
3+ Ģimenes karte
jaunas iespējas

daudzbērnu ģimenēm!

Uzņēmumi,
kas piedāvā atlaides
ar 3+ Ģimenes karti



Degvielas uzpildes stacijas
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“Statoil” piedāvā 0.033 EUR atlaidi katram degvielas litram, kā arī 20% atlaidi
automazgāšanai. Atlaidi var saņemt, ja esi Statoil EXTRA kartes numuru norādījis
savā 3+ Ģimenes kartes pieteikuma veidlapā vai nosūtījis uz info@godagimene.lv

www.statoil.lv

“Neste Oil” piedāvā 0.015 EUR / litrā atlaidi jeburas degvielas iegādei.
Atlaide summējas ar Neste Oil lojalitātes kartes atlaidēm.

www.nesteoil.lv



Grāmatnīcas
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25% skolas un kancelejas precēm tirdzniecības centrā “Rimpeks”.
Adrese: Rīgā, Pildas ielā 16. www.rimpeks.lv

Datortehnikas un kancelejas preču internetveikalā “Garants BPTS”
20% atlaide kancelejas preču iegādei visa gada garumā.

www.garants.lv

15% atlaide kancelejas preču iegādei visās “Jānis Roze”
grāmatnīcās. Veikalu adreses: www.janisroze.lv

10% atlaide grāmatām un kancelejas precēm visās “Zvaigzne ABC” grāmatnīcās.

10% atlaide kancelejas preču iegādei visās “Valters un Rapa”
grāmatnīcās.

Grāmatnīcā Arga 5-10% atlaide kancelejas precēm

Visos Kanclera NAMS veikalos saņem 5% atlaidi



Grāmatnīcas
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Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem 10% atlaide precēm „Globuss” grāmatnīcās
visā Latvijā. Piešķiramā atlaide nesummējas ar citām atlaidēm.



Apdrošināšanas pakalpojumi
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Noformējot apdrošināšanas līgumus AAS “Balta”, atlaides šādos
apdrošināšanas veidos: - Īpašuma apdrošināšana (ieskaitot

ģimenes komplekso polisi) – 25%;
- Nelaimes gadījumu apdrošināšana – 40%;

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – 25%;
- Ceļojumu apdrošināšana–25%;

- KASKO – 10%;
- OCTA – 10%.

Filiāles: www.balta.lv. Tālr: 67522275



Kultūras iestādes
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Valsts SIA “Latvijas koncerti” piedāvā uz visiem saviem organizētajiem koncertiem
50% atlaidi. Pie “Latvijas koncertu” pasākumu biļešu iegādes kasēs tiek uzrādīta
“3+ Ģimenes karte”. Iegādājoties biļetes internetā bilesuparadize.lv, tiek ievadīts

kartes numurs. 
www.latvijaskoncerti.lv

50% atlaide uz kādu no “Latvijas Nacionālās Operas” iestudējumiem reizi divos mēnešos.
“3+ Ģimenes karti” uzrāda kasē. Iegādājoties bi’etes internetā bilesuparadize.lv, tiek
ievadīts kartes numurs. Īpašos piedāvājumus no “Latvijas Nacionālās Operas” meklē

daudzbērnu &imeņu portālā godagimene.lv
www.opera.lv

“Latvijas Operetes fonds” organizētajiem pasākumiem
40% atlaide Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem.

www.operetesfonds.lv

Līdz 30% atlaide uz vienu no “Dailes teātris” izrādēm reizi mēnesī. “3+ Ģimenes karti”
uzrāda kasē. Iegādājoties biļetes internetā bilesuparadize.lv, tiek ievadīts kartes numurs.

www.dailesteatris.lv

Līdz 30 % atlaide uz vienu no “Liepājas teātra” izrādēm reizi mēnesī. “3+ “Gimenes
karti” uzrāda kasē. Iegādājoties biļetes internetā bilesuparadize.lv, tiek ievadīts kartes

numurs. www.liepajasteatris.lv



Kultūras iestādes
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Līdz 30 % atlaide uz vienu no “Valmieras drāmas teātra” izrādēm
reizi mēnesī. “3+ Ģimenes karti” uzrāda kasē. Iegādājoties

biļetes internetā bilesuparadize.lv, tiek ievadīts kartes numurs. 
www.vdt.lv

“Daugavpils teātrī” kartes īpašnieki var iegādāties biļetes uz
teātra izrādēm ar 25% atlaidi (izņemot uz teātra pirmizrādēm
un akcijas izrādēm!) Uz bērnu izrādēm piedāvāta tiek akcija

ģimenēm, kad biļetes jāiegādājas tikai bērniem, bet vecāki biļeti
saņem bez maksas.

www.daugavpilsteatris.lv

Īpašie piedāvājumi daudzbērnu ģimenēm Teātra namā “Jūras Vārti”. Īpašos
piedāvājumus daudzbērnu ģimenes var saņemt, ja tiks uzrādīta “3+ Ģimenes

karte”, pret kuru apmaiņā teātra nams piešķir savu “Drauga karti” ar tai
pienākošamies atlaidēm: - 5% atlaide teātra repertuāra izrādēm; - 10% atlaide

koncertiem; -  20% atlaide mēneša īpašajam piedāvājumam.
www.jurasvarti.lv

Daudzbērnu ģimenēm Rīgas Cirks piedāvā atlaides – bērniem līdz 5 gadu
vecumam ieeja bez maksas (bez atsevišķas sēdvietas – klēpī), pārējiem ģimenes

 locekļiem biļetes ar 10% atlaidi.



Kultūras iestādes
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20% atlaide daudzbērnu ģimenēm visām izrādēm “Latvijas Leļļu
teātrī”, uzrādot “3+ “Gimenes karti” vai vecāku pasi un bērnu

dzimšanas apliecības. Iegādājoties biļetes internetā 
bilesuparadize.lv, tiek ievadīts kartes numurs.

www.lelluteatris.lv

“Latvijas Dabas muzeja” pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums daudzbērnu
ģimenēm ir bez maksas. “3+ “Gimenes karti” vai vecāku pasi un bērnu

dzimšanas apliecības uzrāda kasē.
www.dabasmuzejs.gov .lv

Izmantojot Ģimenes karti 3+ Cēsu koncertzālē,
30% atlaide iegādājoties biļetes uz bērnu pasākumiem!

Pirts Muzejs daudzbērnu ģimenēm (2 pieaugušie + visi bērni), uzrādot 3+
Ģimenes karti, piedāvā vienotu ieejas maksu visai ģimenei.

Tikai 5.- EUR ieeja Pirts Muzejā.

Cēsu pils komplekss piedāvā 50 % atlaidi ieejas maksai ģimenes biļetei Cēsu
pils kompleksā (Cēsu Viduslaiku pils, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs un

Izstāžu nams).



Interešu, izglītības un atpūtas centri
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50% atlaide nomai jebkuram lielo piepūšamo atrakciju komple-
tam no biedrības “Aktīvās atpūtas centrs” (AACE). Piedāvājums
spēkā no pirmdienas līdz ceturtdienai. Piegādes dienā jāuzrāda

“3+ Ģimenes karte”.
www.kids.aace.lv

Apmeklējot bērnu izpriecu centru “Bossiks” Jelgavā, atlaides
atrakcijām - 30 % par otro un 50 % par trešo un katru nākamo

bērnu ģimenē.
Adrese: Jelgava, P.Brieža iela 4. www.bossiks.lv

30% atlaide “Psaiho.lv” piedzīvojumu trasēm. Adrese: Rīga,
Ūnijas iela 8, k.7. www.psaiho.lv

25% atlaide “Veizāna deju skolā” par bērna apmeklējumu
nodarbībām. Adrese: Rīga, Ūnijas iela 8, k.5, www.dejuskola.lv

DEJU SKOLA VENDIJA
 Katram dejotājam ar Goda Ģimene 3+ karti piešķiram atlaidi 5 eiro apmērā

no mēneša maksas. Jaunā deju skolas adrese ir Mazā nometņu iela 47.



Interešu, izglītības un atpūtas centri
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Zinātnes centrs “Z (in) oo” piedāvā izzinošas nodarbības un
pasākumus. Ieejas biļete ar atlaidi, uzrādot “3+ Ģimenes karti” ,
neatkarīgi no bērnu skaita - 15.00 EUR darba dienās,18.00 EUR

brīvdienās.
Adrese: Cēsis, J.Poruka iela 8. www.zinoo.lv

10% atlaide Liepājas Olimpiskā centra baseina&SPA
apmeklējumam daudzbērnu

ģimenēm par katru bērnu, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu.
Bērniem līdz 6 gadu vecumam ieeja bez maksas.

Adrese: Liepāja, Brīvības iela 39. www.loc.lv

Dzīvojat Jēkabpilī un vēlaties pievērsties veselīgākam dzīvesveidam, piemēram,
dodoties uz baseinu? Daudzbērnu ģimenēm tas tagad ir izdevīgāk!

Uzņēmums “Citrus” Jēkabpilī 3+Ģimenes kartes īpašniekiem SPA kompleksa un
sporta baseina pakalpojumiem piedāvā 10% atlaidi!

Uzrādot 3+ Ģimenes karti “Annels’’ Rotaļu laukumos
izklaides iespējams baudīt ar 30 % atlaidi.



Interešu, izglītības un atpūtas centri
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Ģimenes kartes 3+ kartes īpašniekiem piedāvājam 15% atlaidi
4 nodarbību abonementam pastāvīgi (uz visu sezonu).

Ziemeļvalstu valodu centrs Nordisk piedāvā atbalstu daudzbērnu ģimenēm 20%
apmērā no pilnas kursa cenas visām valodām un visiem apmācību līmeņiem

no A1-C1 (atlaide no 51.84 EUR līdz 76.86 EUR no pilnas kursa cenas).



Veselības pakalpojumi

11

Optikas veikalos “Fielmann” atlaides redzi koriģējošām brillēm.
Speciāla cena, sākot no 9,00 EUR.
Veikalu adreses: www.brillunams.lv

Oftalmoloģijas sabiedrības Grund-opt” veikalos atlaides
daudzbērnu ģimenēm:
- Kontaktlēcām – 20%;

- Kontaktlēcu kopšanas līdzekļiem – 20%;
- Briļļu ietvariem–25%;

- Briļļu lēcām–15%.
Atlaides nesummējās ar citām, veikalā jau esošām akcijām vai

atlaidēm.

“Mēness aptiekās” 20 % atlaide atsevišķiem uztura bagātinātājiem un vitamīniem.
 Sarakstu skatīt www.godagimene.lv mājas lapā

Aptieku adreses: www.menessaptieka.lv 

“Optio optika” veikalos brilles no 10.00 EUR un bez maksas redzes pārbaude
daudzbērnu ģimenēm.

“Optio optika” ir Latvijā lielākā optikas preču uzņēmuma SIA “Optometrijas
centrs” veikalu ķēde, kas apvieno 21 veikalu, no kuriem 14 atrodas Rīgā un

vēl 7 Latvijā lielākajās pilsētās.
Veikalu adreses: www.optio.lv



Veselības pakalpojumi
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Masāžas studiju tīkls “Figura Line”, uzrādot “3+ “Gimenes karti”
dāvina pirmo limfas stimulācijas masāžu bez maksas. 20 % atlaide

6 un 9 masāžas reižu abonementiem.
Salonu adreses: www.fi gura-line.lv

Apotheka daudzbērnu ģimenēm piešķir 10% atlaidi bērnu higiēnas precēm,
bērnu kosmētiskajiem līdzekļiem un uztura bagātinātājiem bērniem.

“Kamenes aptiekā” 10% atlaide bērnu higiēnas precēm, bērnu
kosmētiskajiem līdzekļiem un uztura bagātinātājiem.

Adrese: Jelgavas novads, Vircavas pagasts, “Kamenes”.

Uzrādot 3+ Ģimenes karti InternetAptieka.lv Dzelzavas ielā 120M vai
P.Brieža ielā 8, visām precēm izņemot recepšu un bezrecepšu zāles tiek piešķirta

5% atlaide bez summas ierobežojuma un iepērkoties www.InternetAptieka.lv
ievadot kodu ĢIMENE5 visām precēm izņemot bezrecepšu zāles tiek piešķirta

5% atlaide bez summas ierobežojuma ar bezmaksas piegādi visā Latvijā

Finesa klubs “Tornado” piešķir “Ģimenes kartes 3+“ uzrādītājam un viņa ģimenei
(vīrs, sieva, bērni) VIP klientu atlaižu līmeni pilna vai nepilna laika fi tnesa

abonementiem. Pilna laika abonementam cena 35,- EUR (bez atlaides 45,-
EUR), nepilna laika abonementam cena 30,- EUR (bez atlaides 39,- EUR).

Adrese: Rīga, Maskavas iela 418. www.tornado.lv



Veselības pakalpojumi
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“Veselības centrs 4” piešķir 5% - 20% atlaidi maksas 
pakalpojumiem lojalitātes programmas ietvaros. Lojalitātes

programmā iekļauto pakalpojumu apjoms un atlaižu apmērs var
tikt mainīts, ja tiek mainīts pakalpojumu izcenojums.
Pakalpojumu veidi un fi liāļu adreses: www.vc4.lv

lojalitātes programmas ietvaros.

“Studio Figura” Barona kvartālā daudzbērnu māmiņām īpašas cenas ķermeņa
kopšanas procedūrām: 8 reižu abonementam – 85 EUR (parastā cena 110 EUR);

 12 reižu abonementam –120 EUR (parastā cena 140 EUR).
Vairāk informācijas: www.studiofi gura.lv 

SIA “Centrālā Laboratorija” piedāvā 10 % atlaidi visiem maksas
pakalpojumiem. SIA “Centrālās Laboratorijas” fi liāles ir pieejamas
- Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Līvānos, Jēkabpilī, Alūksnē, Madonā,

Jelgavā, Elejā, Aucē, Sabilē, Saldū, Liepājā, Iecavā. 
Adreses: www.laboratorija.lv

SIA “Brocēnu aptieka” piedāvā 5% atlaidi bezrecepšu medikamentiem,
uzrādot 3+ Ģimenes karti.



Veselības pakalpojumi
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BeWell centrā Āģneskalna ielā 29 daudzbērnu māmiņām iespējams izmantot
limfodrenāžas masāžu ķermeņa formu un veselības uzlabošanai par īpašām

cenām: 1 reizes nodarbība – 8 EUR (standarta cena 15 EUR),
8 reižu abonements 60 EUR (standarta cena 100 EUR),
12 reižu abonements 80 EUR (standarta cena 120 EUR).

SIA “Ziedu enerģija” piedāvā visiem 3+ Ģimenes kartes īpašniekiem
8% atlaidi Baha ziedu līdzekļiem un grāmatām par Baha ziedu terapiju

veikaliņā Rīgā, Graudu ielā 61C.

Zobārstniecības un estētiskās medicīnas klīnika “Sky Dream Clinic” piedāvā
„Goda ģimenes  kartes” īpašniekiem visiem zobārstniecības terapijas

pakalpojumiematlaidi 10%.

Profesionālās Mikropigmentācijas Centrs „PMC” piedāvā „Ģimenes kartes 3+”
īpašniekiem bezmaksas centra speciālistu konsultāciju un 10% atlaidi pirmajai

mikropigmentācijas procedūrai.

Masāžas salons masazas.lv piedāvā “Ģimenes kartes 3+” īpašniekiem
procedūras ar 15% atlaidi, tai skaitā klasisko masāžu, muguras masāžu, pilnu

ķermeņa masāžu un ajūrvēdas procedūras.



Ģimeņu izglītība, vecāku kursi
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Jauno un topošo ģimeņu atbalsta centrs “Pūriņu skola” piedāvā
20% atlaides bērnu un vecāku nodarbībām.

Adrese: Valmiera, Beātes iela 10 (bijušās Mūzikas skolas ēkā).
www.puurinuskola.weebly.com

“Māmiņu Kluba Vecāku skola” piedāvā 15 % atlaidi visām vecāku
grupu nodarbībām, semināriem, grūtnieču vingrošanai, mazuļu
attīstošajām nodarbībām un dzemdību sagatavošanas kursiem.

Adrese: Rīga, Vīlandes iela 1. www.maminuklubs.lv/vecaku-skola

SIA “Ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centrs LĪNA” visiem 3+Ģimenes kartes īpašniekiem
Psiholoģijas centrā LĪNA piedāvā 15 % atlaidi pāra un ģimenes psihoterapijai

Veikalā- 5% atlaidi bižutērijai, kancelejas precēm, fotorāmīšiem, modinātājiem
un 10% atlaidi rotaļlietām. Studijas pakalpojumiem: 10% atlaide (krāsu terapija,

emocionālās brīvības terapija, darbs ar svārstu utml.).

Buduars.lv - Iespēja daudzbērnu māmiņām apmeklēt 6 maksas vebinārus
BEZ MAKSAS/gadā

Easy Dance piedāvā 20% atlaidi deju kursiem



Sadzīves pakalpojumi
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Tulkošanas birojs “Linearis” piedāvā 40% atlaidi bērna dzimšanas
apliecības tulkošanai ar notariālu apliecināšanu.

Adrese: Rīga, K.Barona iela 59/61. www.linearis.lv

Šūšanas un modes ateljē “Atelier Kristine” piedāvā daudzbērnu ģimenēm atlaides: 
- Individuālā šūšana – 15%; - Apģērbu labošana–20%;
- Ķīmiskā tīrīšana–20%; - Audumi–20%; - Gatavie apģērbi–15%.
Adrese: Rīga, Matīsa iela 69-1. Facebook: Atelier Kristine. Tālr: 25 608 404.

Ģeoloģiskās izpētes uzņēmums SIA “Geolite” piedāvā daudzbērnu
ģimenēm, uzsākot privātmājas būvniecību, veikt būvniecībai

paredzētā laukuma ģeoloģisko izpēti par 150.00 EUR + PVN.
Adrese: Rīga, Bauskas iela 184. www.geolite.lv.

Astroloģijas skola “Astrologos” piedāvā atlaide 5.00 EUR apmērā
astroloģijas konsultācijām un mēneša studiju maksai. Atlaide

daudzbērnu ģimenēm summējas ar citām atlaidēm. Adrese: Rīga,
Vaļņu iela 32, 505.kab. www.astrologos.lv

Ģimenes fotosesijas cenas atlaide – 25 %, “Dāvanu kartes” iegādes cenas
atlaide – 10 %, jebkuram citam mājas lapas www.kasparss.lv

norādītajam fotopakalpojumam cenas atlaide – 15 %.



Sadzīves pakalpojumi
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SIA “Dumbrāja Autoserviss” piedāvā 15% atlaidi auto rezerves
daļām un 15% atlaidi veiktajiem auto remonta darbiem, pakalpojumiem.

Adrese: “Bēķi”, Lībagu pagasts, Talsu novads. www.dumbrajaautoserviss.lv

“TRIPLEKS S”, IK, Autoserviss

“TRIPLEKS S”, IK, Autoserviss Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem piedāvā
45% atlaidi visiem autoelektriķa darbiem!

Uzrādot 3+ Ģimenes karti, veikals AutoMotīvs piedāvā: -43% auto riepām,
-20% visiem servisa darbiem, -15% auto ķīmijai, rezerves daļām un

aksesuāriem.

Meklē, kur tikt pie jaunas frizūras sev un bērniem? Frizētava HAIRRIGA
piedāvā atlaidi 2 EUR apmērā no matu griezuma standarta cenas!

“Ātrā Frizētava | LIEPĀJA” uzrādot Ģimenes karti 3+ piedāvā 40% atlaidi
ikvienam ģimenes loceklim matu griešanai vai veidošanai.

Pinam arī bizes lielām un mazām dāmām.

Advokāta pakalpojumi
Ar Ģimenes karti 3+ Zvērināta advokāta Daniela Neiberga pirmā konsultācija –
par velti, par nākošajām 20% atlaide no takses. Birojs: K.Valdemāra 34-7, Rīga.



Sadzīves pakalpojumi
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www.solis.lv izsoļu informācijas pakalpojumi valsts, pašvaldību un maksātnespējas
procesa administratoru rīkotām kustamās un nekustamās mantas izsolēm - 50%
atlaide no abonēšanas maksas, abonējot vismaz 3 mēnešus, plus bezmaksas

konsultācija, ja tev ir Ģimenes karte 3+!

5% atlaide visiem GT tehnikas serviss sniegtajiem pakalpojumiem – kārtridžu
uzpildei, printeru, datoru, mobilo telefonu un cita veida tehnikas remontam.

Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem piedāvātas tiek atlaides sākot no 10%!
Izmantojiet!

Rīgas Taksometru parks piedāvā ar Ģimenes karti 3+ atlaidi – iekāpšanas
maksai – 27% braucieniem pilsētā un 33% braucieniem no lidostas;

attāluma tarifam – 11% braucieniem pilsētā un 20% braucieniem no lidostas;
kā arī16 -19 vietīgu autobusu nomai 10% atlaidi.

Krāj saviem mērķiem ar ievērojamām atlaidēm: 100% atlaide līguma
noformēšanas maksai, līdz 45% atlaide komisijas maksai,

līdz 25% atlaide risku apdrošināšanai.
Nāc uz jebkuru Latvijas Bankas Citadele fi liāli ar Ģimenes karti 3+!



Sadzīves pakalpojumi
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No 1.07.2015. Evalatus piedāvā sava uzņēmuma veikalos ar Ģimenes karti 3+
izmantot 5 eiro atlaidi mobilā tālruņa iegādei bērnam,

kā arī 5% atlaidi tālruņa aksesuāru iegādei.

Visiem Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem - 20 % atlaide visām pilnas cenas precēm
Labdarības veikalā “Tuvu” Jelgavā, Pasta ielā 20.

Autoskola “Kristīne”
Uzrādot 3+ Ģimenes karti pilna apmācības kursa atlaide 99% +

dāvanā 2 akadēmiskās braukšanas stundas.

3+ Ģimenes kartes īpašniekiem POLYGLOT piedāvā gan atlaides tulkojumiem,
gan svešvalodu kursiem un arī privātnodarbībām bērniem!



Tūrisms
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“Aktīvā tūrisma centrs EŽI” piedāvā 30% atlaidi dalībai brīvdabas
piedzīvojumu parka publiskajos pasākumos.
Adrese: Valmiera, Beātes iela 30. www.ezi.lv

Tūrisma operators “Nacional Travel” piedāvā 10% papildus atlaidi
kompleksajiem tūrisma ceļojumiem. Atlaide summējas ar

pārējām “Nacional Travel” atlaidēm.
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 13-61. www.nacionaltravel.lv

Tūrisma klubs “Virsaitis” piedāvā ūdenstūrisma (laivas un aksesuāri) inventāra
nomas pakalpojumus ar 20% atlaidi no interneta mājas lapā www.laivunoma.lv

publicētās cenas.

Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” vienas dienas ekskursijām pa Latviju un
Baltiju daudzbērnu ģimenē katram bērnam piedāvā 10% atlaidi no kopējās

ekskursijas cenas.



Tūrisms
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Brīvdienu māja Turaidas Viesturs
Ja meklējat atpūtas vietu visai ģimenei, ir vērts ieskatīties šeit!

Jo, izmantojot Ģimenes kartes 3+ privilēģijas, iespējams tikt pie 20% atlaides!

Tūrisma aģentūra “”Balt – go” piedāvā iespēju daudzbērnu ģimenēm doties
Kustīgās un Lustīgās vienas dienas ekskursijās pa Latviju un Baltiju, ņemot

līdzi visus savus bērnus, bet maksājot tikai par vienu bērnu. Šī biļešu apmaksas
priekšrocība tiek piedāvāta tikai tādos gadījumos, ja biļetes pērk tūrisma

aģentūras “Balt-go” birojos.

Tērvetes dabas parks
Dabas parks Tērvetē  Ģimens kartes 3+ īpašniekiem piedāvā pēc jaukas

pastaigas parkā doties braucienā ar Pasaku bānīti, izmantojot 50% atlaidi!
Ģimenes biļetes cena ieejai dabas parkā - 9,50EUR.



Tirdzniecības centri
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Ģimenes interneta lielveikals Nuko.lv piedāvā 10% atlaidi visiem
pirkumiem! Nuko.lv piedāvā plašu klāstu bērnu higiēnas,

pārtikas,sadzīves ķīmijas, kā arī pārtikas precēm, ar ērtu piegādi
uz mājām. Iegādājoties preci, obligāti jābūt norādītam kartes
nosaukumam un kartes numuram: 3+gimeneskarte_xxxxxx.

Tirdzniecības centrs “Valleta” Valmierā piedāvā Klienta karti ar 50% atlaidi
par 1.50 Eur!

Tikai LIEPĀJĀ dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm tiek piedāvāta atlaide
Stenders produkcijai! 20% atlaide visai produkcijai veikalos:

TN “Kurzeme” Liepājā , Lielā iela 13, T/c „Ostmala” Liepājā, K. Zāles laukums 8

Visiem Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem 10% atlaide pilnas cenas Mothercare
apģērbu kolekcijai un ELC rotaļlietām!

Iepērkoties mimido.lv interneta veikalā, pēc pirkuma groza noformēšanas akcijas
kodu laukā ievadiet kodu “3+gimeneskarte”. No kopējās pirkuma summas

tiks automātiski atrēķināta 10% atlaide. Nākamajā solī komentāru laukā lūdzu
ievadiet 3+ Ģimenes kartes numuru.



Tirdzniecības centri
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Bērnu preču veikals Minikid.lv daudzbērnu ģimenēm piedāvā savos veikalos
atlaidi 10% apmērā no pamatcenas.

Daudzbērnu ģimenēm, iepērkoties veikalos “Lāčuks” un uzrādot Ģimenes karti
3+, tiks piešķirta 10% atlaide pirkumiem!



Apģērbi
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SIA “Guntina.com” Latvijā ražotu apģērbu un aksesuāru interneta
veikalā visiem apģērbiem atlaide 25% no preces pamatcenas.

Adrese: Rīga, Brīvības iela 155, k.5. www.guntina.com

Interneta veikals KB-STYLE.lv piedāvā 10% atlaidi visiem sieviešu,
vīriešu un bērnu apģērbiem, pasūtot internetā. 20% atlaide visiem

apģērbiem, iegādājoties uz vietas veikalā. 
Adrese: Ogre, Skolas

iela 1b-35. www.kb-style.lv

Apģērbu veikalu tīkls “H&M” piedāvā 15% atlaidi visām pilnas
cenas precēm - sieviešu, vīriešu, bērnu apģērbiem. Atlaides

nesummējas ar citām atlaidēm. 
Veikalu adreses: www.hm.com/lv

Bērnu apģērbu veikals “Polarn O.Pyret” piedāvā 15% atlaides visai 
precei no pamatcenas. Adrese: Rīga, Tirdzniecības centrs “Spice”,

Lielirbes iela 29. www.polarnopyret.lv

Apģērbu veikalu tīklā “Lindex” 10% atlaide no pamatcenas bērnu
un sieviešu (t.sk.apakšveļas) nodaļās. 
Veikalu adreses: www.lindex.com/lv



Apģērbi

Sieviešu un vīriešu apģērbu veikalos “Meta” 10 % atlaide jaunajām
kolekcijām. Atlaides nesummējas ar citām akciju atlaidēm. “Meta”

outletos 10% atlaide visām precēm pastavīgi. Veikali “Meta”
atrodas lielākajos tirdzniecības centros visā Latvijā.

Apavu, apģērbu un aksesuāru veikalos visai ģimenei “Linkastore”
10% atlaide visām pilnas cenas precēm.

Veikalu adreses: http://www.draugiem.lv/linkastore/

15% atlaide X jeans veikalos. Atlaide tiek piemērota precēm no tās pilnās cenas.

Ar daudzbērnu ģimenes karti izmanto -20% atlaidi visām pilnas cenas precēm
(apģērbiem, apaviem, grāmatām, traukiem, rotaļlietām u.c.), kā arī veikalos

notiekošajiem pasākumiem (darbnīcām, kursiem, koncertiem u.c.).

Mana Soma
Piedāvājam 10 % atlaidi no pirkuma summas internetveikalā www.manasoma.lv

un veikalā Duntes ielā 34, Rīgā
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Apģērbi

A� �  � � ņš
Apavu un apģērbu veikals “Apavu namiņš” Bauskā, Zaļā iela 11-7, uzrādot 3+
Ģimenes karti, sniedz 10 % atlaidi visām precēm (izņemot tās, kurām ir akcijas

cena). Veikalā var iegādāties apavus un to aksesuārus visai ģimenei,
sākot no 18 izmēra līdz 50 izmēram, kā arī ir lielizmēra apģērbus.

Veikals “Wool & More” piedāvā 3+ Ģimenes kartes īpašniekiem ar 10% atlaidi
iegādāties augstas kvalitātes trikotāžu, ražotu Itālijā, sievietēm,

vīriešiem un bērniem.
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Apavu un aksesuāru veikalā “Apavi24.lv” 15% atlaide apaviem,
iegādājoties preci veikalā vai internetā. Atlaides nesummējas ar

citām uzņēmuma piedāvātajām atlaidēm.
Adrese: Rīga, Pērnavas iela 6/8. www.apavi24.lv

Apavu veikalu tīklā “Crocs” atlaide 10% apmērā no pamatcenas,
pērkot “Crocs” apavus

veikalos Rīgā t/p Alfa, t/c Mols, t/c Galerija centrs,t/c Domina, t/c
Spice, t/c Rīga Plaza, Valmierā t/c Valleta.

www.draugiem.lv/open24

Čībiņas visai ģimenei no “Līga Čība” ar 15% atlaidi pirmajām
čībiņām, bet pasūtot vairāk par vienu pāri, nākamais pārītis 

(ar ādas zolīti) – dāvanā!
www.ligaciba.lv

Lielo izmēru apavu veikals “Apavi 40+” Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem piedāvā
12% atlaidi visiem jaunās kolekcijas apaviem (atlaides nesummējas)!



Mazuļu preces
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Natureforbaby.lv interneta veikalā 20% atlaide dabīgiem, Latvijā
ražotiem produktiem zīdaiņu un bērnu aprūpei.

www.natureforbaby.lv

Bērnu apģērbu un aprūpes piederumu veikalā “„Čapčiks” 10% visai
precei. Atlaide piemērojas pasūtot preci arī internetā.

Adrese: Rīgā, Artilērijas ielā 13.
www.chapchic.eu

10% atlaide pirkumiem mazuļu ratiņu, mēbeļu, apģērbu un higiēnas preču veikalā
“BĒBIS” vai interneta veikalā Bebis.lv. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm un
nesummējas ar citām atlaidēm. Adrese: Rīga, Āgenskalns, Mārupes iela 8b.

www.bebis.lv

10% atlaide visām „Phil&Teds” bērnu precēm- bērnu ratiem un
aprūpes piederumiem, iegādājoties tās interneta veikalā 

Semmi.lv. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm un nesummējas ar
citām atlaidēm. www.semmi.lv

Mazuļu preču interneta veikals Babyzone.lv piedāvā pastāvīgu
atlaidi 5% apmērā jebkurai precei no Skip Hop kolekcijas un katru

mēnesi jauns piedāvājums vienā no www.Babyzone.lv veikala sadaļām.



Mazuļu preces
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Meklējat rotaļlietas? Ieskatieties veikalu tīklā “TOYTEAM”! Daudzbērnu ģimenes
kartes īpašniekiem 10% atlaide dažādu preču iegādei!

Veikals “Autokrēsliņu pasaule” daudzbērnu ģimenēm piedāvā 15% atlaidi visām
precēm veikalā. Piedāvājums nesummējas ar citiem piedāvājumiem.



Sporta preces
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“Gandrs” piedāvā 17% atlaidi sekojošām preču grupām uzņēmuma veikalos: 
- Bērnu un jauniešu apavi;

- Bērnu un jauniešu slaloma slēpes;
- Snovborda dēļi un distanču slēpes;

- Bērnu un jauniešu apģērbs;
- Bērnu un pusaudžu velosipēdi.
Veikalu adreses: www.gandrs.lv

Uzrādot 3+ Ģimenes karti bērnu velosipēdiem 20 % atlaide veikalos “Veloriba”!



Interjers
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Latvijā ražotu dīvānu, gultu un matraču interneta veikals “Ērti.lv”
piedāvā atlaides:

- 15% bērnu matračiem;
- 10% matračiem un gultām (izņemo matraču mode’us „Classic”,

„Bonnell Eco” un „Orto”);
- 5% dīvāniem,

- 25% atlaide iegādāto preču piegādei Rīgā. www.erti.lv.

Mēbeļu un interjera preču veikalā “Mūzas istaba” 10% atlaide no
preces pamatcenas veikala salonā un interneta veikalā.

Veikalu adreses un interneta veikals: www.muzasistaba.lv.

Mēbeļu veikals “Čiekurs” piedāvā 10 % atlaidi jebkurai precei no
pamatcenas fi rmas veikalos.

Veikalu adreses: www.ciekurs.lv

Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem piedāvā 10% atlaidi visām precēm veikalos
“ASTRA”.

VIVACOLOR & TIKKURILA KRĀSU VEIKALĀ Rīgā, Krūzes ielā 23 uzrādot 3+
Ģimenes karti visai precei 15% atlaide.



Bižutērija
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Bižutērijas veikalos “Riviera” 20% atlaide jebkurai precei. Veikalu
adreses: http://www.riviera-collection.com/lv

Bižutērijas un aksesuāru veikalos “Kazene” 15% atlaide jebkurai
precei. Veikalu adreses: www.kazene.lv.

No maija līdz decembra beigām ar 3+ karti cilvēki varēs norēķināties visos mūsu
 585 veikalos Latvijā (ar veikalu sarakstu var iepazītiesmājas lapā www.585.lv).

Tāpat kā iepriekš klienti varēs iegādāties sudraba rotaslietas pirmdienās, ar atlaidi 
60 % apmērā

*Atlaide nebūs piemērota sudrabam ar dārgakmeņiem, pusdārgakmeņiem un
galda piederumiem.

Veikalā- 5% atlaidi bižutērijai, kancelejas precēm, fotorāmīšiem, modinātājiem
un 10% atlaidi rotaļlietām. Studijas pakalpojumiem: 10% atlaide (krāsu terapija,

emocionālās brīvības terapija, darbs ar svārstu utml.).
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Bērnu pārtika “Humana” piedāvā 15% atlaidi stiklā iepakotajai
produkcijai (BIO biezeņiem un sulām). Visai pārējai “Humana”

produkcijai 20% atlaide, iegādājoties mazumtirdzniecības vietā vai
interneta veikalā Bernulietas.lv. Adrese: Rīgā, Ropažu ielā 19a.

Interneta veikals: www.bernulietas.lv.

“Skrīveru Saldumi” fi rmas veikalos 10% atlaide saldumu
produkcijai. Veikalu adreses: www.skriverusaldumi.lv.

VIVO sausajiem ieraugiem ar Ģimenes karti 3+ 10% atlaide! Iepērcies izdevīgi!



Kafejnīcas, restorāni
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Picērija “Makss un Morics” jebkurai picai, baudot to uz vietas,
piemēro 30% atlaidi. Atlaide netiek piemērota picu piegādēm.

Adrese: Rīgā, Biķernieku ielā 57.
www.makssunmorics.lv

Labas garšas tirgotavā atlaides tējai un kafi jai! Jebkuram pirkumam 20 % atlaide, 
savukārt iegādājoties beramo tēju un kafi ju sākot no 500g piešķiram 40% atlaidi.

Restorāns “SPLITS” piedāvā 15% atlaidi visiem Ģimenes kartes 3+ īpašniekiem:
ēdieniem un dzērieniem no restorāna ēdienkartes.

Veģetārā kafejnīca “Garuda” piedāvā 15% atlaidi uzrādot Ģimenes karti 3+!



Kosmētika
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Piedāvājums 20% visai eko kosmētikai interneta veikalā 
www.bioeko.lv.

Greenwalk internetveikalā www.greenwalk.eu “Ģimenes kartes 3+” īpašnieks
reģistrējoties par Klientu iegūst VIP Klienta priekšrocības



Mobilo sakaru operatori
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“Latvijas Mobilais Telefons” piedāvā atlaides:
- Balss iekārtām–5%

- Planšetēm–5%
- Portatīvajiem datoriem–5%

- Citām iekārtām–5%
- Balss un citu iekārtu aksesuāriem–10%.

Veikalu adreses: www.lmt.lv



Viesnīcas, banketi, atpūtas kompleksi

Visiem 3+Ģimenes kartes īpašniekiem atpūtas komplekss “Luiize” piedāvā
10% atlaidi dažādiem kompleksa pakalpojumiem.
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Kino

No 27. aprīļa k/t “Kino Citadele” sadarbībā ar Latvijas Goda ģimeni piedāvā
daudzbērnu ģimenēm apmeklēt kino lētāk, uzrādot 3+ Ģimenes karti! Uzrādot
3+ Ģimenes karti, kino biļete maksās 3,75 Eur uz fi lmām 2D formātā un 4,75

Eur uz fi lmām 3D formātā.

Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Riga IFF) piedāvā apmeklēt bērnu un
jauniešu fi lmas ar 25% atlaidi, uzrādot Ģimenes karti 3+!
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Nometnes

Dejo un radi dabā
BeArt piedāvā daudzbērnu ģimeņu bērniem izbaudīt vienas nedēļas

izaicinājumu un piedzīvojumu meža un jūras gaisa apskāvienos ar mūsdienu
deju un mākslu brīvā dabā, ar iespējām, ko tā sniedz mežā, ūdenī, pļavā.

Mirandas nometnes
Katras nometnes piedāvājumā, īpašas atlaides daudzbērnu ģimeņu bērniem!

Amerikas Atklāšanas nometne
Vasaras nometne Amerikas Atklāšana 2015 piedāvā 30 EUR atlaidi ar 3+

Ģimenes karti katram bērnam no ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem!

Jums ir Ģimenes karte 3+? Lieliski, jo jums pienākas atlaides daudzbērnu
ģimenēm vasaras bērnu un jauniešu nometnēm ar svešvalodu nodarbībām!

Ja dienas centru apmeklē divi bērni no vienas ģimenes, tiek piešķirta 15%
atlaide. Ar “3+ Ģimenes karti” tiek piešķirta 20% atlaide.

“Spēka Ruksis” piedāvājums: 29 euro atlaide. Ja piesakās kopā divi vai vairāk
bērniņi, tad vēl papildus atlaide 5 euro katram bērnam.
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