VALSTS NODROŠINĀTIE
ATBALSTA PASĀKUMI
DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM
SAMAZINĀTS NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKLIS

50%

no nodokļa, ne vairāk
par 500,00 EUR/gadā

SAMAZINĀTA VALSTS NODEVA PAR
ĪPAŠUMA TIESĪBU NOSTIPRINĀŠANU
ZEMESGRĀMATĀ*
no nekustamā

0,5%

īpašuma vērtības

MĀJOKĻA ATBALSTA PROGRAMMAS
galvojums pirmā mājokļa iegādei, kā arī tiesības
saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa
iegādei vai būvniecībai

BRAUKŠANAS MAKSAS
ATLAIDES SABIEDRISKAJĀ
TRANSPORTĀ*

50%

reģionālās
nozīmes
maršrutā no
brauciena biļetes
pilnās cenas
(tikai pieaugušajiem)

40%

no abonementa
biļetes cenas

90%

Reģionālās nozīmes maršrutā
apmērā (tikai ar bērna “3+ Ģimenes karti”) no
brauciena biļetes pilnās cenas daudzbērnu
ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes
un kas turpina vispārējās, profesionālās,
augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu,
bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai

100%

apmērā 4. maijā,
11. un 18. novembrī

SAMAZINĀTA VALSTS NODEVA
PAR INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANU
NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA

par pirmo bērnu
/mēnesī

22,76 EUR

par trešo bērnu
/mēnesī

50,07 EUR

LATVIJAS GODA ĢIMENES
APLIECĪBA
“3+ ĢIMENES KARTE” UN
TĀS SNIEGTĀS ATLAIDES

50%

11,38 EUR

34,14 EUR

50%

ATBALSTS NORĒĶINIEM
PAR ELEKTRĪBU

apmērs atkarīgs no
bērna
dzimšanas
secības

par otro bērnu
/mēnesī

TRANSPORTLĪDZEKĻA
EKSPLUATĀCIJAS NODOKĻA
ATVIEGLOJUMS*

ATLAIDES KULTŪRAS
MINISTRIJAS
PĀRRAUDZĪBĀ ESOŠOS
TEĀTROS
KONCERTORGANIZĀCIJĀS
UN PADOTĪBĀ ESOŠAJOS
MUZEJOS

ĢIMENES VALSTS
PABALSTS, kura

par ceturto un
nākamajiem bērniem
/mēnesī

Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz

trīs bērni, to skaitā audžuģimenē un aizbildnībā esošie.
Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību

PIEMAKSA
PIE
ĢIMENES VALSTS
PABALSTA,
kuru piešķir par divu
un vairāku bērnu
(1–20 gadu vecumā)
audzināšanu:

10,00 EUR

par diviem bērniem
/mēnesī

ATBRĪVOJUMS NO
CIVILSTĀVOKĻA AKTU
REĢISTRĀCIJAS VALSTS NODEVAS

66,00 EUR
par trim bērniem
/mēnesī

+
50,00 EUR

ATBRĪVOJUMS NO MAKSAS

ATBRĪVOJUMS NO VALSTS NODEVAS PAR
RAJONU (PILSĒTU) TIESU, APGABALTIESU
UN AUGSTĀKĀS TIESAS SNIEGTAJIEM
MAKSAS PAKALPOJUMIEM

PAPILDATVAĻINĀJUMS

TIESĪBAS UZ PENSIJAS VECUMU PIECUS GADUS PIRMS LIKUMĀ
NOTEIKTĀ PENSIONĒŠANĀS VECUMA SASNIEGŠANAS

par Tieslietu ministrijas sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar
ziņu sniegšanu no civilstāvokļa aktu
reģistra ierakstiem

darba devējam ir pienākums piešķirt
ikgadējo
apmaksāto
papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir
trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16
gadiem; darba devējam ir pienākums
izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu
par laiku, kad darbinieks atrodas šādā
papildatvaļinājumā

www.godagimene.lv
*Uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”

par katru nākamo
bērnu

bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika
periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus
vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir
bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai
aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo
pienākumu izpildīšanas dēļ

www.vietagimenei.lv

