprūpes centru pakalpojumi 
personai ar invaliditāti

Grupu māja/dzīvoklis – kur personas 
ar garīga rakstura traucējumiem 
dzīvo pastāvīgi, saņemot 
nepieciešamo atbalstu

Nodarbinātības prasmju apguve 
specializētās darbnīcās

Īslaicīgās sociālās aprūpes jeb 
“atelpas brīža” pakalpojums, lai 
aizstātu aprūpes procesā ģimenes 
locekļus

Atbalsts dažādās dzīves situācijās – 
individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības, 
speciālistu konsultācijas u.c.

2

ES FONDU SNIEGTAIS
ATBALSTS LĪDZ 2027. GADAM

Personām ar smagiem vai ļoti smagiem 
garīga rakstura traucējumiem (I vai II 
invaliditātes grupa) deinstitucionalizācijas 
projektu ietvaros sniegtie pakalpojumi:

Aprūpe mājās pakalpojums

Dienas aprūpes centru pakalpojumi

Nodarbinātības prasmju apguve 
specializētās darbnīcās

Grupu dzīvoklis vai māja, kur personas 
dzīvo pastāvīgi, saņemot nepieciešamo 
atbalstu

Īslaicīgās sociālās aprūpes jeb “atelpas 
brīža” pakalpojums, lai aizstātu aprūpes 
procesā ģimenes locekļus

Atbalsts dažādās dzīves situācijās – 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un 
grupu nodarbības, speciālistu 
konsultācijas u.c.

Surdotulka pakalpojumi personai ar 
dzirdes traucējumiem, izglītības 
programmas apguvei un saskarsmes 
nodrošināšanai

6 Ilgstoša sociālā aprūpe – ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi institūcijās 
personām ar smagiem un ļoti smagiem 
garīga rakstura traucējumiem (I un II 
invaliditātes grupa)

Pusceļa māja – pārejas posms no 
ilgstošas sociālās aprūpes uz 
patstāvīgu dzīvi

7

Servisa dzīvoklis – īpaši pielāgots 
dzīvoklis personai ar smagiem 
funkcionālajiem traucējumiem

Pakalpojumu pieejamība atkarīga no 
katras pašvaldības iespējām un 
finansiālajiem resursiem, kā arī tiesību uz 
pakalpojumu noteikšanai var tikt izvērtēti 
personas ienākumi un pieejamie resursi.

3

Apdrošināšanas atlīdzība un 
kaitējuma atlīdzība

ja personai noteikta invaliditāte 
ar vismaz 25% darbspēju 
zaudējumu saistībā ar nelaimes 
gadījumu darbā vai arodslimību, 
tad piešķir apdrošināšanas 
atlīdzību

ja personai invaliditāte noteikta 
saistībā Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanu, tad papildus 
invaliditātes pensijai piešķir arī 
kaitējuma atlīdzību

Abos gadījumos apmērs ir individuāli 
atšķirīgs.
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Vispārējā gadījumā

I inv.gr.
II inv.gr. 
III inv.gr.

– 198,38 EUR/mēn.
– 156,96 EUR/mēn.
– 109,00 EUR/mēn.

Ja invaliditāte no bērnības

I inv.gr.
II inv.gr. 
III inv.gr.

– 247,52 EUR/mēn.
– 195,84 EUR/mēn.
– 136,00 EUR/mēn.

Personai ar invaliditāti, kura strādā

Personai ar invaliditāti, kura NEstrādā


