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JAUNUMI

15% atlaide visām pilna ķermeņa procedūrām un to dāvanu 
kartēm

15% atlaide no apmeklējuma, kā arī pasākumu un ballīšu
organizēšanas cenas

10% atlaide no rēķina bistro/gastrobārā “Vēsma”

20% atlaide apmācību apmeklējumam 

RECURE (NCL, SIA)Uzņēmums:

FUNtastika (AVSO, SIA)Uzņēmums:

Gastrobārs “Vēsma” (ILGO, SIA)Uzņēmums:

Zemes skola (Ceļataka, SIA)Uzņēmums:

Atlaide tiek piemērota, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
ReCure – tas ir ceļojums uz citādu sevi, uz harmoniskāku un veselīgāku dzīvošanu.

Atlaide tiek piemērota, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
FUNtastika - tas ir plašs rotaļu laukums (700 m2), ar dažādām zonām: zona, māmiņām ar mazuļiem,  zona 
bērniem 3-5 gadi, zona bērniem no 5-10 gadu vecumam,
 un interaktīvā spēle ar 10 dažādiem video.

Atlaides nesummējas un darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

www.recure.lv Baznīcas iela 13-2B, Rīga, LV-1010

www.funtastika.lv Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007

www.vesma.lv Rīgas iela 49 Daugavpils, LV-5401

https://www.facebook.com/events/1212454592228018/
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20% atlaide silto smilšu (WARMSANDBOXR) individuālajai 
nodarbībai (40 min)

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””Uzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

www.pukuzirnis.lv Preiļi, Daugavpils ielā 34  (1.stāvs, ieeja no pagalma puses)
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DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS

Uzņēmums: SIA “Neste Latvija”

Uzņēmums: A/S “VIRŠI-A”

Atlaide darbojas novelkot 3+ Ģimenes karti “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacijās.

Uzņēmums: SIA Circle K

0,04 Eur atlaide katram degvielas litram
10% atlaide atlaidi karstajiem dzērieniem
10% atlaide “VIRŠI-A” sviestmaizēm un karstmaizēm

10% atlaide “VIRŠI-A” vējstiklu šķidrumam
10% atlaide automazgāšanai

20% atlaide automazgāšanai

0.033 Eur/litrā atlaide jebkuras degvielas iegādei

Lai Circle K degvielas uzpildes stacijās saņemtu piešķirto atlaidi, piesakoties 3+ Ģimenes kartei, 
iesniegumā attiecīgā vietā jānorāda Jums piederošās Statoil Extra vai Circle K kluba kartes numurs, kas 
sastāv no 17 cipariem. Ja Circle K atlaide tiek sasaistīta ar klienta personīgo bankas karti, tad aizpildot 
iesniegumu par pieteikšanos 3+ Ģimenes kartei attiecīgajā vietā jānorāda teksts BANKAS KARTE, neno-
rādot konkrētu bankas kartes numuru.

Ja 3+ Ģimenes karte jau ir, kad tiek iegūta Circle K Club karte, tad Circle K Club kartes numurs kopā ar 
informāciju, kurai personai tā pieder, jānosūta uz info@godagimene.lv, izņemot gadījumus, kad Statoil 
Extra karte vienkārši tiek samainīta ar Circle K Club karti. Ja 3+ Ģimenes karte jau ir un Circle K atlaide ir 
sasaistīta ar bankas karti, informācija par šo ir jāapraksta sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz  info@godag-
imene.lv, kopā ar informāciju par personu (vārds, uzvārds, telefona, numurs).
3+ Ģimenes atlaidi saņemsiet izmantojot savu Statoil Extra vai Cilcle K Club karti, nevis 3+ Ģimenes karti 
un par 3+ Ģimenes kartes esamību DUS darbiniekiem nav jāziņo.

www.circlek.lv visā Latvijas teritorijā

visa Latvija

0.045 Eur/litrā atlaide jebkuras degvielas iegādei, izmantojot
3+ Ģimene karte kopā ar Neste karti privātpersonām

0.03 Eur/litrā atlaide jebkuras degvielas iegādei, izmantojot
3+ Ģimenes karti

Pirms maksāšanas līdzekļa (skaidra nauda, bankas karte, Neste degvielas karte privātpersonām) 
maksāšanas automātā jāievieto 3+ Ģimenes karte.  Atlaide netiek summēta ar vēl kādām citām
Uzņēmuma piešķirtajām atlaidēm vai bonusiem, izņemot, ja apmaksa tiek veikta ar Neste degvielas karti 
privātpersonām, šajā gadījumā ar Karti piešķirtā atlaide tiek summēta ar atlaidi, kas tiek nodrošināta 
Neste degvielas kartes privātpersonām īpašniekam.

visā Latvijas teritorijāwww.neste.lv
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Degvielai un auto gāzei atlaide 0,02 Eur, degvielas uzpildes 
stacijā “TOTĀLS”
50% atlaide karstajiem dzērieniem degvielas uzpildes stacijā 
“TOTĀLS”
10% atlaide restorānā SUBWAY, Rīgas Veclaicenes šosejas 37.km, 
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141

30% atlaide karstajiem ēdieniem degvielas uzpildes stacijā
“TOTĀLS”

Uzņēmums: SIA “EKO Gāze”

Uzņēmums: SIA “PLUSS 1”

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

5% atlaide gāzes baloniem

Atlaide autogāzei 0.043 Eur/litrā, visās uzņēmuma gāzes
uzpildes stacijās, uzrādot EKO gāzes atlaižu karti, kura
sasaistīta ar 3+ Ģimenes karti (Lai aktivizētu atlaidi, lūgums atsūtīt jūsu 
vārdu, uzvārdu un EKO gāzes kartes Nr. uz info@godagimene.lv)

Atlaide degvielai 0,04 Eur par katru uzpildīto litru

Atlaide darbojas visās uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās uzrādot 3+ Ģimenes karti to darbiniekiem, 
kad veicat maksājumu.

Uzņēmums: SIA “ASTARTE-NAFTA”

www.astarte.lv visa Latvija

Uzņēmums: A/S “Viada Baltija”

Atlaide tiek piemērota maksājuma veikšanas laikā uzrādot 3+ Ģimenes karti DUS darbiniekam vai 
pašapkalpošanās DUS 3+ Ģimenes karti novelkot maksājumu terminālī.

Visa veida degvielai 0,045 Eur atlaide katram degvielas litram
30% atlaide auto mazgāšanas pakalpojumiem
30% atlaide karstajiem dzērieniem
30% atlaide karstajām uzkodām

www.viada.lv/ visa Latvija

www.ekogaze.lv klientiem@ekogaze.lv visa Latvija

facebook.com/dustotals/ Rīgas Veclaicenes šosejas 37. km
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Atlaides nesummējas ar KOOL atlaižu karti un darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

0,03 Eur atlaide degvielai, par katru litru

5% atlaide par precēm degvielas uzpildās stacijas veikalā

17% atlaide kafijai

10% atlaide ātrajām uzkodām

25% atlaide rotaļlietām

Uzņēmums: KOOL LATVIJA, SIA

 www.kool.lv Rīga, Ādaži, Augšlīgatne, Valmiera, Saurieši

www.whisker.lv
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3+ Ģimenes karte īpašniekiem 10% atlaide precēm „Globuss” grāmatnīcās visā Latvijā. Piešķiramā atlaide 
nesummējas ar citām atlaidēm.

www.gramatnicaglobuss.lv Visā Latvijas teritorijā

35% atlaide skolas un kancelejas precēm

Vairāk informācijas www.rimpeks.lv.

10% atlaide kancelejas preču iegādei

Vairāk informācijas par veikalu atrašanās vietām mājaslapā www.valterunrapa.lv.

Uzņēmums:

Uzņēmums: SIA Grāmatu nams “Valters un Rapa”

SIA “Rimpeks KP”

Uzņēmums: SIA “Latvijas grāmata”

GRĀMATNĪCAS UN KANCELEJAS PREČU TIRGOTĀJI

Uzņēmums: SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”

10% atlaide grāmatām un kancelejas precēm

10% atlaide grāmatām un kancelejas precēm, kuras Kartes īpašnieks iegādājas grāmatnīcās, ja Kartes 
lietotājs attiecīgajā uzņēmuma grāmatnīcā ir uzrādījis 3+ Ģimenes karte, pieejot pie kases pirms preču 
reģistrācijas kases aparātā. Atlaide nesummējas ar uzņēmuma lojalitātes kartes un citām uzņēmuma 
piedāvātajām atlaidēm.

10% atlaide visām precēm

www.zvaigzne.lv visā Latvijas teritorijā

www.valtersunrapa.lv Visa Latvija

www.rimpeks.lv Pildas ielā 16, Rīgā un visa Latvijā
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10% atlaide grāmatu un kancelejas preču veikalu tīkla
MNOGOKNIG veikalos un interneta veikalos www.mnogoknig.lv
vai www.labirint.lv, norādot 3+ Ģimenes kartes numuru

Veikali atrodas Rīgā A.Deglava ielā 69d, Valdeķu ielā 56, Lidoņu ielā 27, Nīcgales ielā 2B, Prūšu ielā 2, 
Anniņmuižas bulvārī 40a, Imantas 15.līnijā 7, Gobas ielā 13, Pulkveža Brieža ielā 9. Interneta veikalos 
mnogoknig.lv vai labirint.lv, grāmatu iegāde norādot kartes numuru.

15% atlaide kancelejas preču iegādei 

Daudzbērnu ģimenēm Jāņa Rozes grāmatnīcās tiek piedāvāts iegādāties kancelejas preces lētāk,
uzrādot 3+ Ģimenes karti.

10% atlaide papīram, kartonam un mākslas precēm

Uzņēmums piedāvā ļoti kvalitatīvu, drošu bērniem produkciju no vadošiem Eiropas ražotājiem.
Liels produkcijas klāsts paredzēts pat vismazākajiem, pārsvarā izstrādāts no dabīgām izejvielām, 
pārbaudīts un testēts.
Produkcija nesatur GMO un glutēnu.
Plašs piedāvājums dekoratīvi-lietišķās mākslas tehnikām, bērnu attīstošo spēļu komplektiem.
Uzrādot 3+ Ģimenes karte tiek piešķirta 10% atlaide papīram un kartonam (izņemot biroja papīru)
un mākslas precēm veikalā “PAPĪRU NAMS” Rīgā, Stabu ielā 13, ka arī  20% atlaide radošajām nodarbībām  
(pieaugušajiem un skolniekiem) Inovāciju izglītības centrā “IDEJA” Rīgā, Kr.Valdemara 40/k.1 ieeja no 
pagalma.

20% atlaide radošajām nodarbībām

SIA “KORS N”Uzņēmums:

SIA RK “VILORI”Uzņēmums:

SIA “Jānis Roze”Uzņēmums:

www.mnogoknig.lv; www.labirint.lv Rīga

www.jr.lv Visā Latvijas teritorijā

www.vilori.lv un www.ideja.edu.lv Rīga+371 67506453
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15% atlaide uz vienu konkrētu izrādi 1 reizi mēnesī

Jaunais Rīgas teātris piedāvā 3+ Ģimenes kartes īpašniekiem atlaidi uz vienu konkrētu izrādi vienu reizi 
mēnesī. Informācija par teātra noteikto izrādi, uz kuru tiek piešķirtas atlaides, tiek publicēta mājas lapā 
godagimene.lv

Līdz 30% atlaide uz vienu konkrētu izrādi 1 reizi mēnesī

Dailes teātris piešķir atlaidi uz vienu konkrētu izrādi reizi mēnesī. Informācija par izrādi (izrādes nosau-
kums un datums), kurai teātris piešķir atlaidi, tiek publicēta mājas lapā godagimene.lv

50% atlaide uz vienu konkrētu iestudējumu vienu reizi
divos mēnešos 

Informācija par konkrēto iestudējumu (nosaukums un datums), uz kuru tiek piešķirta atlaide, tiek 
publicēta mājas lapā godagimene.lv. Atlaides uz citām izrādēm netiek piemērotas. 
Minimālajam biļešu skaitam vienā pirkšanas reizē jābūt vismaz 3 gab.

Uzņēmums: Jaunais Rīgas teātris

Uzņēmums: Dailes teātris

Uzņēmums: Latvijas Nacionālā Opera un Balets

KULTŪRAS IESTĀDES

50% atlaide koncertiem

Latvijas koncerti piedāvā uz visiem saviem organizētajiem koncertiem 50% atlaidi, ja iegādājoties 
biļetes, kasē tiek uzrādīta derīga 3+ Ģimenes karte vai arī, pērkot biļetes internetā Biļešu paradīzē, tiek 
ievadīts 3+ Ģimenes kartes numurs.
Uzmanību! Šeit neietilpst tie koncerti, kuri notiek izbraukumā un organizētājs ir reģionālais uzņēmums.

Uzņēmums: VSIA “Latvijas Koncerti”

www.latvijaskoncerti.lv Rīga

www.jrt.lv Rīga, Miera iela 58a

www.dailesteatris.lv  Rīgā, Brīvības ielā 75

www.opera.lv Rīga, Aspazijas bulvāris 3
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Uzrādot 3+ Ģimenes karti, tiek piešķirta 1 (viena) SIA „Kurzemes filharmonija” lojalitātes programmas 
karte „Drauga karte”, kuru izmantojot tiek piešķirtas atlaides uz SIA „Kurzemes filharmonija” organizētiem 
pasākumiem. Drauga karti iespējams izmantot, iegādājoties biļetes gan teātra nama „Jūras vārti” kasē, 
gan internetā www.bilesuserviss.lv. Ar vienu Drauga karti var iegādāties 2 (divas) biļetes uz katru no 
lojalitātes programmā iekļautajiem pasākumiem.

Uzņēmums: SIA “Vidzemes koncertzāle”

Uzņēmums: Liepājas teātris

www.liepajasteatris.lv

Uzņēmums: SIA “Kurzemes filharmonija”

30% atlaide 3+ Ģimenes kartes īpašniekiem uz visiem 
koncertzāles “Cēsis” organizētajiem pasākumiem. Atlaide 
netiek piemērota citiem neatkarīgu producentu organizētajiem 
pasākumiem

Atlaide būs pieejama iegādājoties biļetes koncertzāles “Cēsis” kasē un “Biļešu paradīze” tirdzniecības 
vietās un internetā. 3+ Ģimenes kartei jābūt derīgai un tā jāuzrāda pie ieejas pasākumā kopā ar biļeti.                                  

5% atlaide teātra izrādēm

10% atlaide teātra izrādēm
20% atlaide teātra izrādēm

20% atlaide apmērā visām bērnu izrādēm Liepājas teātrī

Piedāvājums attiecas uz izrādēm, kas notiek Liepājas teātrī un ir Liepājas teātra izrādes. Piedāvājums nav 
spēkā Liepājas teātra viesizrādēm citās pilsētās vai citu teātru viesizrādēm Liepājas teātrī.

25% atlaide apmērā pārējām izrādēm Liepājas teātrī

10% atlaide biļetēm Kino CĒSIS, kas darbojas koncertzālē
“Cēsis”

www.jurasvarti.lv Ventspils, Karlīnes iela 40

Teātra ielā 4, Liepājā.

Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101cesukoncertzale.lv

info@cesukoncertzale.lv+371 6411 9921 (birojs), +371 6411 9922 (biļešu kase)
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50% atlaide aģentūras rīkotajiem pasākumiem

20% atlaide uzņēmuma bērnu ballīšu vadīšanas pakalpojumam, 
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

Ar repertuāru var iepazīties Biļešu servisa interneta vietnē www.bilesuserviss.lv/ Organizatori/ Riharda 
Čerkovska aģentūra. Atlaide darbojas pērkot biļetes Biļešu servisa kasēs uzrādot 3+ Ģimenes karti un 
interneta vietnē norādot 3+ Ģimenes kartes numuru. Biļešu skaits ar atlaidēm ir ierobežots.

40% atlaide biļetēm uz Operetes teātra rīkotajām izrādēm un
koncertiem. Atlaide darbojas pērkot biļetes Biļešu paradīzes
kasēs un uzrādot 3+ Ģimenes karti
(atlaide nedarbojas iepērkoties internetā)

Informācija par Operetes teātra rīkotajām izrādēm un koncertiem www.operetesteatris.lv un
www.godagimene.lv.

25% atlaide no biļetes cenas, uzrādot 3+ Ģimenes karti

20% atlaide uzņēmuma izrādēm

SIA Opereres teātrisUzņēmums:

SIA “Riharda Čerkovska Aģentūra”Uzņēmums:

SIA „Liepājas Leļļu teātris”Uzņēmums:

VSIA “Latvijas Leļļu teātris”Uzņēmums:

www.operetesteatris.lv

www.bilesuserviss.lv/lat/promoters-and-salespoints/
promoters/riharda-cerkovska-agentura-sia/

http://liepajaslelles.lv/

www.lelluteatris.lv/lv/

Rīga

Rīga

Liepāja, Rožu laukums 5/6

Rīga, K.Barona iela 16/18
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30% atlaide Uzņēmuma norādītajiem produktiem vai
pakalpojumiem, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti (atsauce par 
atlaidi tiks ievietota www.lnso.lv mājas lapā sadaļā “BIĻETES”, 
atlaide  produktiem tiek norādīta, pērkot produkta biļetes biļešu 
tirgotāja (SIA “Biļešu paradīze”) kasē vai interneta vietnē
(atlaide uzrādās ievietojot produkta izvēli iepirkuma grozā)

Ikmēneša īpašais piedāvājumu izrādēm, uzrādot derīgu
3+ Ģimenes karti (atsauce par atlaidi tiks ievietota
www.teatris.lv mājas lapā sadaļā “BIĻETES”), atlaide darbojas, 
biļetes pērkot tikai teātra kasē

VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”Uzņēmums:

VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”Uzņēmums:

www.lnso.lv Rīga

https://teatris.lv/lapas/bilesu-rezervacija-un-iegade Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010

VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”

Teātris  piedāvā skatītājiem īpašo piedāvājumu, kas darbojas 
pērkot biļetes tikai teātra kasē un interneta vietnē www.
bilesuserviss.lv

Uzņēmums:

Atsauce par īpašo piedāvājumu tiks ievietota www.trd.lv mājas lapā sadaļā “ZIŅAS” un
www.godagimene.lv

www.trd.lv Rīga

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs” Uzņēmums:

Uzņēmums piedāvā 3+ Ģimenes kartes īpašniekiem A, B, C, D 
sektoru apmeklējumus ar atlaidi:
– divi pieaugušie un bērni (uz 3+ Ģimenes kartes norādītie) – 14 Eur
– viens pieaugušais un bērni (uz 3+ Ģimenes kartes norādītie) – 7 Eur
– individuāls pieaugušā, 3+ Ģimenes kartes īpašnieka,
apmeklējums – 5 Eur
– individuāls bērna, 3+ Ģimenes kartes īpašnieka, apmeklējums – 4 Eur

www.rothkocenter.com Daugavpils
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20% atlaide no pamatcenas Uzņēmuma piedāvātajiem mācību
pakalpojumiem

SIA “Education centre Durbe”Uzņēmums:

SIA “Hansa Training”Uzņēmums:

hansatraining.lv

pasts@durbe.edu.lv

info@hansatraining.lv

+371 67844442

66100630 , +371 20844488

ĢIMENES IZGLĪTĪBA

Rīgā, Raiņa bulvārī 31–6

SIA “LatConsul”Uzņēmums:

www.latconsul.lv

latconsul@latconsul.lv67216433,  +371 20712220, fakss: 67216434

Rīga, Raiņa bulvārī 2

Rīga, Kr.Valdemāra ielā 4, (ieeja no Raiņa bulvāra)

20% atlaide valodu kursiem (angļu, latviešu un krievu)

3+ Ģimenes kartes īpašniekiem valodu centrā “Durbe” – 20 % atlaidi valodu kursiem grupās (angļu, 
latviešu un krievu)! Izmantojiet izdevību iegūt zināšanas lētāk! 

20% atlaide uzņēmuma mācību pakalpojumiem un
konsultācijām

10% atlaide no ģimenes biļetes cenas centra apmeklējumam

Biedrība „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”Uzņēmums:

Zinātkāres centrā Z(in)oo visa ģimene ieraudzīs zinātni taustāmā un uzskatāmā veidā. Eksponāti liks uz 
lietām palūkoties no cita, neierasta skatu punkta. Izglītojošas nodarbības. Ekskursijas klasēm un ģimenēm, 
izklaidējoši izzinošas ballītes. 

www.zinoo.lv Rīgā t/c “Galleria Riga” 5. stāvā, Dzirnavu iela 67,  Daugavpilī, Vienības ielā 30, 
Liepājā, Autoru ielā 4/6, Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 8.
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20% atlaide bērnu un vecāku nodarbībām

SIA “Astrologos”Uzņēmums:

Artas Maseles “Pūriņu skola”Uzņēmums:

Inovāciju izglītības centrs “Ideja” Uzņēmums:

Rita StafeckaUzņēmums:

Piesakoties ir jāmin, ka esi 3+ Ģimenes kartes īpašnieks un, apmeklējot nodarbību, jāuzrāda 
3+ Ģimenes karte.

astrologos.lv Rīga

www.purinuskola.weebly.com Valmiera, Beātes ielā 10

www.ideja.edu.lvideja@ideja.edu.lv+371  67506453

Rīga, K.Valdemāra ielā 40 korpuss 1, ieeja no pagalma

www.pucesaste.com info@pucesaste.com+371 287 00 171 Līvāni

20% atlaide apmērā radošajām nodarbībām
(pieaugušajiem un skolēniem)

Atlaide 10 Eur apmērā mēneša mācību maksai Andra Rača
Astroloģijas skolā

Atlaides summējas.

Atlaide 10 Eur apmērā individuālajām konsultācijām

Kouča sesija (pirmā tikšanās reize) ar atlaidi: 8 Eur

Psihologa konsultācijas ar atlaidi : 8 Eur

IZAUGSMES STUDIJA “Pūces aste” piedāvā:
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PPII “Zemenīte ABC” īpašais piedāvājums 3+ Ģimenēm
pirmsskolas izglītības apguvei īpašas cenas:

SIA “Zemenīte ABC” ir privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kas piedāvā arī telpas bērnu ballītēm, dažādu 
veida interešu pulciņus, studijas, mazuļu skoliņu.

50% atlaide iestāšanās maksa (visās  PPII ‘Zemenīte ABC’ filiālēs);

20% atlaide mēneša maksai (filiālēs Baldones ielā 7, Avotu ielā 76);

Ēdināšana tikai 1,43 Eur (cena norādīta jau atrēķinot Rīgas
pašvaldības finansējumu ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm).

15% atlaide uz jebkuru no uzņēmuma piedāvātajām izglītojošām 
un attīstošajām nodarbībām

SIA “Izglītības un attīstības centrs “Emīla skola””Uzņēmums:

SIA “Zemenīte ABC”Uzņēmums:

Skola piedāvā vienas un tās pašas apmācības metodes, vienu un to pašu apmācību veidu visiem bērniem, 
neatkarīgi no tā, kādas ir bērna vajadzības, uztvere, kādi apstākļi būtu vajadzīgi, lai bērnam veiktos. 
Tematiski izstrādāts nodarbību cikls apvieno dažādas tēmas vienā kopējā ciklā.  Kļūstot par Māmiņas 
skolas biedru, ir iespēja satikt citas mammas, veidot kontaktus, apzināt kopīgas problēmas un iespējas 
tās risināt. Tā ir arī iespēja jauki lietderīgi pavadīt laiku patīkamā atmosfērā.

www.emila-skola.com/ Rīga

www.zemenite.lvzemenite_abc@inbox.lv+371 28810666, 28440606 Rīga

10% atlaide katram bērnam mēneša maksai par pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi angļu valodā (ir noslēgti  
sadarbības līgumi ar Rīgas un Garkalnes pašvaldībām par  
līdzfinansējuma piešķiršanu)

15% atlaide atlaidi katram bērnam vasaras skolas apmeklējumam 
(sākot no 1 nedēļas līdz 2 mēnešiem)

3+ Ģimenes karte jāuzrāda slēdzot līgumu.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
“Six Senses International Preschool”Uzņēmums:

riga@6sensesinternational.com+371 25133508 Rīga
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10% atlaide izklaides un izglītības centra “Zili brīnumi Jūrmala” 
apmeklējumam, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

Izklaides un izglītības centrs skolām, bērnudārziem, ģimenēm un bērnu svinībām “Zili brīnumi Jūrmala”, 
iepirkšanās un izklaides centrā “Korso”. Ekspozīcija tiek veidota pēc bērnu grāmatas “Zili brīnumi / 
Sociālā fizika bērniem” tēmām. Neparasti un interaktīvi eksponāti. Telpu īre ballītēm un korporatīviem 
pasākumiem. Izbraukuma priekšnesumi ar fizikas un ķīmijas elementiem. 

50% atlaide bērniem un 33% atlaide pieaugušajiem, kuri
piedalās uzņēmuma Reitinga turnīros

50% atlaide licencei, ko izsniedz pieaugušajiem

100% atlaide atlaide licencei, ko izsniedz bērniem 
Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA “KORSO & K”Uzņēmums:

Biedrība “Latvijas badmintona federācija”Uzņēmums:

www.badminton.lv Visa Latvija

www.zilibrinumi.lv Jūrmala, Jomas ielā 37facebookcom/zilibrinumijurmala/

Atlaide 40% Uzņēmuma piedāvātajām nodarbībām, uzrādot 
derīgu 3+ Ģimenes karti

Biedrība “Džudo klubs Mārupe”Uzņēmums:

www.marupejudo.lv Tīrainefacebook.com/judo333/

15% atlaide Uzņēmuma rīkoto nodarbību apmeklējumam
vienam (katram) bērnam. 

SIA “VEIZĀNA DEJU SKOLA”Uzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.dejuskola.lv Rīga, Ādaži
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30% atlaide Gastronomijas Institūta meistarklases
apmeklējumam un Dāvanu kartei

Meistarklases notiek Rīgā, obligāta iepriekšēja pieteikšanās: info@uhm.lv, norādot, ka
apmeklējums būs 3+ Ģimenes kartes īpašnieks.

15% atlaide ikmēneša maksājumam par futbola nodarbībām,
ko organizē Sporta klubs “Vēsma”
10% atlaide no maksas par vasaras nometni, ko organizē Sporta
klubs “Vēsma”

SIA “Made in Latvia”Uzņēmums:

Biedrība “Sporta klubs “Vēsma””Uzņēmums:

+371 26 817 295 Rīga, Brīvības gatvē 420-3

facebook.com/pg/gastronomijasinstitus/events Rīga, Artilērijas ielā 35

facebook.com/Sporta klubs Vēsma

info@uhm.lv

25% atlaide Uzņēmuma piedāvātajām apmācībām robotikā

SIA “001A”Uzņēmums:

Pilna cena mēneša abonementam skolās – Eur 40, pirmsskolas izglītības iestādēs Eur 24 mēnesī.
Atlaide darbojas uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.alfarobot.lv Visa Latvija

30% atlaide nometnes dalības maksai

10% atlaide diennakts nometnei un 5% atlaide dienas 
nometnei

Biedrība “Ūdenszāles”Uzņēmums:

Biedrība “AKTĪVISTS”Uzņēmums:

Informācija par nometnēm atrodama mājaslapā www.drossirdis.lv.
Pie līguma slēgšanas uzrādot 3+ Ģimenes karti.

Atlaide darbojas, piesakoties nometnei interneta vietnē www.aktivists.lv, 3+ Ģimenes kartes numuru 
norādot kā kupona kodu

www.drossirdis.lvinfo@drossirdis.lv+371 25455999 Vestiena, Madona

www.aktivists.lv Rīga, Ķesterciems
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www.kamieli.lv “Rakši”, Drabešu pagasts, Amatas novads

10% atlaide visiem uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem 
visās Latvijas filiālēs

25% atlaide valodu kursiem bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

10% atlaide zoo un atpūtas pakalpojumiem kamieļu parkā 
“Rakši” (izņemot ēdināšanas pakalpojumus).

Andžeja Grauda bungu skolaUzņēmums:

SIA “ALIUS LINGUA”Uzņēmums:

SIA “RAKŠI”Uzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.bunguskola.lv Rīga, Mārupe, Sigulda, Ādaži

www.aliuslingua.lv Rīga, Gulbene, Liepāja, Rēzekne, Smiltene

Uzņēmums: Lienes Circenes kultūrizglītojošā biedrība

 Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

15% atlaide dalības maksai Uzņēmēja organizētajos pasākumos, 
ja no ģimenes tiek pieteikti divi bērni vecumā no 8 – 18. gadiem

30% atlaide dalības maksai Uzņēmēja organizētajos pasākumos, 
ja no ģimenes tiek pieteikti trīs un vairāk bērni vecumā no
8 – 18. gadiem

radosasdienassigulda@gmail.com+371 29497947 visa Latvija
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www.bernunometnes.lv
www.valodumacibas.lv

Rīga

5% atlaide dienas nometnēm

10% atlaide diennakts nometnēm

Eur 25 atlaide daudzbērnu ģimeņu bērniem

20% atlaide Bērnu dienas centra apmeklējumam „Bērnu vasara 
Brazīlijā” Mūkupurva ielā 1C, Rīgā

15 Eur atlaide no pilnās nometnes dalības maksas katram
ģimenes bērnam, kas norādīts uz 3+ Ģimenes kartes

Mirandas nometnesUzņēmums:

SIA “Brazīlija”Uzņēmums:

SIA “Skrivanek Baltic”Uzņēmums:

SIA “BeArt”Uzņēmums:

2018.gadā Miranda M. mācību centrs piešķirs daudzbērnu ģimenes atlaidi Eur 25 dalības maksai vienam 
bērnam uz vienu no diennakts Mirandas Nometnēm. Ja Mirandas Nometnēs piedalīsies vairāki bērni, 
pārējiem tiks piešķirtas regulārās atlaides (informāciju par atlaidēm un to saņemšanas noteikumiem 
skat.: www.mirandasnometnes.lv/jaunumi)

Atlaides nesummējas.
Vasaras bērnu un jauniešu nometnēm ar svešvalodu nodarbībām!

Vasaras nometnes bērniem. 

www.mirandasnometnes.lv Rīga

www.brazil.lv Rīgā, Mūkupurva ielā 1C

www.BeArt.lv Rīga (nometnes notiek dažādās Latvijas pilsētās)
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Atlaides tiek piemērotas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

10% atlaide ģimenes apmeklējumam ZINOO centrā Autoru ielā 
4/6, Liepājā

30% atlaide vienai nodarbībai “Poztīvo sajūtu telpā”, Dunikas ielā 
9/11, Liepājā

Uzņēmums: Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

 https://www.zinoo.lv/
centri/liepaja/

Autoru iela 4/6, Liepāja LV-3401
Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407
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www.mammadaba.lv Tērvete

ģimenes biļete 8.00 Eur, kas ietver ieejas maksu
2 pieaugušajiem, bērniem ieeja bez maksas 

50% atlaide ieejas maksai ģimenes biļetei Cēsu pils kompleksā

Bezmaksas ieeja daudzbērnu ģimenēm  pamatekspozīciju 
apmeklējumam un muzeja darbinieku veidoto izstāžu 
apmeklējumam

SIA “Jaunmoku pils”Uzņēmums:

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”Uzņēmums:

Latvijas valsts mežu dabas parks TērvetēUzņēmums:

Latvijas Dabas muzejsUzņēmums:

Cēsu Viduslaiku pils, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs un Izstāžu nams.

Uzrādot 3+ Ģimenes karti.

ĢIMENES ATPŪTA

www.cesupils.lvpils@cesis.lv+371 64121815; +371 28318318

Pils laukums 9, Cēsis, LV-4101

www.dabasmuzejs.gov.lv Rīga,  Kr.Barona iela 4, LV-1050

12.00 Eur ģimenes biļete (pirmsskolas vecuma bērniem - brīvbiļete)

Latvijas valsts meži vienmēr ir atbalstījuši un veicinājuši brīvā laika pavadīšanas iespējas svaigā gaisā 
maziem un lieliem. Parkā ik gadu notiek vairāk nekā 30 pasākumi, aicinot vecākus kopā ar bērniem jauki 
atpūsties šobrīd jau plašākajā pasaku pasaulē Ziemeļeiropā!

50% atlaide braucienam ar Pasaku bānīti

www.jaunmokupils.lv

Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads

info@jaunmokupils.lv+371 26187442,  63107125
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pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskate muzeja galvenajā ēkā ar ģimenes biļeti:

Ģimenes biļete 1+/3+ (viens pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem, 
viena daudzbērnu ģimene uzrādot 3+ Ģimenes karti - 5 Eur

Ģimenes biļete 2+ (2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem) - 7 Eur

“Ģimenes biļete 2+” (2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem) - 4 Eur

“Ģimenes biļete 2+” (2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem) - 6 Eur

“Ģimenes biļete 2+” (2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem) - 7 Eur

Ģimenes biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskatei.

“Ģimenes biļete 1+/3+” (1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem,
viena daudzbērnu ģimene, uzrādot 3+ Ģimenes karti vai citu 
daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu) - 2.50 Eur

Ģimenes biļete izstāžu apskatei lielajā izstāžu zālē un mazajā izstāžu zālē “Radošā darbnīca”

“Ģimenes biļete 1+/3+” (1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem, 
viena daudzbērnu ģimene, uzrādot 3+ Ģimenes karti vai citu 
daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu) - 4 Eur

Ģimenes biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei.

“Ģimenes biļete 1+/3+” (1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem,
viena daudzbērnu ģimene, uzrādot 3+ Ģimenes karti vai citu 
daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu) - 5 Eur

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejsUzņēmums:

Izstāžu zāle “Arsenāls”Uzņēmums:

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejsUzņēmums:

Latvijas Nacionālais mākslas muzejsUzņēmums:

www.lnmm.lv/lv/sbm/+371 67 288 800 Rīga, Elizabetes iela 57a, dz. 26, 5. stāvs

www.lnmm.lv/lv/ars+371 67 357 527 Torņa iela 1, Rīga, LV-1050

www.lnmm.lv/lv/dmdm+371 67 222235 Skārņu iela 10/20, Rīga, LV-1050, Latvija

www.lnmm.lv+371 67 324 461  Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, Latvija
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Ģimenes biļete izstāžu apskatei lielajā izstāžu zālē un mazajā izstāžu zālē “Radošā darbnīca”.

“Ģimenes biļete 1+/3+” (1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem, 
viena daudzbērnu ģimene, uzrādot 3+ Ģimenes karti vai citu 
daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu) - 5 Eur

Mākslas muzejs “Rīgas Birža”Uzņēmums:

 “Karostas glābšanas biedrība”Uzņēmums:

www.karostascietums.lvinfo@karostascietums.lv+371 26369470

http://www.lnmm.lv/lv/mmrb+371 67 357534 Doma laukums 6, Rīga, LV-1050

Liepāja, Karosta, Invalīdu iela 4

20% atlaide ekskursijām Jaunpils pilī

Uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti (uz kartes norādītajām 
personām) kopā ar personu apliecinošu dokumentu, tiek 
nodrošināta bezmaksas ieeja (RVKM cenrādis punkts 
3.10.) Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un tā filiālēs 
(Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17. – 18. gs. māja – muzejs, 
Latvijas Fotogrāfijas muzejs, Ainažu Jūrskolas muzejs)

SIA “Jaunpils pils”Uzņēmums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un filiālesUzņēmums:

Atlaide attiecas uz šādām ekskursijām  “Informatīvā ekskursija”,  “Ģimenes ekskursija – 
“Pirmie soļi galmā””,  “Romantiskā ekskursija”,  “Ielūdz atslēgu glabātāja”.
Atlaide darbojas pirms ekskursijas uzrādot 3+ Ģimenes karti pils personālam.                                       
Ekskursijas laiku ir nepieciešams rezervēt pirms ierašanās Jaunpils pilī pa norādīto tālruni.

www.jaunpilspils.lvinfo@jaunpilspils.lv+371 26101458 Jaunpils novads

www.rigamuz.lv Rīga un Ainaži

Atvērts: jūnijā, jūlijā, augustā katru dienu 9:00-19:00, maijā un septembrī katru dienu 10:00-18:00,
oktobrī - aprīlī sestdienās, svētdienās 12:00-16:00, citā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.                                                                                                                                    
Katras ekskursijas sākums darba laikā katrā veselā stundā. Ekskursijas ilgums aptuveni 1 stunda. 
Grupām lielākām par 10 personām pēc iepriekšējas pieteikšanās zvanot pa norādīto tālruni.

Daudzbērnu ģimenēm (vecāki un uz 3+ Ģimene kartes norādītie bērni) - 
biļeti pērk tikai vecāki, bērni apmeklē ekskursiju bezmaksas

Gadījumos, ja daudzbērnu ģimenes bērns ar klasi brauc
ekskursijā, tad konkrētajam bērnam, uzrādot 3+ Ģimenes karti, 
Karostas cietuma apmeklējums ir bezmaksas

“Ģimenes biļete 2+” (2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem) - 7 Eur



24 Vairāk uzzini: www.godagimene.lv | Kontakti: info@godagimene.lv; tālr. 67078174, 67078219,
bezmaksas tālrunis 80202007

Ģimenes biļete (1 pieaugušais un 2 bērni) – standarta biļetes cena no 
personas, un katram nākamajam bērnam, kurš norādīts uz 3+ 
Ģimenes kartes ieeja izklaides parkā bez maksas

Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 bērni) – standarta biļetes cena no 
personas, un katram nākamajam bērnam, kurš norādīts uz 3+ 
Ģimenes kartes ieeja izklaides parkā bez maksas

Standarta biļetes cena pieaugušajiem un bērniem (no 2 gadu vecuma): 15 Eur
Standarta dienas biļetes cena pērkot internetā pieaugušajiem un bērniem 
(no 2 gadu vecuma): 14 Eur

Izklaides parks “Avārijas Brigāde” sāks darboties 1.06.2017. Parkā varēs apskatīt pirmo Dinozauru taku 
Latvijā ar kustīgiem dinozauriem, spēļu pilsētiņu, kas veidota pēc iecienītās latviešu animācijas filmas 
„Avārijas Brigāde”, kā arī iepazīt latviešu rakstnieku darbus Cālis.lv stāstu takā. Bērniem paredzēta 
lēkāšana uz Lecam spilvena un rotaļas uz Ūdens spilvena. Veiklību bērni varēs pārbaudīt, kāpelējot virvju 
trasē un braucot ar velokartu. Parka darba laiks sezonā (no maija līdz oktobrim): 
Darba dienās: 10.00 -19.00     Brīvdienās un svētku dienās: 10.00 -19.00

 SIA “LATVIAN AMUSEMENT AGENCY”Uzņēmums:

www.abpark.lvinfo@abpark.lv+371 27336600

 “Vēsmiņas”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, LV- 5011

Biļetes cenā ietilpst visas parka aktivitātes visas dienas garumā 
(izņemot ēdināšanu un gidu)

10% atlaide no biļetes cenas ģimenēm ar 3 bērniem

Cirka šova programma “Karabas» – iluzionists, žonglieri, akrobāti, klauni. Izrāde ceļo pa visas Latvijas 
kultūras centriem un namiem. Precīzs izrāžu grafiks pieejams programmas mājas lapā godagimene.lv 
Atlaide darbojas tikai tad, ja uz izrādi ieradušies visi nepilngadīgie bērni, kas norādīti uz kartes

15% atlaide no biļetes cenas ģimenēm ar 4 bērniem

20% atlaide ģimenēm ar 5 vai vairāk bērniem

SIA “Got”Uzņēmums:

facebook.com/cirkskarabas/ Visa Latvija

30% atlaide vienam bērnam rotaļu laukuma apmeklējumam
(Rīgā T/C Dole, T/C Mols, T/P Alfa, T/P Spice, I/C Sky&more, T/C Domina)

30% atlaide vienam dienas biļetei atrakciju apmeklējumam
Lido atrakciju parkā Krasta ielā 76, Rīgā

SIA “ANNELS GRUPA” (Annels atrakcijas)Uzņēmums:

www.annels.lvinfo@annels.lv+371 67292639 Rīga
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30% atlaide dalībai publiskajos pasākumos

15% atlaide jebkuram pirkumam Uzņēmuma veikalos Valmierā, 
Rīgas ielā 43 un Cēsīs, Pils laukumā 1, uzrādot derīgu 3+ 
Ģimenes karti

SIA “Artiks”Uzņēmums:

SIA “Aktīvā tūrisma centrs EŽI”Uzņēmums:

www.ezi.lv, www.veikals.ezi.lvezi@ezi.lv+371 64207263,  +371 64226223

www.bossiks.lvbossiks@bossiks.lv+ 371 63022438 Jelgavā, P.Brieža ielā 4

Liepu iela 9, Valmiera, LV-4201

7% atlaide ekskursijām “Lāčos”

SIA “Lāči”Uzņēmums:

www.laci.lvizklaide@laci.lv+371 29256676

 “Benūžu – Skauģi”, p/n Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads

30% atlaide par otro 50% atlaide par trešo un katru nākamo
ģimenes bērnu no atrakciju izmantošanas izcenojuma 

Apmeklējiet bērnu izpriecu centru BOSSIKS.

Bērnu izpriecu centrs BOSSIKS piedāvā:

SIA “FORUM CINEMAS”Uzņēmums:

www.forumcinemas.lv Rīga

Kino biļete 4.50 Eur uz 2D seansiem 

Atlaide darbojas uzrādot 3+ Ģimenes karti. Lai saņemtu Latvijas Goda ģimenes atlaidi, nepieciešams
reģistrēt savu 3+ Ģimenes karti k/t “Kino Citadele” kasēs.
Pirmreizēji  bērnu 3+ Ģimenes karte tiek pievienota esošajam ģimenes kontam vecāku klātbūtnē. Ja 
konts iepriekš nav reģistrēts, arī to var izdarīt tikai ar vecāku klātbūtni. Pēc kartes reģistrācijas atlaidi 
biļetēm iespējams saņemt, gan pērkot biļetes kinoteātra kasēs, gan internetā www.forumcinemas.lv.
3+ Ģimenes karte darbojas, ievērojot 3+ Ģimenes kartes izmantošanas noteikumus, kinoteātrī “Kino
Citadele”, kas norādīti interneta mājas lapā http://www.forumcinemas.lv/Tickets/3plus/.

Kino biļete 5.50 Eur uz 3D seansiem
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www.kids.aace.lv Rīga

Vasaras sezonā 50% atlaides jebkuram piepūšamo atrakciju
komplektam no pirmdienas līdz ceturtdienai

Biedrība “Aktīvās Atpūtas Centrs” (piepūšamās atrakcijas)Uzņēmums:

Piegādes dienā jāuzrāda bērnu dzimšanas apliecības vai 3+ Ģimenes karte.

Mežvidu labirints Alsungas novadāUzņēmums:

www.mezvidulabirints.lv Alsungas novads

30% atlaide apmērā ģimenes biļetei (pilna ģimenes biļetes cena 15.00 Eur,
ar atlaidi 12.00 Eur) vai arī atsevišķām biļetēm daudzbērnu ģimeņu locekļiem, uzrādot
3+ Ģimenes karti)

Apmeklētāji var meklēt izeju 3300 kvadrātmetrus lielajā labirintā un pildīt āķīgus uzdevumus kādā no 
labirinta īpašajiem līkločiem. 

Atlaide jebkuram bērnu vasaras nometnes BINDENTI 
apmeklējumam 20 Eur apmērā par vienu bērnu un 10 Eur atlaide 
katram nākamajam bērnam no ģimenes (atlaides nesummējas ar 
pārējām privilēģiju atlaidēm, ko piedāvā nometņu organizatori).

BINDENTI bērnu vasaras nometnesUzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti un izvēloties attiecīgo atlaižu sadaļu, piesakoties 
interneta vietnē www.bindenti.lv

www.bindenti.lv Ādaži

10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem (kafejnīca - ēdieni,
bezalkaholiskie dzērieni)

SIA “Reķu kalns”Uzņēmums:

ziemā 10% atlaide kalnu slēpošanas trasei (pacēlājam un
inventāram)

10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem (ģimenes
numuriņiem)

10% atlaide pirts pakalpojumiem (pirts telpas), uzrādot derīgu 
3+ Ģimenes karti

www.rekukalns.lv “Rēķi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads,  LV-4870
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25% atlaide Stirnu buka organizēto taku skrējienu reģistrācijai

20% atlaide šķēršļu parka (Peldu iela 1 - Siguldā, Dzintaru 
Mežaparks - Jūrmalā, Dzintaru un Kokneses ielas krustojums - 
Daugavpilī un Lībiešu iela 8 - Liepājā) apmeklējumam

Biedrība “Engures sportam”Uzņēmums:

SIA “DUDU ligzdas”Uzņēmums:

Piedzīvojumu parks “Tarzāns”Uzņēmums:

Diāna Pantjušenkova Bērnu izklaižu centrs „Brīnumzeme”Uzņēmums:

Atlaide darbojas reģistrējoties kādam no taku skrējieniem internetā www.stirnubuks.lv/registracija
reģistrācijas anketā sadaļā “Kods” norādot 3+ Ģimenes kartes numuru.

Atrakciju parki izveidoti jau četrās Latvijas pilsētās – Siguldā, Liepājā, Daugavpilī un Jūrmalā – Dzintaru 
Mežaparkā.  Visi parki aprīkoti ar modernāko drošības sistēmu no Šveices.
Atlaide darbojās uzrādot 3+ Ģimenes karti kopā ar personas apliecinošu dokumentu

www.stirnubuks.lvinfo@stirnubuks.lv+371 29558557 Visa Latvija

www.duduligzdas.lvatputa@duduligzdas.lv+371 25149545

“Dārznieki”, Liepupes pagagasts, Salacgrīvas novads, LV-4022

www.tarzans.lv Sigulda, Jūrmala, Daugavpils, Liepāja

dianapantjusenkova@gmail.com Kuldīga

30% atlaide velosipēdu nomai

Lieliska atpūta un sajūtas visai daudzbērnu ģimenēm, kuras uzrādījušas derīgu 3+ Ģimenes karti

30% atlaide kalēja brīvdabas smēdes apmeklējumam

10% atlaide monētu kalšanai uz vietas

50% atlaide telšu vietām

20% atlaide pasākumu organizēšanai un spēļu istabas
apmeklējumam

Nosvini bērnam ballīti vecuma grupā no 1-10 gadiem, pasākuma vadītājs, jeb animators, iespēja
apmeklēt spēļu istabu.
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10% atlaide brīvdienās un 20% atlaide darba dienās Uzņēmuma 
piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, apmeklējot interaktīvo 
centru Rīgā, Ģertrūdes iela 66, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

20% atlaide Uzņēmuma rīkoto teātra izrāžu apmeklējumam

SIA “Childspace”Uzņēmums:

SIA “Laboratorium Science theater”Uzņēmums:

Atlaide darbojas, norādot 3+ Ģimenes kartes numuru, iegādājoties biļetes www.bilesuparadize.lv, 
kā arī pērkot biļetes uz vietas birojā, pēc iepriekšeja pieraksta, vai pirms izrādēm.

Childspace – tas ir unikāls interaktīvais centrs, kas ideāli der gan bērniem, gan arī pieaugušiem. Jo mēs 
piedāvājam milzīgu izklaižu klāstu visai ģimenei! Interaktīvās un attīstošās spēles, simulatori, kā arī inte-
resantas nodarbības mūsu mazajiem viesiem

childspace.lv Rīgā, Ģertrūdes iela 66

laboratorium.lv Rīga, Tērbatas iela 49/51-6 (birojs), Ģertrūdes iela 24 (Zinātniskais teātris)

10% atlaide naktsmītnēm (mājiņām, telšu un treileru laukuma 
izmantošanai) un saunas pakalpojumiem “Piejūras kempingā”, 
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”Uzņēmums:

www.camping.ventspils.lv/ Ventspils

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

10% atlaide no pilnas cenas atpūtas kompleksa “Usmas Meķi”
pakalpojumiem

Uzņēmums: SIA “Rendas Uplejas”

 www.usmasmeki.lv ”Uplejas”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, 
LV-3319
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SIA “Iespēju darbnīca”Uzņēmums:

www.travelbiiz.com Cēsis

SIA “Nacional Travel”Uzņēmums:

www.nacionaltravel.lv visa Latvija

SIA “Nikos Travel”Uzņēmums:

Darba laiks no 9 līdz 18!  Atlaides var summēties!

nikostravel.lv info@nikostravel.lv+371 29565257, 67280326 un 67280327

Baznīcas iela 7, Rīga (Ieeja no Dzirnavu ielas)

10% atlaide jebkuram ceļojumam, ko piedāvā tūrisma
operators Nacional Travel

Šī atlaide summējas ar atlaidi, kas norādīta Nacional Travel un tā sadarbības partneru portālos 
piedāvātajai ceļojumu cenai ar atlaidi. Atlaidi var saņemt tikai daudzbērnu ģimene, kam pieder 3+ 
Ģimenes karte. Lai iegādātos ceļojumus ar atlaidi, jāpieprasa e-pastā rēķins vai telefoniski vienojoties 
par apmaksas veidu. Atlaide netiek piemērota, ja ceļojumu iegādājas caur portāliem, kuros ir izvietoti 
Nacional Travel piedāvājumi.

15% atlaide vienas dienas ceļojumiem 
20% atlaide veselības un mantas apdrošināšanai 
ceļojuma laikā

5% atlaide jebkuram čarterreisam

10% atlaide vienas dienas ekskursijām pa Latviju un Baltiju

20% atlaide skolēnu ekskursijām (dodoties ekskursijā grupā no 
izglītības iestādes). Atlaide tiek piešķirta ekskursijas
pamatcenai, neiekļaujot ieejas biļetes apskates objektos.

Bezmaksas ceļojuma apdrošināšana dodoties vairāku dienu 
ceļojumos (AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” STANDARTA 
polise)

Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” katram daudzbērnu ģimenes loceklim un arī vecākiem dāvina 
ceļojuma apdrošināšanu, ja tiek iegādāts ceļojums vai ekskursija uz galamērķi ārpus Latvijas. 
Dāvanā A/S “Baltijas Apdrošināšanas Nams” Pamata polise. 
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SIA StarToursUzņēmums:

www.startours.lv Rīgas iela 11, Jelgava, t/c Valdeka

10% atlaide ceļojumiem
Atlaide nesummējas ar atlaidēm, kas norādītas StarTours piedāvātajai ceļojumu cenai ar atlaidi. Lai iegādā-
tos ceļojumus ar atlaidi, tos jāapmaksā aģentūras birojā vai apmaksājot StarTours izrakstīto rēķinu. (Atlaide 
neatteicās uz sadarbības partneru piedāvātiem čarterlidojumiem, ekskursiju avio tūrēm un kruīziem)

15% atlaide visiem pirkumiem apģērbu veikalā “Lakšmi”, Rīgas 
iela 11, Jelgava, t/c Valdeka
Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm vai speciālajiem piedāvājumiem, kā arī, nav spēkā iegādājoties 
dāvanu karti.

Atlaides darbojās, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA “Kāpiņa”Uzņēmums:

10% atlaide amatu un atpūtas centra “Mazā kāpa”
ādas izstrādājumiem un pasūtījumiem

10% atlaide amatu un atpūtas centra “Mazā kāpa”
viesu nama pakalpojumiem

SIA “SEMARAH Hotel Management”Uzņēmums:

Atlaide Bērnu Kluba apmeklējumam:
3 bērniem (20% atlaide), 4 bērniem (25% atlaide),
5 un vairāk bērniem (30% atlaide)

Atlaide Wellness centra vienreizējam apmeklējumam:
VIENREIZĒJAIS APMEKLĒJUMS P. – Pk. 08:00 – 22:00   Se.– Sv. 08:00 – 22:00
Ģimene (2 pieaugušie, 3 bērni)          34 Eur   46 Eur
Ģimene (2 pieaugušie, 4 bērni)          38 Eur   52 Eur
Ģimene (2 pieaugušie, 5 bērni)          44 Eur   57 Eur
Piemaksa par katru nākamo bērnu     6 Eur   7 Eur

Bērnu klubs un Wellness centrs atrodas viesnīcā “Lielupe by Semarah Hotels”.

www.semarahhotels.comlielupe@semarahhotels.comReģistratūra: +371 67752755

Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā, LV-2010.

reservations@semarahhotels.comRezervācija: +371 66119339

kaapa2@inbox.lv+371 29227936 (darbnīca), +371 29227936 (pieteikties ekskursijām)

 Lakstīgalu ielā 4, Koknesē, LV-5113

mazakapa.lvhotelmazakapa@inbox.lv+371 22331352 (viesu nams)
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SIA „Janne”Uzņēmums:

Viesnīca atrodas tiešā Stradiņa slimnīcas tuvumā Āgenskalnā. 

www.hoteljanne.lvinfo@hoteljanne.lv+371 26988869

Pilsoņu iela 18, Rīga, LV-1002

IK „DREIMAŅA T.U.”Uzņēmums:

www.albahoteljurmala.lvalba-hotel@hotmail.com; info@albahoteljurmala.lv

Dārzu ielā 9, Jūrmalā

SIA “Luiize”Uzņēmums:

www.luiize.lvluiize@luiize.lv+371 27705777, 65233433

Brīvības 190, Jēkabpils

20% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem viesnīcā “ALBA”

20% atlaide ēdieniem kafejnīcā “Gliemežnīca”

10% atlaide restorāna un viesnīcu pakalpojumiem

10% atlaide saunas, banketu zāles nomai

10% atlaide auto un velo nomai

10% atlaide nodarbībām sporta centrā Gracia, Draudzības
alejā 9, Jēkabpilī

Atlaides atpūtas kompleksā „Luiize” :

20% atlaide viesnīcas pakalpojumiem rezervācijām līdz 7 dienām
Viesnīca JANNE piedāvā: 

20% atlaide visām pilnas cenas precēm veikalā Džutas
ielā 8, Rīgā

20% atlaide visiem uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem,
t.sk. ziemas inventāra nomai

Veikals “XSports” piedāvā:

SIA “UKTU”Uzņēmums:

www.xsports.lv Džutas ielā 8, Rīgā
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Mārtiņš Mediņš, Brīvdabas muzejs “Ausekļu dzirnavas”

Uzņēmēja piedāvātās kolekcijas apskates cenas ar atlaidi:
-  viens pieaugušais un viens vai vairāki bērni 3.50 Eur;
-  divi pieaugušie un viens vai vairāki bērni 6.00 Eur;
Uzņēmēja organizēto svētku apmeklējums ar atlaidi:
-  viens pieaugušais un viens vai vairāki bērni 6.50 Eur;
-  divi pieaugušie un viens vai vairāki bērni 11.00 Eur;
Bezmaksas ieeja katra mēneša pirmajā trešdienā;
Piedāvājums spēkā, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

Uzņēmums:

Privāts brīvdabas muzejs “Ausekļu dzirnavas” Vecumnieku novada Bārbeles pagastā, piedāvā apmeklētā-
jiem gan kolekcijas apskati, gan tradicionālos “Sējas” un “Pļaujas” svētkus muzejā. Kolekcijā ir apskatāms 
plašs seno lauksaimniecības un mājsaimniecības priekšmetu, spēkratu un instrumentu klāsts.

www.ausekludzirnavas.lv  “Ausekļu dzirnavas”, Bārbeles pagasts, Vecumnieku 
novads., LV - 3905

SIA Firma “ALBRATROSS” Tukuma rajonā

10% atlaide jebkuram baseinā sniegtajam pakalpojumam 
(individuālajiem apmeklējumiem, celiņu vai visa baseina nomai, 
gan peldētapmācībām)

Nometnes laikā otram un katram nākošajam bērnam no 
vienas ģimenes 30 Eur atlaide dalības maksai

Uzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti un personas apliecinošu dokumentu

www.albatross.lv “Albatross”, Ķesterciems, Engures pagasts, Engures 
novads, LV-3113

20% atlaide atpūtas vietas “Daugmales” inventāra nomai,
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

Biedrība Vīpes stilsUzņēmums:

www.laivuprieks.lv “Daugmales”, Vīpes pagasts, Krustpils novads

 Atlaidi var saņemt uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

25% atlaide “Kurbads ledus halles” publiskās slidotavas
apmeklējumam

10% atlaide “Kurbads ledus halles” gastrobārā “Ūsiņš”

Uzņēmums: SIA „Rumbulas sporta centrs”

www.kurbadshalle.lv Lidlauka iela 37, Rīga, LV-1063
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Atlaide 1 Eur no standarta cenas,
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA “Kartings RD”Uzņēmums:

www.kartinganams.lv Rīga

Atlaide nesumējas un darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

 Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

15% atlaide no pakalpojumu pilnas cenas “SotKajak” kajaku un 
plostu nomā

Īpaša cena divistabu lukss numuram diviem pieaugušajiem un 
diviem līdz trīs bērniem 75 Eur

Īpaša cena standarta divvietīgam numuram – 40 Eur un biznesa 
klases trīsvietīgam numuram 50 Eur

Bērni līdz 6 gadu vecumam saņem naktsmājas bezmaksas kopā 
ar vecākiem vienā numurā. Piedāvājumā iekļautas brokastis 
restorānā PLAZA un bezvadu internets viesnīcā.

Uzņēmums: SIA “Arimaj”

Uzņēmums: IK Belkanto

www.hotellatgola.lv Ģimnāzijas ielā 46, Daugavpils

http://visitlatgale.com/lv/objects/
view?id=1749

Zemnieku iela 8, Randene, Kalkūnes pagasts

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti tikai Uzņēmuma kasēs, Lielā iela 7, Liepāja. YOU ARE 
events agency ir pasākumu organizēšanas aģentūra. Jau vairāk nekā 13 gadus organizē dažāda formāta 
pasākumus - sākot no bērnu ballītēm līdz lieliem ārzemju mākslinieku koncertiem.

15% atlaide pilnas biļetes cenas, Uzņēmuma rīkoto pasākumu
apmeklējumam

Uzņēmums: SIA “YOU ARE events agency”

 www.yae.lv Visa Latvija
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Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
Atlaide attiecas uz Funny Land Centru / Bumbu Baseinu un Funny Dacha apmeklējumiem.
FUNNY LAND CENTRS  - tas ir bērnu izklaides centrs 250m2 platībā, tā ir vieta neaizmirstamām bērna 
dzimšanas dienas svinībām un tā ir vieta, kur pēc iepriekšēja pieraksta ar savu bērnu var jauki pavadīt 
laiku vienreizējā apmeklējumā.

15% atlaide Funnyland.lv bērnu izklaides centru apmeklējumam

Uzņēmums: Funny & Happy, SIA

 www.funnyland.lv Dzirnavu iela 20, Daugavpils, LV-5401
Nometņu iela 112, Daugavpils, LV-5414

Atlaide neattiecas uz sezonas abonementiem. 

Atlaide darbotos, reģistrējoties sacensībām interneta vietnē www.velo.lv, pieteikuma anketā norādot 3+ 
Ģimenes kartes numuru.

20% atlaide dalības maksai Latvijas Kalnu divriteņu maratonā

Uzņēmums: Latvijas Kalnu divriteņu federācija

 www.velo.lv Visa Latvija
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Atlaide 2 Eur no standarta cenas bērnu vai pieaugušo matu
griezumam HAIRRIGA salonos:
- iepirkšanās centrā “Olimpia”;
- modes un izklaides centrā “RĪGA PLAZA”.

SIA “Centrālā Laboratorija”Uzņēmums:

AS “Veslības centru apvienība”Uzņēmums:

SIA “HAIRRIGA”Uzņēmums:

www.hairriga.comsalons@hairriga.com+371 25908271 

SKAISTUMAM UN VESELĪBAI

SIA “Veselības centrs 4”Uzņēmums:

www.vc4.lv Rīga

www.laboratorija.lv Visa Latvija

www.vca.lv Visa Latvija

HAIRRIGA salons atrodas t/c Olimpia, Rīgā un modes un izklaides centrā “Rīga PLAZA”, Rīgā

10-50% atlaide medicīnas pakalpojumu piedāvājumiem

3+ Ģimenes kartes īpašniekiem VCA  “Aura”, VCA “Vesels”, VCA “Olvi”, SIA “DINAS”, VCA Liepājas MC, VCA 
Pulss5, VCA Elite, VCA Jugla, SIA “Dzelceļa VC”, Talsu Veselības centrā un VCA “Pļavnieki”.

Konkrēts atlaižu saraksts pieejams programmas mājas lapā godagimene.l.v

5%-20% atlaide maksas pakalpojumiem lojalitātes
programmas ietvaros

Ar konkrētu Veselības centra 4 pakalpojumu klāstu 3+ Ģimenes karšu īpašniekiem var iepazīties mājas 
lapā godagimene.lv. Atlaides tiek piešķirtas, uzrādot Uzņēmuma izsniegtu klienta karti, kas bez maksas 
tiks izdota, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti. Uzņēmuma klienta karte sāk darboties tikai pēc Uzņēmuma 
klienta kartes pieteikuma aizpildīšanas un lietošanas noteikumu parakstīšanas

10% atlaide visiem maksas pakalpojumiem

SIA Centrālās Laboratorijas filiāles ir pieejamas - Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Līvānos, Jēkabpilī, Alūksnē, 
Madonā, Jelgavā, Elejā, Aucē, Sabilē, Saldū, Liepājā, Iecavā.
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20% atlaide apmērā klasiskajai masāžai (90 min.)

20% atlaide apmērā visām ietīšanas procedūrām

20% atlaide apmērā grūtnieču masāžai (90 min.)

10% atlaide apmērā muguras masāžai (60 min.)

10% atlaide visiem zobārstniecības terapijas pakalpojumiem

45 Eur profesionālā zobu higiēna + speciālista konsultācija

Īpaša zobārstniecības pakalpojumu programma bērnu stomatoloģijā. 
Darba laiks: P.-Pk. 9:00 – 19:00.

Zobārstniecības un estētiskās medicīnas klīnika “Sky Dream 
Clinic” piedāvā:

Visi zobārstniecības pakalpojumi ir pieejami ar 10% atlaidi

Profesionālā zobu higiēna piena zobiem (no 2 līdz 10 gadiem) + 
speciālista konsultācija  19.90 Eur

SIA “Sky Dream Clinic”Uzņēmums:

www.skydream.lv+371 20012559 Bērzaunes iela 7, Rīga, LV – 1039, Latvija

15% atlaide skaistumkopšanas pakalpojumiem skaistuma studijā 
“Kleo” 

SIA “TROPIKA”Uzņēmums:

www.kleostudija.com+371 26431166 Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV-3001 

Ludmila KlimanovaUzņēmums:

10% atlaide Citrus SPA kompleksā un sporta baseinā

SIA “Reāls”Uzņēmums:

citrusspa@inbox.lv+371 65221737 (administrators), mob. 26825940, fakss 65221979

www.citrusspa.lv Kurzemes iela 8, Jēkabpils

+371 29 665 918 Dobelē Skolas ielā 23 un Jelgavā Pētera ielā 13

facebook.com/www.masazadobele.lv
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10% atlaide kosmētikai un precēm

10% atlaide matu griezumam bērniem līdz 12 gadu vecumam pie 
frizieres Zandas Lukstiņas

10% atlaide matu griezums bērniem līdz 12 gadu vecumam pie 
frizieres Lindas Ķiģeles

10% atlaide pakalpojumiem pie Martas Dzintares (manikīra un 
uzacu kopšanas meistare)

10% atlaide pakalpojumiem pie Janas Solovjovas (sertificēta 
skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā)

10% atlaide sāls terapijai

50% atlaide skābekļa kokteiļiem

20% atlaide apmērā limfodrenāžas masāžai vienreizējam
apmeklējumam vai abonementiem Body Shape limfodrenāžas
masāžas studijā Liepājā Kuršu ielā 18, 2.st.

50% atlaide ārsta konsultācijai 

SIA “PBC”Uzņēmums:

Elīna MasteikoUzņēmums:

Nodieva Anda - ārsta prakse pneimonoloģijāUzņēmums:

SIA Salons ĒRAUzņēmums:

Privātprakses kabineti, Rīgā, Bauskā, Smiltenē.

www.bodyshape.lv

salsterapija.lv info@salsterapija.lv+371 24334011

Liepāja, Kuršu ielu 18

Ogrē, Meža prospektā 9 (peldbaseina “Neptūns” telpās)

www.salonsera.lv+371 20204555 Pils iela 8a, Sigulda, LV-2150

elposim.lv+371 67293356 Rīgā, Pērnavas ielā 6/8 klīnikā “Piramīda”

+371 24406181 Smiltenē, Blaumaņa ielā 2A

+371 27794459 Bauskā, Dārza ielā 7/1 103. kabinetā

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti. Pieteikšanās, zvanot uz tālruni: 20204555.
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Profesionālās pigmentācijas centrs piedāvā:
BEZMAKSAS centra speciālistu konsultāciju un 10% atlaide
pirmajai mikropigmentācijas procedūrai 

SIA “PMC”Uzņēmums:

Mikropigmentācija ir viena no pieprasītākajām un unikālākajām procedūrām skaistuma industrijā. 
Ar tās palīdzību iespējams izveidot neatkārtojamu tēlu, saglabājot savu dabisko skaistumu. 

www.pmc.lv+371 29610402 Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039, Latvija

25% atlaide apmērā psihologa pakalpojumiem

Evita PetručeņaUzņēmums:

Atlaides var saņemt vecāku vai viņu bērnu individuālām psihologa konsultācijām; psiholoģiskajai 
intelekta, uzvedības vai personības izpētei; psihologa konsultācijām ar EMDR terapiju (Emocionālā 
desensibilizācija un traumas pārstrāde ar acu kustībām); karjeras konsultācijām; psihologa atzinuma 
sastādīšanai. 

+371 29178548 Rīgas ielā 47, Gulbenē, LV-4401

Nataša Šumajeva  Nija KovtunaUzņēmums:

+371 25227781 “Tišas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

30% atlaide sāls istabas apmeklējumam no standarta cenas

SIA “Sāls ala”Uzņēmums:

Atlaide tiek piešķirta pirms pakalpojuma saņemšanas uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

www.salsistaba.lv+371 263 93 300

F. Sadovņikova iela 20, Rīga, Veselības Centrs 3, A ieeja, 215. kabinets

15% atlaide matu krāsošanai,
griešanai un veidošanai

5% atlaide matu griešanai
bērniem

5% atlaide sejas kopšanai

5% atlaide limfodrenāžai

10% atlaide vaksācijai

5% atlaide dekoratīvās
kosmētikas uzklāšanai
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10% atlaide visiem friziera un manikīra pakalpojumiem

SIA „FAMILY HAIR”Uzņēmums:

www.familyhair.lv Zemitānu iela 6, Rīga

23% atlaide jebkurai precei vai pakalpojumam

Kvalitatīvas brilles no 19 Eur un BEZMAKSAS redzes pārbaude, 
pērkot brilles

SIA “Baltijas optika”Uzņēmums:

SIA “OC VISION”Uzņēmums:

Atlaide tiek piemērota Optikas salonā Gulbenē, Rīgas ielā 53 uzrādot 3+ Ģimenes karti.

OptiO optika ir oficiālais Kodak Lens briļļu lēcu pārstāvis Latvijā un Lietuvā. Šobrīd Latvijā ir 23 OptiO 
veikali

Gulbenē, Rīgas ielā 53 

www.optio.lv Rīga, Ogre, Bauska, Talsi, Madona, Jelgava, Jēkabpils, Cēsis 

20% atlaide ginekologa konsultācijai

10% atlaide Ģimenes ārsta vizītēm

SIA “Ģimenes sirds”Uzņēmums:

Klīnikā “Ģimenes sirds”, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

www.gimenessirds.lv Siguldā, Gāles ielā 27
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20% atlaide kontaktlēcām
20% atlaide kontaktlēcu kopšanas līdzekļiem
25% atlaide briļļu ietvariem
15% atlaide briļļu lēcām

SIA “Oftalmoloģijas sabiedrība grund-opt”Uzņēmums:

Atlaides nesummējās ar citām, veikalā jau esošām akcijām vai atlaidēm.

www.redzescentrs.lv Valmiera, Cēsis, Valka, Smiltene, Sigulda

Redzi koriģējošās brilles par speciālu cenu - 9.00 Eur

SIA “Briļļu Nams”Uzņēmums:

Optikas veikali FIELMANN piedāvā - redzi koriģējošas brilles par speciālu cenu – sākot no 9.00 Eur, kuras 
tiek komplektētas no bezmaksas ietvaru kolekcijas ietvara (kolekciju uzrāda optikas konsultants) un 
plastikāta briļļu lēcām bez pārklājuma. 
Ja izvēlas maksas tarifa ietvarus vai augstākas kvalitātes briļļu lēcas, tad par tām jāpiemaksā. 
Dārgākām korekcijas brillēm tiek piemērota atlaide 20.00 Eur apmērā no kopējās pasūtījuma summas. 
Pasūtījuma gala summa nevar būt mazāka kā 9.00 Eur. 
Obligāts nosacījums iegādājoties brilles - jāuzrāda ārsta izrakstīta recepte brillēm.

www.brillunams.lv Daudzas Latvijas pilsētas

Veikals “Optika acu priekam” piedāvā:
10% atlaide apmērā jebkuram pirkumam/pasūtījumam, kā arī
bezmaksas redzes pārbaude pie optometrista gan bērniem,
gan vecākiem (pasūtot brilles) 

SIA Grieze DE Uzņēmums:

15% atlaide Iepērkoties interneta veikalā Lensor.eu
pilnīgi visām precēm

SIA “Optometrijas centrs”Uzņēmums:

Lai iegūtu šo atlaidi, nepieciešams izvēlēto preci pievienot grozam, un groza skata sadaļā zem precēm 
ievadīt savas 3+ Ģimenes kartes numuru.

Lensor.eu Visa Latvija

Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 4 (blakus “Staburaga” redakcijai”)facebook.com/acupriekam/ 
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5% atlaide bez summas ierobežojuma visām precēm, izņemot 
recepšu zāles

InternetAptieka.lvUzņēmums:

uzrādot 3+ Ģimenes karti InternetAptieka.lv aptiekās Dzelzavas ielā 120M vai P.Brieža ielā 8
Atlaide 5% apmērā visām precēm bez summas ierobežojuma, iepērkoties interneta aptiekā
www.InternetAptieka.lv, ievadot 3+ Ģimenes kartes numuru, kā arī bezmaksas piegāde visā Latvijā ar 
Pasta Staciju un ar kurjeru.

www.internetaptieka.lv Rīga, Dzelzavas iela 120M un P. Brieža iela 8

5% atlaide bērnu precēm, vitamīniem un citiem bezrecepšu
medikamentiem

SIA “Brocēnu aptieka”Uzņēmums:

Darba laiks. P.-P. 09:00-19:00, S.09:00-13:00, Sv. - nestrādā.

+371 63865062 Skolas ielā 7, Brocēnos, Saldus rajonā, LV-3851

Mēness aptiekas piedāvā:
10-20% atlaide vitamīniem un uztura bagātinātājiem  
visā Latvijā, prasīt aptiekās vai meklēt sarakstu  
http://www.godagimene.lv/atlaides-ar-karti/meness-aptieka-60/

AS “SENTOR FARM APTIEKAS”Uzņēmums:

www.menessaptieka.lv Daudzas pilsētas Latvijā

15% atlaide iegādājoties jebkuru BENU zīmola produktu
Uzņēmuma aptiekās

BENU Aptieka Latvija SIAUzņēmums:

www.benu.lv Visa Latvija
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20% atlaide pērkot vismaz 3 preces (piedāvājums neattiecas uz 
akcijas precēm, medikamentiem, kompensējamām medicīnas 
ierīcēm, mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un dāvanu kartēm)

SIA “EUROAPTIEKA”Uzņēmums:

Piedāvājums attiecas uz pilniem preču iepakojumiem, kuru regulārā cena pirms cenu samazinājuma ir 
ne mazāka kā 1,50 Eur.  Iegādājoties preci,  jāuzrāda derīga 3+ Ģimenes karte

www.euroaptieka.lv visa Latvija
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PAKALPOJUMI

10% atlaide no pirkuma summas veikalā un internetveikalā
altro.lv

15% atlaide apģērbu, ādas izstrādājumu, tekstilizstrādājumu
tīrīšana un veļas mazgāšana

10% atlaide nekustamo īpašumu, kustamās mantas un
biznesa vērtējumiem

Sia KomercioUzņēmums:

Lindo ķīmiskā tīrītavaUzņēmums:

SIA “EVIS grāmatvedības pakalpojumi”Uzņēmums:

SIA „INTERBALTIJA”Uzņēmums:

Produkcija: reklāmas suvenīri un to apdruka.
Visa produkcija, kas atrodama mājas lapā, pieejama uzreiz noliktavā.

Ķīmiskā tīrītava darbojas 10 punktos visā Rīgā.

Atlaide darbojas, uzrādot 3+ Ģimenes karti. INTERBALTIJA vērtējumu pieņem visas Latvijas bankas un 
valsts iestādes. Pakalpojuma sniegšanas vieta Uzņēmuma birojā.

www.altro.lv Duntes ielā 34, Rīgā

www.lindogrupa.lv Rīga

ibaltija.lvinfo@ibaltija.lv +371 67 50 60 70 Martas ielā 5, Rīgā

5% atlaide grāmatvedības pakalpojumu ikmēneša maksai
10% atlaide nodokļu konsultācijām

www.evisltd.lvinfo@evisltd.lv

+371 64628810; +371 26672330 Atbrīvošanas aleja 84-1, Rēzekne, Latvija, LV-4601

+371 66951810; +371  22020691

 Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 (biroju centrs 3.stāvs)
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10% atlaide printeru alternatīvajiem (neoriģinālajiem)
kartridžiem
10% atlaide datoru remonta darbu izmaksām

SIA “Compart.LV”Uzņēmums:

Mārtiņš Pakalniņš (Mārtiņa burbuļi)Uzņēmums:

Atlaides darbojas uzņēmuma veikalā.

www.compart.lv Andreja ielā 7/9, 2.stāvā, Ventspilī

10 Eur atlaide privāta pasākuma organizēšanas pakalpojumam,
norādot “3+ Ģimenes karte” numuru

5 Eur atlaide burbuļu nomas komplekta īrei norādot “3+ Ģimenes karte” 

numuru.

www.martinaburbuli.lv Visa Latvijafacebook.com/martinaburbuli

15% atlaide pāra un ģimenes psihoterapijai Uzņēmuma telpās 
Miera iela 17-4, Rīga, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA “Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA” Uzņēmums:

www.lina.lv Rīga

30% atlaide individuālajām psihoterapeita pirmajām
10 konsultācijām

Baiba MiķelsoneUzņēmums:

Savā darbā strādājot ar pieaugušajiem, es izmantoju Psihoorganiskās analīzes metodi (POA). 
Psihoorganiskā analīze (POA) ir psihoterapijas virziens, kurš apvieno sevī ķermeņa terapijas un 
psihoanalīzes konceptus. 
POA terapijas mērķis ir panākt, lai cilvēks pieņem sevi tādu kāds viņš ir un pēc tam maina to ko vēlas un 
spēj. Būtiski ir apzināties dziļākās vēlmes un vajadzības. Par Psihoorganiskās analīzes metodi (POA) vairāk 
var izlasīt  www.baibapsihoterapeite.lv un www.poa.lv. 
Otra metode, ko izmantoju sava darbā ir Terapeitiskā spēle. Tā ir bērna un ģimenes terapija. Tas mērķis 
ir uzlabot bērna un vecāku piesaisti, bērna pašvērtējumu un uzticēšanos citiem, ka arī veicināt pozitīvu 
bērna iesaistīšanos attiecībās ar citiem cilvēkiem.

www.baibapsihoterapeite.lv Merķeļa iela 13, Rīga
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50% atlaide pēcapmaksas tarifu plānu  mēneša maksai

Atlaide tiek piemērota visiem klienta  numuriem. 
___________________________________________________________
Atlaidi var saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un
• derīgu 3+ Ģimenes karti  
• vai pasi, kurā ierakstīti bērnu dati, 
• vai bērnu dzimšanas apliecības. 
• audžuģimenēm un aizbildņiem – arī bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecību vai bērna nodošanu 
audzināšanai ģimenē. Pakalpojumu var pieslēgt klātienē 

Internets un sarunas  -  neierobežots internets; zvani un īsziņas 
uz  lielākajiem tīkliem Latvijā bez ierobežojumiem.  Mēneša 
maksa ar 50 % atlaidi  - Eur 9.99

Sarunas –  neierobežoti zvani un īsziņas  uz  lielākajiem tīkliem  
Latvijā un 200 MB. Mēneša maksa ar 50 % atlaidi – Eur 3.99

Junioriem –  120 minūtes, 120 īsziņas un 1 GB.  Mēneša maksa ar 
50 % atlaidi – Eur 3.50 

Senioriem  - neierobežoti zvani uz visiem tīkliem Latvijā, 100 
īsziņas Latvijā un uz ārzemēm.  Mēneša maksa ar 50 % atlaidi  –  
Eur 2.75

Mobilo sakaru operators AMIGOUzņēmums:

amigo.lv visa Latvja

Mag.psych., psiholoģe, EMDR terapeite, mediatore
Kristīne Šterna piedāvā 
30% atlaide visiem pakalpojumiem, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes 
karti

Kristīne ŠternaUzņēmums:

Psihologs veic:
-          personības izpēti
-          kognitīvo spēju (atmiņas, uzmanības, uztveres, domāšanas) diagnostiku
-          intelekta izpēti
-          psiholoģiskā atzinuma sagatavošanu
-          personības potenciāla apzināšanos un attīstības veicināšanu
-          konsultācijas ar veselību un veselīgu dzīvesveidu saistītos jautājumos
Psihologs palīdzēs:
-          izprast savu emocionālo un fizisko stāvokli
-          paaugstināt pašvērtību, sekmēt personības izaugsmi
-          pārvarēt stresu, izdegšanu
-          pārvarēt traumatisku pieredzi, trauksmi, fobijas, panikas lēkmes, veģetatīvo distoniju, depresiju, 
kas attīstījusies traumatiskas pieredzes rezultātā, ieilgušas sēras, hiperaktivitāti, pēctraumas stresa un 
ēšanas traucējumus (anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās)
-          mazināt atkarības simptomus, migrēnu, hroniskas sāpes, nogurumu
-          saņemt psiholoģisku atbalstu

www.domuspeks.lv Rīga
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25% atlaide ģimenes fotosesijai
10% atlaide piedzīvojumu dāvanu kartei

15% atlaide citām fotosesijām un pakalpojumiem

Fotogrāfs Kaspars Suškevičs piedāvā:

SIA “Kaspara fotostudija”Uzņēmums:

labafotostudija.lv vai www.kasparss.lv

kasparss@kasparss.lv; info@labafotostudija.lv+371 22 33 44 88 vai +371 29 27 44 57 

Rīga

10% atlaide pirkumiem internetā www.bergafoto.lv un “Berga 
foto“ salonā, Rīgā.

SIA “Berga foto pakalpojumi”Uzņēmums:

www.bergafoto.lv Rīga

25% atlaide ģimenes fotosesijām fotostudijā, uzrādot
3+ Ģimenes karti

SIA “Dizains un druka”Uzņēmums:

www.fotostudijas.lv Rīga, Lāčplēša iela 70

20% atlaide juridiskiem pakalpojumiem

Vita LoginaUzņēmums:

Atlaide tiek piemērota visiem juridiskiem pakalpojumiem, kā arī var saņemt bezmaksas konsultācijas 
rakstot savu jautājumu uz e-pastu: juriskonsulte@inbox.lv ar norādi “daudzbērnu ģimene”. 
Uzrādot 3+ Ģimenes karti, uzturlīdzekļu prasības pieteikuma sagatavošana Eur 15 (atlaide ietverta). 
Pakalpojumi attālināti tiek sniegti visā Latvijā.

www.jurpak.lv juriskonsulte@inbox.lv+371 29511476 Latgales ielā 52, Rēzeknē
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40% atlaide dzimšanas apliecības tulkošanai ar notariālu
apliecināšanu

SIA “Linearis”Uzņēmums:

www.linearis.lvlinearis@linearis.lv+371 67277260,  +371 27705512

K. Barona iela 59/61, Rīga

Pirmā konsultācija – BEZ MAKSAS, 
20% atlaide no nākošo konsultāciju maksas

Advokāts Daniels NeibergsUzņēmums:

Specializācija - pārstāvība tiesās, mediācija, komerctiesības, ģimenes tiesības, maksātnespēja, nekustamo 
īpašumu jautājumi, notariālie darījumi, apliecināti tulkojumi u.c.

daniels@neibergs.lv+371 29212610 K.Valdemāra iela 34-7, Rīga

SIA “de Verum”Uzņēmums:

 infodeverum@gmail.com+371 26685117; +371 20381234 Matīsa ielā 103 A, Rīgā

40% atlaide Uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem
saistību tiesību jomā – jautājumos, kas izriet no patēriņa kredītu 
un “ātro” kredītu piedziņas procesiem

Atlaide darbojas uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti. Pakalpojumi attālināti tiek sniegti visā Latvijā.

30% atlaide Uzņēmuma piedāvātajiem juridiskajiem pa-
kalpojumiem, kas saistīti ar ģimenes tiesībām – uzturlīdzekļu 
piedziņa, aizgādības un saskarsmes tiesību jautājumos

20% atlaide Uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem darba 
strīdu risināšanas jautājumos

10% atlaide atlaide citiem Uzņēmuma piedāvātajiem juridiskas 
dabas jautājumiem

20% atlaide Uzņēmēja piedāvātajiem pakalpojumiem, uzrādot 
derīgu 3+ Ģimenes karti

Zvērināts advokāts Rolands NeilandsUzņēmums:

www.neilands.lv Ernestīnes iela 24-11, Rīga, LV-1046
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25% atlaide īpašuma apdrošināšanai (ieskaitot ģimenes komplekso polisi)

40% atlaide nelaimes gadījumu apdrošināšanai

25% atlaide civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

25% atlaide ceļojumu apdrošināšana

10% atlaide OCTA

10% atlaide KASKO

Atlaides attiecināmas tikai uz  3+ Ģimenes karte uzrādītāja privātajiem apdrošināšanas līgumiem, kad
3+ Ģimenes karte uzrādītājs ir apdrošinājuma ņēmējs.
Lai saņemtu atlaides 3+ Ģimenes karte ir jāpiereģistrē, ko iespējams izdarīt, zvanot uz BALTA kontaktu 
centru pa tālruni +371 67522275 vai arī apmeklējot kādu no BALTA klientu apkalpošanas punktiem. 
Iegādājoties BALTA apdrošināšanas polisi internetā, aicinām pirms pirkuma pārliecināties, vai 3+ 
Ģimenes karte ir piereģistrēta.
Atlaides ir attiecināmas ne tikai uz apdrošināšanas līgumiem, kas iegādāti AAS “BALTA” birojos vai pie 
AAS “BALTA” apdrošināšanas darbiniekiem, bet arī tiem, kas iegādāti ar brokeru starpniecību.
3+ Ģimenes kartes nodrošinātā atlaide nesummējas ar citām BALTA piedāvātajām akcijas vai lojalitātes 
atlaidēm.

Uzņēmums: AAS “CBL Life”

Uzņēmums: AAS “Balta”

Tavai ģimenei ir aktuāls uzkrājuma veidošanas jautājums? Vai varbūt - apdrošināšana? Izmanto
3+ Ģimenes karte visās Latvijas Bankas Citadele filiālēs!
Atlaides piemērojam, ja „Uzkrājums+” līgums noformēts vismaz uz 10 gadiem. Uzrādot 3+ Ģimenes karti, 
līgumu iespējams noformēt jebkurā Bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā.

100% atlaide līguma noformēšanas maksai

līdz 45% atlaide komisijas maksai

līdz 25% atlaide risku apdrošināšanai

15% atlaide ceļojumu un darījumu braucienu apdrošināšanai

www.balta.lv Visā Latvijas teritorijā

www.citadele.lv Visā Latvijas teritorijā

50% atlaide teorijas maksai no tā brīža izcenojumiem par
autoskolas teorijas apmācību, uzrādot 3+ Ģimenes karti 

Autoskola “Kristīne”Uzņēmums:

Atlaide darbojas vecākiem un viņu bērniem, uzrādot 3+ Ģimenes karti

www.kristineautoskola.lv

kristine@kristineauto.lv+371 26370220 (administrācija); +371 26421685; +371 67205534

 Merķeļa iela 11 – 311., 312.kabinets, 3.stāvs, Rīga, LV-1050
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sākot no 10% atlaides RED CAB vieglo taksometru
pārvadājumiem

15% atlaide RED BUS 16-19 vietīgu autobusu nomai

SIA “ALTER-M”Uzņēmums:

AS “Rīgas Taksometru parks”Uzņēmums:

Atlaides braucieniem pilsētā - iekāpšanas maksai - 23%, attāluma tarifam - 10%. 
Vecākiem ar bērniem un mazajiem pasažieriem Red Cab piedāvā bērniem draudzīgos bērnu 
taksometrus Kids Taxi. Taksometra izsaukšana pa tālruni  8383. Autobusu noma pa tālr.: 66119944 vai 
e-pastu: busrent@rtp.lv.

www.rtp.lvbusrent@rtp.lv8383 (taxi), 66119944 (autobusa noma) Rīga

15% atlaide teorijas kursam autoskolā “ALTER-M” 
Autoskolas teorijas un praktiskās braukšanas eksāmena
kārtošana bez maksas

alter@inbox.lv+371 63428073, +371 26169650

Liepājā, Graudu ielā 43a (4.stāvs)

facebook.com/AlterM.autoskola/

50% atlaide Uzņēmēja piedāvātajiem pakalpojumiem
kronšteinu iegādei un uzstādīšanai automašīnām VOLVO XC90, 
ja automašīna ir reģistrēta uz 3+ Ģimenes kartes turētāja vārda

30% atlaide pārējiem Uzņēmēja piedāvātajiem pakalpojumiem 
kronšteinu iegādei un uzstādīšanai, ja automašīna ir reģistrēta 
uz 3+ Ģimenes kartes turētāja vārda

Eduards PaškevičsUzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.lukturuaizsardziba.lv Induļa iela 19, Rīga, LV-1084

IK “Auto A un L”Uzņēmums:

10% atlaide auto pretrūsas apstrādei
10% atlaide auto antikorozijas apstrādei

10% atlaide auto metināšanas darbiem

Uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

+371 29775815 Rūpniecības ielā 45, Madonā, LV - 4801
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20% atlaide standarta remonta darbiem, tehniskajām
apkopēm un rezerves daļām 

30% atlaide standarta autoservisa pakalpojumiem

15% atlaide standarta remonta darbiem, tehniskajām
apkopēm un rezerves daļām autoservisā

SIA “Dumbrāja Autoserviss”Uzņēmums:

SIA “Gabeks”Uzņēmums:

SIA “PK System”Uzņēmums:

SIA “Auto Motīvs”Uzņēmums:

Atlaide neattiecas uz akcijas precēm un pakalpojumiem.

Atlaide nesummējas ar citām Uzņēmuma piemērotajām akcijām

Atlaide neattiecas uz akcijas precēm un pakalpojumiem.

gabeks.mozello.lvGabeks@inbox.lv+371 29 906 087 vai 27 447 771

 Stopiņu ielā 32a, Rīgā.

www.riepasundiski.lvamotivs@amotivs.lv+371 67144144 Salaspils iela 2, Rīga

45% atlaide auto riepām

15% atlaide riepu maiņas, glabāšanas un remonta darbiem

www.dumbrajaautoserviss.lv

info@dumbrajaautoserviss.lv+371 26538975 

“Bēķi”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258

facebook.com/DumbrajaAutoserviss

info@pksystem.lv+371 26161656

Rūpniecības iela 9c, Aizkraukle,LV - 5101

facebook.com/pksystemlv/
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20% atlaide visiem Uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem 
Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 205, LV-1029 un Ozolniekos, Skolas 
ielā 4, LV-3018, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA “T-System Tyres”Uzņēmums:

www.tavasriepas.lv Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 205 un Ozolniekos, Skolas ielā 4

SIA “SIGMA MOTORS”Uzņēmums:

MB STAR BalticUzņēmums:

Darba laiks: P. - P.: 9:00 - 19:00; S. - Sv.: Slēgts

15% atlaide visiem pirkumiem (auto rezerves daļām) no
Uzņēmuma piedāvājuma

SIA “Pro Auto Parts”Uzņēmums:

Atlaidi var saņemt rakstot e-pastu ar izvēlēto preci uz info@interparts.lv, uz Uzņēmuma facebook kontu 
vai izvēloties no interneta kataloga mājas lapā interparts.lv. Atlaide tiek piemērota, ja pasūtot preci tiek 
norādīts 3+ Ģimenes kartes numurs

interparts.lvinfo@interparts.lv Visa Latvija

www.sigmamotors.lvserviss@sigmamotors.lv +371 66118118, +371 26553377

Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004

+371 29405405 Kroņu iela 13, Rīga, LV-1084

15% atlaide autoservisa pakalpojumiem

15% atlaide neorģinālajām rezerves daļām

Uzņēmums SIA Orenda ir izveidojis Latvijā daudziem automīļiem jau iecienītu zīmolu MB STAR Baltic. 
Uzņēmuma profesionālā darbība ir orientēta uz auto apkopēm un remontiem. Papildus tiek piedāvāti arī 
auto evakuācijas pakalpojumi un auto rezerves daļu tirdzniecība. Komandā ir augstas klases profesionāļi, 
kas maksimāli ātrā laikā kvalitatīvi palīdzēs atrisināt jebkuru problēmu jebkurai automarkai.

15% atlaide remontdarbiem
10% atlaide rezerves daļām

pakalpojumu pieejamība ārpus rindas kārtības
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SIA “POLYGLOT”Uzņēmums:

3+ Ģimenes kartes īpašniekiem POLYGLOT piedāvā valodu kursus dažādos zināšanu līmeņos un angļu 
valodas nodarbības bērniem! 

15% atlaide visiem tulkojumiem POLYGLOT tulkošanas birojā

30% atlaide no pamatcenas visiem svešvalodu kursiem
(pieaugušajiem) POLYGLOT mācību centrā

Speciālais piedāvājums bērniem: privātās nodarbības divatā par 
vienu cenu: 15 Eur/45min.

Rīga, Raiņa bulvāris 25, 2.stāvs+371 67350349, +371 27744440, +371 27744545 skola@polyglot.lv

www.polyglotskola.lvdeglava@polyglotskola.lv+371 27273636 Rīga, A.Deglava iela 66, 5.stāvs

SIA “Instabox”

15% atlaide Selfiestar fotoiekārtas nomas, apkalpošanas un 
ražošanas pakalpojuma maksai

Uzņēmums:

Piedāvājums attiecas uz nomu virs divām stundām.
Atlaidi var saņemt uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.facebook.com/Selfiestar.lv Visa Latvija

Atlaidi var saņemt uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

1 Eur atlaide par katru uz 3+ Ģimenes kartes norādīto bērnu, 
riepu montāžas pakalpojumam (vieglajam vai komerciālajam 
transportam) Jelgavā, Aviācijas ielā 8

Uzņēmums: SIA „Baltyre Latvia”

http://www.baltyre.lv/ Jelgava, Aviācijas ielā 8

Atlaidi var saņemt, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

10% atlaide Uzņēmēja piedāvātiem pakalpojumiem adresē Talsu 
šoseja 31-K9, Jūrmalā (atlaide nesummējas ar esošām atlaidēm)

papildus 2% atlaide atlaide pakalpojumiem, kur atlaide ir
noteikta lielāka par 10 procentiem

Uzņēmums: SIA “HobbyDom”

www.hobbydom.lv Talsu šoseja 31-K9, Jūrmala
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Atlaidi var saņemt, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

15% atlaide kravas un pārcelšanās pakalpojumu kopsummas

Uzņēmums: SIA “NENES PATS”

www.nenespats.lv Visa Latvija

 Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

10% atlaide jebkurai studijas “milze.lv”  piedāvātajai fotosesijai: 
ģimenes, mazuļa, jaundzimušā, gaidību, pasākumu, u.c.

Uzņēmums: Fotogrāfe Ilze Mezīte

www.milze.lv Gulbene, Rīgas iela 71

Atlaide darbojas, uzrādot 3+ Ģimenes karti.

30% atlaide starpniecības pakalpojumiem – nekustamo īpašumu 
pārdošanas vai iegādes gadījumā

20% atlaide līgumu sagatavošanai

10% atlaide konsultācijām

Uzņēmums: SIA “Baltic States”

www.balticstates.lv Visa Latvija

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti. Atlaide attiecas uz bērniem vecumā līdz 13 gadiem.

10% atlaide friziera pakalpojumiem bērnu frizētāvā “BUBA”

Uzņēmums: BUBA KID, SIA

 https://www.facebook.com/
salonsbuba/

Lāčplēša iela 22, Daugavpils, LV-5401
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Piedāvājums attiecas uz mācību centra “Buts” Cēsu filiāli.
Atlaides tiek piemērotas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

7% atlaide grāmatvedības pamatu apguvei

5% atlaide datu analīzes un pārskatu sagatavošanas ar MS Exel 
apguvei

5% atlaide datorprasmju ar/bez priekšzināšanām apguvei

5% atlaide vācu valodas ar/bez priekšzināšanām apguvei

5% atlaide angļu valodas ar/bez priekšzināšanām apguvei

5% atlaide krievu valodas ar/bez priekšzināšanām apguvei

5% atlaide gēla nagu pieaudzēšanas un modelēšanas apguvei

10% atlaide vieglo apģērbu šūšanas un konstruēšanas pamatu 
apguvei

10% atlaide tērpu konstruēšanas un modelēšanas pamatu apguvei

10% atlaide floristikas meistarklases apguvei

Uzņēmums: Buts, SIA (Cēsu filiāle)

 http://www.buts.lv/
office/21

Bērzaines iela 15, Cēsis, LV-4101
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20% atlaide visām pilnas cenas precēm (apģērbiem, apaviem, grāmatām,

traukiem, rotaļlietām u.c.), kā arī veikalos notiekošajiem pasākumiem
(darbnīcām, kursiem, koncertiem u.c.) 

50% atlaide klienta kartei - 1.50 Eur

7% atlaide iepērkoties klātienē Party Inbox veikalā

7% atlaide visiem pirkumiem iepērkoties klātienē
uzņēmuma veikalos

T/c ValletaUzņēmums:

Labdarības veikals Otra elpaUzņēmums:

SIA “Party Inbox”Uzņēmums:

SIA “M.Balloon” un SIA “Mister Balloon”Uzņēmums:

Šī klienta karte “Valleta” veikalos un pie sadarbības partneriem garantē pastāvīgas atlaides vai īpašus 
piedāvājumus! Darba laiks no 10.00-21.00.

TIRDZNIECĪBA

www.valleta.lv Rīgas iela 4, Valmierā

www.otraelpa.lv Marijas ielā 13-1, Rīgā, Stabu ielā 35, Rīgā, Graudu ielā 31/33, Liepājā

partyinbox.lvinfo@partyinbox.lv+371 244 09944 Kr. Valdemāra ielā 147, Rīgā

misterballoon.lv+371 20045217

t/c  VIVO Katoļu ielā 18 un t/c Valdeka Rīgas ielā 11a, Jelgavā

Kr. Valdemāra ielā 147, Rīgā

+371 2826 6540
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20% atlaide visai produkcijai tikai Liepājā

SIA „STENDERS”Uzņēmums:

Visām daudzbērnu ģimenēm tiek piedāvāta atlaide Stenders produkcijai veikalos Liepājā

www.stenders-cosmetics.lv TN “Kurzeme”  Lielā iela 13, t/c „Ostmala” K. Zāles laukums 8, Liepājā

5% atlaide pirkumiem

Nuko.lvUzņēmums:

Pērkot preci, obligāti jābūt norādītam 3+ Ģimenes kartes nosaukumam un kartes numuram:
3+gimeneskarte_xxxxxx
BEZMAKSAS piegāde visā Latvijā!

www.nuko.lv

12% atlaide visām precēm

SIA ASTRA-CENTRSUzņēmums:

www.twitter.com/astrashops

www.biedribatuvu.lv

 Ķekavā, Nākotnes ielā 1 (tirdzniecības centrā “Dālderi”)

 Jelgavā, Pasta ielā 51 un Rīgā, A. Čaka ielā 71

20% atlaide visām pilnas cenas precēm Labdarības veikalos 
TUVU

Labdarības veikals “Tuvu”Uzņēmums:
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Iepērkoties veikalā uz vietas jāuzrāda 3+ Ģimenes karte.
Iepērkoties interneta veikalā spidums.lv jāveic šādi soļi: sadaļā “Ienākt” kā e-pasta adresi norādīt savu 
VĀRDU, UZVĀRDU un kā paroli 3+ Ģimenes kartes numuru.
Piemērs:
Ienākt  E-pasta adrese  IEVA KRĒSLIŅA  Parole  002769
*Pēc pirmās ielogošanās klients var rediģēt savus datus.

15% atlaide visam preču sortimentam veikalā
15% atlaide visam preču sortimentam e-veikalā
www.spidums.lv
30% atlaide ekskluzīvai profesionālai spāņu kosmētikai
POSTQUAM veikalā

30% atlaide ekskluzīvai profesionālai spāņu kosmētikai
POSTQUAM e-veikalā www.spidums.lv

SIA “spidums.lv”Uzņēmums:

10% atlaide “Andrito Kafijas Grauzdētavas” kafijai uzņēmuma
interneta veikalā www.andritocoffee.lv

SIA “Andrito Coffee Roastery”Uzņēmums:

Lai saņemtu atlaidi, noformējot pirkumu, pasūtījuma formā blakus uzvārdam jānorāda 3+ Ģimenes 
kartes numurs. 

www.andritocoffee.lv Visa Latvija

Cēsu ielā 2, Rīgā, visā Latvijāspidums.lv

7% atlaide visam sortimentam veikalos Rīgā un interneta veikalā

SIA “Cintamani Baltic”Uzņēmums:

Atlaides darbojas, uzrādot veikalā 3+ Ģimenes karti. Atlaides nesummējas.
Veicot pirkumu internetā pie pirkuma noformēšanas ”Komentāros” norādīt “3+ karte” un kartes numuru.
Pēc pirkuma noformēšanas, tiks nosūtīts rēķins ar piemēroto atlaidi.

www.bio.lv Rīga

Veikalu adreses Rīgā:
t/p “ALFA”, Brīvības gatve 372
t/c “SPICE HOME”, Jaunmoku iela 13
t/c “MOLS”, Krasta iela 46
t/c “OLIMPIA”, Āzenes iela 5
SKY, Hipokrāta iela 28

SKY&MORE, Duntes iela 19
SKY, Ulmaņa gatve 122
Kr. Barona iela 24/26
Pulkveža Brieža iela 33
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40% atlaide visai PURENN produkcijai interneta veikalā
www.purenn.com

20% atlaide Anne Nature ķermeņa kopšanas līdzekļiem, 
iepērkoties www.annenature.com interneta veikalā
Pie preču pasūtījuma veikšanas, preču grozā pie “Atlaides kods” 
ievadāms 3+ Ģimenes kartes numurs

SIA “Purenn”Uzņēmums:

SIA „Anne Export”Uzņēmums:

Veicot pasūtījumu, kā Promo kodu norādot 3+ Ģimenes karte, komentāros ierakstot Kartes numuru, 
(akcijas precēm atlaides nesummējas).

Latvijā ražoti, pēc Ecocert standarta sertificēti, iedarbīgi sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļi māmiņai, 
mazulim un visai ģimenei, nodrošinot visas ķermeņa kopšanas pamatvajadzības

www.annenature.com

www.purenn.cominfo@purenn.com+371 63000810 Peldu iela 7, Jelgava 

visa Latvija

10% atlaide iepērkoties interneta veikalā www.portall.lv vai 
veikalā Rīgā, Katoļu ielā 31, 3+ Ģimenes kartes numurs jānorāda 
preces saņemšanas brīdī

SIA “Tajis”Uzņēmums:

www.portall.lv Rīgā, Katoļu ielā 31

SIA “KILA”Uzņēmums:

Pirms iepirkšanās interneta veikalā, 3+ Ģimenes kartes īpašniekam jānosūta Uzņēmējam elektroniskā 
pasta vēstule, kurā redzama 3+ Ģimenes karte un tās Nr. Uzņēmējs, kā atbildi, nosūta atlaižu kodu 3+ 
Ģimenes kartes īpašniekam, kas darbojas līdz 3+ Ģimenes kartes derīguma termiņa beigām

www.zoocentrs.lv visa Latvija

15% atlaide pirkumiem Uzņēmuma veikalos “Zoocentrs”,
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti, atlaide netiek piemērota akcijas precēm, atlaides
nesummējas un tās netiek piemērotas zivīm, dzīvniekiem un putniem

5% atlaide iepērkoties interneta veikalā www.zoocentrs.lv,
atlaide tiek piemērota visam pirkumam, atlaides summējas ar akcijas precēm
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10% atlaide visām precēm un pakalpojumiem, iepērkoties
veikalā Pasta ielā 18, Jelgavā, LV-3001

SIA ARGAUzņēmums:

Atlaides darbojās, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.arga.lv Pasta ielā 18, Jelgavā, LV-3001

15% atlaide visai šūšanas un izšūšanas tehnikai

SIA SONIKAUzņēmums:

Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm. Atlaidi iespējams saņemt klātienē veikalā A.Deglava ielā 28, Rīgā, 
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti, kā arī atlaide darbojas interneta veikalā www.brothershop.lv, veicot 
pirkumu, pie komentāriem ierakstot 3+ Ģimenes kartes numuru

www.brothershop.lv Visa Latvija un A.Deglava ielā 28, Rīgā

SIA Le-GrandUzņēmums:

Atlaides darbojās, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti vai www.veselszirgs.lv, noformējot pirkumu, piezīmju 
sadaļā, norādot 3+ Ģimenes kartes numuru

www.veselszirgs.lv visa Latvija

5% atlaide vitamīnu, barības piedevu, papildbarības zirgiem un 
suņiem iegādei

7% atlaide zirglietu un jātnieku ekipējuma iegādei

10% atlaide izšūšanas pakalpojumiem

10% atlaide no pamatcenas bērnu un sieviešu apģērbiem
Lindex veikalos

Lindex Uzņēmums:

www.lindex.com/lv Latvija

Lindex veikali Latvijā:
t/c Domina, Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
t/c Spice, Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046
t/c Galerijas Centrs, Audēju iela 16,  Rīga,  LV-1050
t/c Mols, Krasta iela 46, Rīga,  LV-1003
t/p Alfa, Brīvības iela 372, Rīga,  LV-1006

t/c Riga Plaza, Mūkusalas iela  71, Rīga,  LV-1004
t/c Valleta, Rīgas iela 4, Valmiera,  LV- 4201
t/c Ostmala, Kārļa Zāles laukums 8, Liepāja, LV-3401
t/c Solo, Rīgas iela 9, Daugavpils, LV-5422
t/c RAF Centrs, Rīgas iela 48,  Jelgava, LV-3004
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10% atlaide no pamatcenas - saimniecības precēm, santehnikai, 
dārza precēm, inventāram, tehnikai, būvmateriāliem, apdares 
materiāliem, remonta tehnikai, apkures sistēmām, krāsnīm, 
kamīniem, malkai, briketēm, granulām, klucīšiem, piegādei

15% atlaide visām pilnas cenas precēm uzņēmuma Vivacolor 
veikalā Rīgā Krūzes ielā 23

10% atlaide visiem pieejamajiem materiāliem (pamatu bloki, 
grodi un bruģis) vienas mājas renovācijai un/vai būvniecībai uz 
vienu 3+ Ģimenes kartes numuru

SIA GertmansUzņēmums:

SIA TIKKURILAUzņēmums:

SIA “AGNI”Uzņēmums:

A/S “SMILTNIEKI”Uzņēmums:

Visplašākais Tikkurila un Vivacolor krāsu, Anza instrumentu un Tassoglas stiklašķiedras tapešu 
sortiments. Profesionāla apkalpošana un risinājumi vissarežģītākajās situācijās.
 Darba laiks: darba dienās 8:00-17:00.

Atlaide darbojas uzrādot karti Uzņēmuma tirdzniecības vietā Jelgavā un Uzņēmuma interneta  
veikalā www.smiltnieki.lv  pirms pasūtījuma pabeigšanas norādot savu 3+ Ģimenes kartes numuru ailē  
Papildus informācija.

gertmans@inbox.lvgertmans@inbox.lv+371 29299114

Bīriņu šosejas 3. km, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

+371 67610957 Krūzes iela 23, Rīga.

agni.lv Brīvības ielā 173, Rīgā.

www.smiltnieki.lv Jelgava, Tērvetes iela 85B un visa Latvija

20% atlaide kamīniem, kurtuvēm, elektriskajiem kamīniem

Atlaides tiek piemērotas Uzņēmuma veikalā-salonā “AGNI” 

20% atlaide akmens apstrādei
20% atlaide karnīzēm un dekoriem

Speciālas cenas individuālajiem projektiem un risinājumiem
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50% atlaide ārējām palodzēm, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

10% atlaide iekšējām palodzēm, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

10% atlaide visiem kamīniem, kamīnkrāsnīm un plītīm, kas 
pieejamas interneta vietnē www.kamina.lv, veicot pasūtījumu, 
papildus informācijas laukā, jānorāda 3+ Ģimenes kartes numurs 
(atlaide neattiecas uz precēm, kurām jau ir atlaide)

15% atlaide visai precei, kas pieejama interneta vietnē  
www.dusas.lv, veicot pasūtījumu, papildus informācijas laukā, 
jānorāda 3+ Ģimenes kartes numurs (atlaide neattiecas uz  
precēm, kurām jau ir atlaide)

SIA „MAK Būve”Uzņēmums:

Salātu iela 25, Bauska, LV-3901 un visa Latvija

SIA “IR CHANCE”Uzņēmums:

Minētās atlaides darbojas arī Uzņēmuma salonā: Krūzes ielā 23a, Rīga LV-1002, uzrādot derīgu 3+ 
Ģimenes karti (atlaide neattiecas uz precēm, kurām jau ir atlaide)

www.kamina.lv, www.dusas.lv Krūzes iela 23a, Rīga LV-1002 un visa Latvija

15% atlaide visām pilnas cenas precēm (sieviešu, vīriešu, bērnu) 

H&MUzņēmums:

Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm vai savienojumā ar citiem piedāvājumiem.
Atlaide netiek piemērota ekskluzīvās kampaņas Balmain kolekcijai.
H&M veikali Rīgā:
T/C „Mols”, Krasta ielā 46, LV 1003, Rīga, +371 66188809
T/C „Spice”, Lielirbes ielā 29, LV-1046, Rīga, +371 66188833
Modes un izklaides centrs „Rīga Plaza”, Mūkusalas ielā 71, LV-1004, Rīga, +371 67633910
T/P „Alfa”, Brīvības gatve 372, LV-1006, Rīga, +371 66188810
T/C „Galerija Centrs”, Audēju iela 16, LV-1050, Rīga, +371 66188800.

www.hm.com dažādos tirdzniecības centros Rīgā

10% atlaide no pirkuma summas veikalā un internetveikalā

SIA “Komercio”Uzņēmums:

Produkcija: maki, somas, jostas, pulksteņi, cimdi u.c. aksesuāri.
Visa produkcija, kas atrodama mājas lapā, pieejama uzreiz noliktavā.

www.manasoma.lv  Duntes ielā 34, Rīgā
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10% atlaide visām pilnas cenas precēm

Linkastore Uzņēmums:

Veikalu adreses:
Ventspils, t/c “Tobago”, Lielais prospekts 3/5
Jēkabpils, t/c “Jēkabpils centrs”, Vienības ielā 7
Talsi, t/c “Jāņa centrs”, Rīgas ielā 8,

Rīga, lielveikals “Sky”, Mežciems, Biķernieku ielā 120a,
Saldus, Jelgavas ielā 1.

Ventspils, Jēkabpils, Talsi, Rīga, Saldusfacebook.com/pages/LINKASTORE/232899020092948

20% atlaide visām pilnas cenas precēm 

SIA “LK Fashion Pro”Uzņēmums:

Iepirkties var arī interneta veikalā www.lenytomyfactory.com.
Atlaide veikalā darbojas uzrādot 3+ Ģimenes karti,  interneta veikalā jānorāda 3+ Ģimenes kartes numurs.

http://lenytomyfactory.com/ Rīgā, Martas ielā 1, visa Latvija

20% atlaide visām pilnas cenas precēm

SIA „Refurbish”Uzņēmums:

Atlaide darbojas uzrādot 3+ Ģimenes karti uzņēmuma veikalā KIDS & MOMS Rīgā.

Kr. Barona ielā 109, Rīgāfacebook.com/kidsandmomskidsandmoms/

12% atlaide no pilnas cenas Uzņēmēja piedāvātai precei veikalā 
“Apavi 40+”

SIA ASEIMUzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.apavi40plus.lv Kr.Valdemāra ielā 38, Rīga, LV-1010
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15% atlaide visai precei no pamatcenas 

20% atlaide pirkumiem virs 30 Eur

15% atlaide apmērā visiem apģērbiem, iepērkoties PETRA
darbnīcā Rīgā, Brīvības gatvē 204b 

10% atlaide visām pilnas cenas precēm

Polarn O.PyretUzņēmums:

NewYorkerUzņēmums:

Apģērbu zīmols PetraUzņēmums:

SIA “ROSALIA”Uzņēmums:

Atlaide darbojas uzrādot 3+ Ģimenes karti uzņēmuma veikalā PO.P SPICE - LATVIJA.

Atlaide tiek piemērota nenocenotajām precēm un nesummējas ar citām spēkā esošajām akcijām. 
Atlaides darbojas visos piecos New Yorker veikalos Latvijā:
Rīgā - T/C Spice,   Rīgā, T/C Domina, 
Rīgā, R.Vāgnera ielā 2,  Valmierā - T/C Valleta, 
Liepājā - T/C Baata

www.polarnopyret.lv Spice, Lielirbes iela 29, Rīga

www.newyorker.de visā Latvijā

www.petra.lv Rīga, Brīvības gatve 204b

+371 63427721 Visa Latvija

Atlaides nesummējas ar akcijas atlaidēm.
Veikali: Rīgā T/C “Origo” A un B māja, Stacijas laukums 2; T/C “Mols”, Krasta iela 46; T/C “Dole”, Maskavas 
iela 357; T/P “Alfa”, Brīvības gatve 372; T/C “Rīga Plaza”, Mūkusalas iela 71; T/C “Domina Shopping”, Ieriķu 
iela 3, veikals “Meta”, T/C “Maxima” Saharova ielā 20a, Slokas ielā 115 ; Siguldā, T/C “Šokolade”, Strēlnieku 
iela 2; Daugavpilī, T/C “Solo”, Rīgas ielā 9; Rēzeknē, Galdnieku ielā 8 (Meta outlet); Ventspilī veikals “Meta”, 
Kuldīgas ielā 25; Ogrē, T/C “Dauga”, Rīgas ielā 23; Valmierā, T/C “Valleta”, Rīgas iela 4; Jelgavā, T/C “Pilsētas 
Pasaža”, Driksas ielā 4; Saldū, T/C “Rimi”, Jelgavas ielā 1; Jekabpilī, Pasta ielā 16; Talsos, T/C “Jāņu centrs”, 
Rīgas ielā 8; Liepājā, T/N “Kurzeme”, Lielā ielā 13.
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10% atlaide no pamatcenas tiek piedāvāta, pērkot Crocs
apavus veikalos

10% atlaide visām precēm (izņemot tās, kurām ir akcijas cena) 

15% atlaide pirmajām čībiņām, bet, pasūtot 2 pārus, trešais
čībiņu pāris par velti (ar ādas zoli) - dāvanā

10% atlaide no pamatcenas veikalos

SIA “CLOG”Uzņēmums:

Apavu namiņšUzņēmums:

Līga ČībaUzņēmums:

SIA “OPEN24.lv”Uzņēmums:

Atlaides darbojas veikalos Rīgā, t/c Spice, t/c Domina Shopping, t/c Rīga Plaza, Valmierā t/c Valleta un 
Liepājā t/c Ostmala.
Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm vai savienojumā ar citiem piedāvājumiem.

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

“Līga Čība” rada burvīgas, Latvijā 100% rokām darinātas čībiņas ar ādas un gumijas zoli. Tās iepriecinās 
kā māmiņas, tā bērnus. Tās ir skaistas, ērtas, īpaši piemērotas valkāšanai mājās vai darba vietā kā maiņas 
apavi. Čībiņām pievienojot stingru gumijas zoli, tās pārtop arī ārā valkājamās kurpītēs valkāšanai gada 
siltajā sezonā. 

Atlaides darbojas veikalos Rīgā, t/p Alfa, t/c Galerija Centrs, t/c Mols.
Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm vai savienojumā ar citiem piedāvājumiem.

www.crocs.eu Rīga, Valmiera, Liepāja

www.draugiem.lv/apavunamins Bauskā, Zaļā iela 11-7

www.open24.lv Rīga

Visa Latvijafacebook.com/ligaciba
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10% atlaide no preces pamatcenas veikala salonā un
internetveikalā

Mūzas istabaUzņēmums:

Erti.lvUzņēmums:

Atlaide netiek piemērota internetveikalā www.mebeleskatram.lv

www.muzasistaba.lvinfo@muzasistaba.lv+371 67893644; +371 28816184

Rīga, Jaunmoku iela 13, Spice Home TK 2. stāvā

Atlaide neattiecas uz precēm ar norādi „Izpārdošana” un komplektiem „Gulta + Matracis”.
Pērkot internetā, laukā „komentārs” ir jāieraksta 3+ Ģimenes kartes numurs vai arī jāpaziņo pa tālruni 
mūsu atzvana laikā. Ja pērk klātienē, tad jāuzrāda karte.

www.erti.lv Rīgā, Maskavas ielā 180

10% atlaide no pirkuma summas veikalā un internetveikalā
komercio.lv

10% atlaide jebkurai precei no pamatcenas

SIA KomercioUzņēmums:

SIA “Daiļrade Koks” Uzņēmums:

Produkcija: āra telšu un citu āra reklāmas piederumu un dārza mēbeļu noma.
Visa produkcija, kas atrodama mājas lapā, pieejama uzreiz noliktavā.

www.komercio.lv Duntes ielā 34, Rīgā

15% atlaide bērnu matračiem
10% atlaide matračiem un gultām (izņemot matraču modeļus „Classic”,
„Bonnell Eco” un „Orto”)

5% atlaide dīvāniem
25% atlaide piegādāto preču piegādei Rīgā

www.ciekurs.lv

Čiekurkalna 1. līnija 11, Rīga, LV-1026 un  t/c “SPICE HOME” 2. stāvā Jaunmoku iela 13, Rīga, LV-1046

info@ciekurs.lv+371 67 501 777, +371 26 177 333
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10% atlaide matračiem, virsmatračiem, spilveniem

SIA “Ossov” (Latvijas matraču ražotājs)Uzņēmums:

SIA OSSOV, Latvijas matraču ražotājs

www.ossov.lv t/c Spice Home; Jaunmoku ielā 13, Rīgā; Dzelzavas ielā 51, Rīgā 

20% atlaide pirkumiem www.homdec.lv

SIA „Homdec.lv”Uzņēmums:

3+ Ģimenes kartes numuru ievadot akcijas koda vietā, vai veikalā Svētes 21b, Jelgava, LV-3001, uzrādot 
derīgu 3+ Ģimenes karti

www.homdec.lv Svētes 21b, Jelgava, LV-3001

20% atlaide pirkumiem interneta veikalā www.gaismaspasaule.lv

SIA „Gaismas Pasaule”Uzņēmums:

3+ Ģimenes kartes numuru ievadot akcijas koda vietā, vai veikalā Kalnciema ielā 60, Rīga LV-1046, 
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.gaismaspasaule.lv Kalnciema ielā 60, Rīga LV-1046

 Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

10% atlaide rotaļlietām (neattiecas uz grāmatām un precēm no 
Krievijas) veikalā “Simka”, Daugavpilī, Mihoelsa ielā 43

Uzņēmums: IK SIMKA

Mihoelsa ielā 43, Daugavpils
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15% atlaide visām precēm veikalos Rīgā un Jelgavā, uzrādot 
derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA Mēbeļu BODEUzņēmums:

www.mebelubode.eu

Dzelzavas iela 70, Rīga, Latvija LV-1082, Uzvaras iela 13, Jelgava, Latvija LV-3007

facebook.com/mebelubode/

20% atlaide jebkurai precei

RivieraUzņēmums:

Atlaides nesummējas ar citām uzņēmuma piedāvātajām atlaidēm.
Atrašanās vieta: Daugavpilī t/c “SOLO”, Rīgā t/c “Damme”, t/c “Galleria Riga”, t/c  “Rimi-Stirnu”, t/c “Alfa”. 

www.riviera-collection.com/lv Daugavpils, Rīga

5% atlaide BIO veikala precei, izņemot svaigo produkciju – 
augļi, dārzeņi, piens un piena produkti, maize, olas, gaļa un 
gaļas izstrādājumi

SIA “Veikals Mārtiņroze”Uzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.martinroze.lv Rīga, Mārupes iela 22

10% atlaide visām precēm www.vivoieraugi.lv un
www.saldasdavanas.lv mājas lapā

SIA “MultiPro IT”Uzņēmums:

Pirkuma noformēšanas laikā, jāpielieto slepeno kodu “3+karte” un komentāru laukā jāievada 3+ Ģimenes 
kartes numurs. Iepērkoties klātienē, veikalā Rīgā, Dzirciema ielā 42 (tirdzniecības centra RIMI telpās) vai 
ģimenes gadatirgū Maskavas ielā 160 (Sporta manēžā), jāuzrāda derīga 3+ Ģimenes karte

www.vivoieraugi.lv,  www.saldasdavanas.lv Visa Latvija
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10% atlaide jebkurai precei “Skrīveru Saldumi” firmas veikalos

15% atlaide visam pilnas preces sortimentam veikalā “DABA”

5% atlaide apmērā visām precēm augļu, dārzeņu un citu
produktu tirdzniecības vietās

5% atlaide apmērā visām precēm augļu, dārzeņu un citu
produktu tirdzniecības vietās

SIA „Skrīveru saldumi”Uzņēmums:

SIA „Kongs”Uzņēmums:

IK “Tamara+E” Uzņēmums:

IK “Gorbatenko Ventspils” Uzņēmums:

Atlaides nesummējas ar citām uzņēmuma piedāvātajām atlaidēm.

Atlaide nesummējas ar citām Uzņēmuma piemērotajām atlaidēm. 
Vairāk informācija: Uz vietas tirdzniecības vietās.

www.skriverusaldumi.lv Skrīveri, Rīga, Jelgava

www.dabadaba.lvdbdaba@dbdaba.lv+371 63084395 Raiņa ielā 17, Jelgavā

Ventspils, Talsu iela 27, Saules iela 33-47

Veikala darba laiks:    P.-P.: 9.00-19.00      Se.: 10.00-17.00    Sv.: 10.00-14.00

Atlaide nesummējas ar citām Uzņēmuma piemērotajām atlaidēm. 
Vairāk informācija: Uz vietas tirdzniecības vietās.

Ventspils, Talsu iela 27, Saules iela 33-47
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10% atlaide visām precēm iepērkoties interneta
veikalā www.seklumuss.lv

SIA “Sēklu muss”Uzņēmums:

Esam radījuši gardumus, kas uzlabo cilvēka veselību, rada lielisku pašsajūtu un sniedz laimes izjūtu!
“Sēklu muss” īpašības:
- ātrs un veselīgs enerģijas avots fiziskam vai garīgam darbam;
- bagātīgs olbaltumvielu un dzelzs avots; satur vitamīnus A,B,E,C,D,PP, minerālvielas, aminoskābes un 
omega 3;
- uzlabo vēdera darbību un veicina labo baktēriju vairošanos;
 - stimulē organisma imunitāti;
- veicina holesterīna samazināšanos;.
Mūsu radītie gardumi īpaši ieteicami veģetāriešiem, sportistiem, grūtniecēm, bērniem, skolēniem un 
veselīga uztura piekritējiem.
Attiecīgajā vietā norādot Kartes numuru.
Atlaide nesummējas ar citām Uzņēmuma piemērotajām akcijām.

seklumuss.lv Visa Latvija

15% atlaide no pamatcenas visiem augļu kokiem un ogu 
krūmiem

Z/S “Zaļenieku kokaudzētava”Uzņēmums:

+371 22013936 www.labklajibasdarzi.lv Kārļa Ulmaņa gatvē 128, Rīgā

15% atlaide HUMANA piena maisījumiem, kā arī visai NIP
produkcijai BērnuLietas.lv veikalā un internetveikalā
www.bernulietas.lv

SIA “MedProf”Uzņēmums:

www.bernulietas.lv Rīga

5% atlaide par katru uz 3+ Ģimenes kartes norādīto personu,
no produkta pilnas cenas

Bioloģiskā lauku saimniecība “Rankas Birzuļi”Uzņēmums:

Bioloģiskā lauku saimniecība “Rankas Birzuļi” - mīlestību audzēti produkti pircējiem, kuri novērtē 
ekoloģiski veselīgu, dabiskām un bioloģiskām metodēm iegūtu pārtiku.
Gulbenes novads, Rankas pagasts, “Upesbirzuļi”

http://papirpuse.mozello.com/ Gulbenes novads
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10% atlaide visiem pirkumiem uzņēmuma interneta veikalā 
www.pievedums.lv

SIA “MY FOOD”Uzņēmums:

www.pievedums.lv Rīga, Olaine, Bauska, Valmiera, Jūrmala, Cēsis un pierīga

10% atlaide pirkumiem www.svaigi.lv, 3+ Ģimenes kartes
numuru ievadot akcijas koda vietā

SIA “Svaigi”Uzņēmums:

Īsts. Aiz katra produkta, ko atradīsi www.svaigi.lv, ir īsts saimnieks. Latvietis sirdī un darbos, šeit pat, mūsu 
zemē atradis vietu, pēc iespējas zaļāku, un to saudzējot un saglabājot nākamajām paaudzēm saimnieko. 
Un nav svarīgi, vai tā ir saulainā Zemgale, plašā Latgale, vējainā Vidzeme vai stūrainā Kurzeme - 
saimniecības labi pieprot to, ko savā zemē dara, un piedāvā arī Tev celt galdā īstus lauku labumus. 

www.svaigi.lv Latvija

5% atlaide no produkcijas standarta cenas visos tirdzniecības 
punktos, sākot ar 2017.gada 1.decembri, uzrādot derīgu
3+ Ģimenes karti

I/K “Bella K”Uzņēmums:

BELLA K ir zivju pārstrādes un tirdzniecības uzņēmums, mājražotāji, kas nodrošina vienmēr svaigas un 
augstas kvalitātes produkciju. Preču piedāvājums ir  ļoti plašs - svaigas, auksti kūpinātas, karsti kūpinā-
tas, mazsālītas, kā arī dažādi gatavie zivju ēdieni. Papildus, pēc pasūtījuma, ir iespējams izgatavot zivju 
plates, ko cienāt svētku viesus. 
Uzņēmumu var sastapt, ikdienā, trijos BELLA K Ventspils veikalos, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Alsungā, 
Piltenē, Popē, Ēdolē, Zūrās u.c. izbraukumu tirdziņos.

Veicot pasūtījumu www.pievedums.lv, laukā “Papildinformācija par piegādi” ir jāieraksta “3+ Ģimenes 
karte”, jāizvēlas samaksas veidu “skaidrā naudā pie saņemšanas” un atlaide tiks piemērota pēc 
pasūtījuma noformēšanas. Nepieciešamības gadījumā, šoferis var palūgt uzrādīt 3+ Ģimenes karti pie 
pasūtījuma saņemšanas.

Piegādājam ne tikai Rīgā, bet arī visā Pierīgā, Olainē, Bauskā, Valmierā, Jūrmalā, Cēsīs un uz vairākām 
citām vietām (https://pievedums.lv/apmaksa-un-piegade).Rīgas robežās piegāde tiek veikt nākamajā 
darba dienā, ārpus Rīgas ir iespēja vienoties par piegādes laikiem.

+371 26408469 Latvijafacebook.com/bellaK888/
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10% atlaide no kopējās pirkuma summas

10% atlaide no pamatcenas

10% atlaide pirkumiem

5% atlaide visām precēm veikalā ‘’Gudra Galva’’ 

Mimido.lvUzņēmums:

minikid.lvUzņēmums:

SIA “Foboss viens”Uzņēmums:

SIA “Gudra Galva”Uzņēmums:

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 ievadiet 3+ Ģimenes kartes numuru.
“Mimido” interneta veikalā Jūs varat iegādāties skaistus un kvalitatīvus bērnu apģērbus par labām cenām, 
kas tiks piegādāti divu līdz trīs darba dienu laikā.

Uzrādiet 3+ Ģimenes karti, iepērkoties veikalos Rīgā, Jelgavā  vai, internetā norādot, ka esat 3+ Ģimenes 
kartes īpašnieks, kā arī kartes numuru! 

Iepērcies jebkurā veikalā LĀČUKS un www.lacuks.lv interneta veikalā! 

Atlaide nesummējas ar citām Uzņēmuma piemērotajām akcijām.

www.mimido.lv

www.minikid.lv Rīgā, Augusta Deglava ielā 47, Matīsa ielā 8/1 un Jelgavā Raiņa ielā 16

www.lacuks.lv daudzas pilsētas Latvijā

gudragalva.lv t/c ‘’Rīga Plaza’’, 2.stāvā, Mūkusalas ielā 71, Rīgā
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10% atlaide visām precēm Ģimenes veikaliņā

Pastāvīga atlaide 10% apmērā visām precēm veikalā

SIA “ViKrEm”Uzņēmums:

SIA “BB Bērnu Bode”Uzņēmums:

Atlaide nesummējas ar citām Uzņēmuma piemērotajām akcijām.

Veikals atrodas Atlaide nesummējas ar citām akcijām. 

5% atlaide visām precēm veikalā „Autokrēsliņu pasaule” no
interneta veikala cenas www.autokreslini.lv un www.ratini.lv

SIA “Mojo design”Uzņēmums:

Veikals “Autokrēsliņu pasaule” ir vienīgais specializētais autokrēsliņu veikals Latvijā. Mēs saviem klientiem 
piedāvājam rūpīgi izvēlētus autokrēsliņus, arī bērnu ratiņus, barošanas krēsliņus un citas kvalitatīvas un 
gaumīgas bērnu preces.  Piedāvājums nesummējas ar citiem piedāvājumiem.

www.autokreslini.lv un www.ratini.lv Rīga

A.Čaka ielā 99, pagrabiņā, Rīgā

Valmierā Rīgas ielā 35facebook.com/bb.bernubode

“Dusmu kontroles spēles” iegāde par īpašu cenu Eur 25 
(t.sk. PVN), tam papildus iespēja bez maksas apmeklēt
3 stundu semināru “Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi 
skolas vidē un uzvedības korekcijas iespējas, izmantojot 
metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle” 

SIA “OUT LOUD”Uzņēmums:

Spēli var iegādāties Uzņēmuma birojā iepriekš vēlams piezvanīt pa tālr. + 371 29716155) vai pasūtot 
internetā un aizpildot formu saitē:  http://ej.uz/dusmukontrole un izvēloties produktu - Īpašais 
piedāvājums programmas “3+ Ģimenes karte” dalībniekiem. 

www.uzvediba.lv+371 29716155 Tērbatas ielā 28-15, Rīgā
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10% atlaide visām pilnas cenas precēm bērnu apavu un
apģērbu veikalā “Metriņš” Saldū,  Striķu ielā 9b

10% atlaide visām pilnas cenas precēm bērnu preču veikalā 
“Liberi” Rīgā, Braslas ielā 29a

10% atlaide bērnu apavu un apģērbu veikalā “Bērnu bodīte”

SIA “Metriņš AEG”Uzņēmums:

SIA “LIBERI”Uzņēmums:

SIA “Metriņš EA”Uzņēmums:

Bērnu apavu un apģērbu veikals, kur iegādājamas arī augstākās kvalitātes mugursomas.
Atlaides nesummējas ar citām uzņēmuma noteiktajām akcijām.

+371 26519372 Saldū Striķu ielā 9b

www.liberi.lv Rīgā Braslas ielā 29a

Valmierā Rīgas ielā 35

 Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

10% atlaide gaļas un gaļas produkcijai, ka arī mājās kūpinājumiem 
veikalos Dārzu ielā 21 un P.Brieža ielā 29, Rēzeknē

Uzņēmums: SIA “Jurkat DEEM”

Dārzu ielā 21 un P.Brieža ielā 29, Rēzeknē
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SIA „MGU”Uzņēmums:

Pirms pirkuma iegādes uzrādot 3+ Goda ģimenes karti.

 bebis-bebis@inbox.lvCēsīs: +371 64123794, Siguldā: +371 67976079, Valkā: +371 64725515

Raiņa 26/28, Cēsis,  Strēlnieku iela 2, Sigulda, Rīgas iela 19, Valka

20% atlaide visai precei bērnu veikalā Pērnavas ielā 12, Rīgā, 
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti kopā ar personu apliecinošu 
dokumentu

SIA “Made by Me”Uzņēmums:

Atlaide tiks piemērota bērnu lietu veikalā “MAMIMA” . Veikalā varēs iegādāties gan jaunas gan lietotas 
bērnu drēbītes un mantiņas. Kā arī rokdarbus - mantiņas, apsveikuma kartiņas,
mutautiņus (lacīšus), krellītes mazajām dāmītēm u.d.c.

+371 29887719 Rīgā, Pērnavas ielā 12

15% atlaide jebkurai Uzņēmuma piedāvātai precei veikalā Rīgā, 
K. Barona 55, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA “Brain Games”Uzņēmums:

www.brain-games.lv K. Barona 55, Rīga

10% atlaide rotaļlietām

5% atlaide apģērbiem

10% atlaide iebūvējamo skapju iegādei, uzrādot derīgu 
3+ Ģimenes karti SIA Melwood darbiniekam mērīšanas laikā, vai 
interneta veikalā www.melwood.lv, norādot 3+ Ģimenes kartes 
numuru

Uzņēmums: SIA “Melwood”

www.melwood.lv Visa Latvija
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15% atlaide jebkurai Uzņēmuma piedāvātai precei

15% atlaide visiem pirkumiem, iepērkoties Uzņēmuma veikalā 
“Rotaļnīca”, Rīgā, A.Čaka ielā 59, atlaide darbojas, uzrādot 
derīgu 3+ Ģimenes karti

10% atlaide bērnu rottaļlaukumu iegādei. Atlaide darbojas,
uzrādot derīgu 3+Ģimenes karti

10% atlaide Uzņēmuma norādītajiem produktiem

SIA “Kidstock”Uzņēmums:

SIA “VARIS Toys”Uzņēmums:

SIA “Rembergo”Uzņēmums:

SIA „TROLL Smiltene”Uzņēmums:

Veikalos Rīgā, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
Uzņēmumam ir divi bērnu preču veikali Rīgā, sortimentā ir gan jaunas, gan mazlietotas bērnu drēbes, 
čības, apavi, gumijas zābaki, bižuterija, rotaļlietas, aksesuāri.

Lai saņemtu atlaidi pirkumam internetā, lūgums rakstīt uz e-pastu vai zvanīt uz tālruni 6728 0627.

Latvijā radīti bērnu rotaļu laukumi no kvalitatīviem izejmateriāliem.  Bērnu rotaļlaukumi, kuros būs vieta 
atpūsties arī pieaugušajiem.

Atlaidi var saņemt uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti, vai iepērkoties interneta veikalā www.trollonline.lv, 
kā kupona numuru norādot 3+ ģimenes kartes numuru

www.kidstock.lv

www.trollonline.lv

Rīgā, Melīdas ielā 11 un Buļļu ielā 20

www.varistoys.lv, www.rotalnica.lv info@varistoys.lv+371 6728 0627

Rīgā, A.Čaka ielā 59

www.supojiessupoles.lv Visa Latvija

Visa Latvija

facebook.com/kidstockveikals/
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15% atlaide no pilnas cenas dzintara krellītēm bērniem, 
iepērkoties interneta veikalā www.dzintarubode.lv, 3+ Ģimenes 
kartes numurs jāievada “Komentāru” laukā, noformējot
pasūtījumu

15% atlaide visai Uzņēmuma piedāvātai produkcijai iepērkoties 
veikalā Rīgā, Miera ielā 15, LV-1001, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes 
karti

SIA “AC Baltic”Uzņēmums:

SIA “WOOLY WORLD”Uzņēmums:

www.dzintarubode.lv 

10% atlaide  Latvijā ražoto preču veikalā “TEV”

SIA “Kulme”Uzņēmums:

Uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti. Atlaide nesummējas ar citām Uzņēmuma piemērotajām akcijām

Visa Latvija

www.woolyorganic.com Rīgā, Miera ielā 15, LV-1001

A.Čaka ielā 48, Rīgāfacebook.com/tevveikals/

Uzņēmums: SIA “KALUNDRA”

15% atlaide no Uzņēmēja piedāvātās preces pilnas cenas, preci 
iegādājoties https://www.facebook.com/BabyDamLatvija/

 Atlaidi var saņemt uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

facebook.com/BabyDamLatvija/ visa Latvija
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10% atlaide iegādājoties Gaidību dienasgrāmatu interneta 
vietnē: https://www.facebook.com/gaidibudienasgramata/,
uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

Agnese DubkovaUzņēmums:

facebook.com/gaidibudienasgramata/ visa Latvija

SIA “Charlot”

20% atlaide uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

Uzņēmums:

Veikali Rīga: 
Birojs un veikals - Ieriķu iela 2a-1;
TC “Domina-Shopping”- Ieriķu iela 3
Veikali citur Latvijā:
 Daugavpils - Cietokšņa iela 42a
Liepāja - Peldu iela 4
Talsi - Jaunā iela 5a
Tukums - Pils iela 9
Ventspils - Ģertrūdes iela 13.

SIA “Charlot”,  ir viens no lielākajiem skolas un biroja preču piegādātājiem Latvijā un Baltijas reģionā.

www.charlot.lv  Rīgā, Tukumā, Talsos. Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī

SIA „Impera V”

10% atlaide no Uzņēmēja piedāvātās bērnu preču pilnas cenas

30% atlaide no Uzņēmēja piedāvātās nāves jūras kosmētikas 
pilnas cenas

20% atlaide no Uzņēmēja piedāvātās sieviešu apakšveļas
“WADIMA” pilnas cenas

Uzņēmums:

Atlaides nesummējas ar citām atlaidēm. Atlaidi iespējams saņemt klātienē veikalā “TOP TOP” Ģertrūdes 
ielā 88, Rīgā, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti, kā arī atlaide darbojas interneta veikalā www.toptop.lv, 
veicot pirkumu, pie komentāriem ierakstot 3+ Ģimenes kartes numuru

Veikala “TOP TOP” sortimentā ir piedāvātas visas bērnu preču kategorijas, sākot no bērna dzimšanas un 
līdz 14 gadiem: bērnu apģērbi un apavi, apģērbs un aksesuāri jaudzimušajiem, rotaļlietas, rati, autokrēsli, 
gultas jaundzimušajiem, gultas veļa, matrači utt.

www.toptop.lv Ģertrūdes iela 88, Rīga un Visa Latvija
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SIA OLA

iepērkoties Salonā „Centrs”, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 3 - 
atlaide 10 % rotaļlietām un kancelejas precēm

iepērkoties Salonā ”RASA”, Aizkrauklē, Bērzu ielā 4 -
atlaide 10% visam sortimentam

Uzņēmums:

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

Salons “RASA”: +371 20140033 Salons “Centrs”: +371 65124333

10% atlaide visām Uzņēmēja piedāvātajām Ziemassvētku
eglītēm, tās iegādājoties interneta vietnē www.winterstyle.lv, 
pie kupona, jāieraksta 3+ un preci saņemot, jāuzrāda derīga 
3+ Ģimenes karte

Uzņēmums: SIA „Winterstyle”

www.winterstyle.lv visa Latvija

15% atlaide visai precei Uzņēmuma veikalos klātienē.
Atlaide nesummējas un darbojas, uzrādot derīgu 
3+ Ģimenes karti

Uzņēmums: SIA “MySport “

www.mysport.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
T/C A7, Ķekavas novadā, Krustkalni, Džutas,
(Rīgas robeža virzienā uz Bausku)
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SIA „SPORTO VESELS”

VIP klientu atlaižu līmeni pilna vai nepilna laika fitnesa 
abonementiem fitnesa klubā TORNADO, Rīgā, Maskavas ielā 
418. Pilna laika abonementam cena 35,- Eur (bez atlaides 
45,- EUR), nepilna laika abonementam cena 30,- Eur (bez 
atlaides 39,- EUR).

Uzņēmums:

Atlaidi var saņemt uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
Bērnu klubs mazuļiem “MACAROON.lv” – viss bērnu svētkiem un neapturamai jautrībai. Šeit ir viss 
bērniem no 2 līdz 9 gadu vecumam! 
Bērnu spēļu centrs “MACAROON.lv” regulāri rīko dzimšanas un vārda dienas svinības īpašā arkā un 
skaistā zālē.

www.tornado.lv Rīgā, Maskavas ielā 418

10% atlaide bērnu centrā “MACAROON”, adrese Krasta 46, Rīga, 
T/c MOLS

Uzņēmums: SIA “Malline”

https://www.mols.lv/shop/
macaroon-bernu-ballites/

Krasta 46, Rīga, T/c MOLS

Atlaides tiek piemērotas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
Whisker piedāvā cilvēkiem, kam nepieciešams pakalpojums, izvēlēties kādu no mūsu 20 apmācīta-
jiem palīgiem, kuri nodrošinās labāko aprūpi.  Whisker piedāvā suņu un kaķu īstermiņa un ilgter-
miņa pieskatīšanu, suņu pastaigas un mājas vizītes. Pakalpojumi pieejami Rīgā un ārpus Rīgas.  
Whisker mērķis ir krietni palielināt palīgu skaitu un nodrošināt pakalpojumus visā Latvijas teritorijā.

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

10% atlaide mājdzīvnieku pieskatīšanas un pastaigu
pakalpojumiem

5% atlaide pirkumiem beziepakojuma veikalā

Uzņēmums: SIA “Lauder Enterprise”

Uzņēmums: BER un SVER, SIA

 https://www.facebook.com/be-
runsver/

Svētes iela 26, Jelgava, LV-3001
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Lai saņemtu atlaidi, nepieciešams ievadīt kodu: Godagimene, uzņēmuma mājas lapā
www.ilovelittleberry.com.
Littleberry ir auduma autiņbiksīšu un aksesuāru zīmols, radīts un ražots Latvijā.

Atlaidi var saņemt, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
Tālrunis saziņai: 26492705, e-pasts: info@cover-power.com
CoverPower gumijas flīžu segumi radīti, rūpējoties par cilvēku drošību un labsajūtu. Gumijas flīzes ir 
praktisks, estētisks, ērts un ekonomisks risinājums gan mājām un dārziem, gan sabiedriskām telpām – 
sporta zālēm, peldbaseiniem, bērnu rotaļu laukumiem, āra kafejnīcām un citām vietām.

Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti. Veikals piedāvā: Dabīgus lauku produktus no Latvijas 
zemniekiem. Sortimentā šobrīd: vistu un paipalu olas, kazas piens, lauku piena produkti, sieri, jogurti, 
saldējums, sviests, svaigā siera deserti, dabīgās sukādes, lauku tējas, medus, bišu maize, ziedputekšņi, 
dabīgās sulas, karameles, dažādi kaņepju izstrādājumi, saldumi no piparmētrām, medus u.c. produkti

Atlaidi pirkumiem interneta portālā www.skolufoto.lv var saņemt, pasūtījuma grozā  komentāru sadaļā, 
norādot derīgas 3+ Ģimenes kartes numuru.

20% atlaide pilnas cenas Littleberry produkcijai – auduma
autiņbiksītēm un aksesuāriem, veicot pasūtījumu tiešsaistē vietnē 
www.ilovelittleberry.com

7% atlaide produkcijas iegādei apjomam līdz 100 m2 un
12% atlaide apjomam virs 100 m2

5% atlaide visai produkcijai

20% atlaide pirkumiem interneta portālā www.skolufoto.lv

Uzņēmums: BAZILEUS, SIA

Uzņēmums: R-Technology, SIA

Uzņēmums: SIA Natural Foods Company

Uzņēmums: Ideju Foto, SIA

www.ilovelittleberry.com Visa Latvija

www.cover-power.com Visa Latvija

 www.facebook.com/
LaukuLabumiAdazi/

Rīgas gatve 5A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 www.skolufoto.lv Visa Latvija
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Atlaides tiek piemērotas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

15% atlaide pirkumam veikalos “Magnolijas zieds”

Uzņēmums: SIA “FLOWER SECRET”

http://flowersexpress.lv Gaujas ielā 8, Ādažos,
Kārļa Ulmaņa gatvē 114A, Rīgā,
Kr. Barona ielā 119 (pagalmā, 1.noliktava), Rīgā.

Atlaides tiek piemērota, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti pirms kvīts izrakstīšanas, saņemot inventāru.

20% atlaide no pilnas nomas cenas jebkuram bērnu ballīšu
inventāram

Uzņēmums: Rūta Blūma

www.atrakcijasberniem.mozello.com
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15% atlaide ģimenes krodziņā Briedīškrogs 

20% atlaide visām picām 30cm un 50cm lielām 

20% atlaide visiem ēdieniem

SIA “ZGB”Uzņēmums:

SIA „VITA mārkets”Uzņēmums:

Kafejnīca “Gliemežnīca” Jūrmalā Uzņēmums:

Atlaide darbojas uz vietas Ņamma restorānos Siguldā, t/c Elvi, Vidus ielā 1 (tel. 22022386), Siguldā, 
t/c Raibais suns (tel. 25456333), Ķekavā, t/c Liiba, Rīgas ielā 22 A (tel. 29477333), Jelgavā, t/c Elvi, 
Rūpniecības 77a (tel. 25459777), Kuldīgā, t/c Elvi, Gravas ielā 1 (tel. 25404680) un picu piegādei mājās. 
(Atlaide nesummējās ar jau esošajiem īpašajiem piedāvājumiem un speciālajiem pasūtījumiem).

ĒDINĀŠANA, KAFEJNĪCAS, PICĒRIJAS

10% atlaide jebkurai picai, pasūtot uz vietas vai līdzņemšanai
(atlaide netiek piemērota piegādēm, pasākumiem un picu cepšanas meistarklasēm). 

Restorāns-picērija “Zaļais Maksis”Uzņēmums:

Piedāvājam uz klona ceptas picas.
Esam iekārtojuši bērnu stūrīti un gaidām ciemos ģimenes ar bērniem. 

www.zalaismaksis.lv Tērbatas iela 49/51, Rīga, Garšvielu veikalā “Avokado”

namma.lv Sigulda, Ķekava, Jelgava, Kuldīga

www.albahoteljurmala.lv Dārzu ielā 9, Jūrmalā

+371 22353022 Vēžu ielā 2, Jūrmalāfacebook.com/Briediskrogs
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10% atlaide siltajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem
radošajā galerijā-kafejnīcā 

15% atlaide no pakalpojuma cenas ģimenes restorānā “Hercogs”

SIA “SUKUBS”Uzņēmums:

SIA “REIR” ģimenes restorāns “Hercogs”Uzņēmums:

Atlaide nesummējas ar citām Uzņēmuma piemērotajām akcijām. 
Atlaide darbojas uzrādot 3+ Ģimenes karti.

Atlaide tiek piešķirta pirms pakalpojuma saņemšanas uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
Vairāk informācija par restorānu Mārupē www.hercogsm.lv un par restorānu Ķīpsalā un Mežaparkā  
www.hercogi.lv

Miera ielā 55, Rīgāfacebook.com/sukubs/

10% atlaide no pilnas cenas restorānā “Olivers”, Rīgā,
Antonijas ielā 9

SIA “Olivers Bar & Restaurant”Uzņēmums:

Uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

www.olivers.lv Rīga, Antonijas iela 9

10% atlaide Uzņēmuma kafejnīcā, naktsmītnes un pirts
pakalpojumiem, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA “Mieriņš”Uzņēmums:

Alojafacebook.com/www.mierins.lv/

www.hercogsm.lv info@hercogsm.lv+371 29106538, 67304187

Vītiņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

www.hercogi.lv

www.hercogi.lv 

mezaparks@hercogi.lv

kipsala@hercogi.lv

+371 67 518 679

+371 67 873 804

Kokneses prospekts 13A, Rīga, LV-1014

Balasta dambis 70, Rīgā
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10% atlaide pankūkām un karstajiem dzērieniem Uzņēmuma 
tirdzniecības vietās, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

SIA “RIMORA”Uzņēmums:

Rīga, Rēzeknefacebook.com groups/1625563784324266/

SIA “Plostkrogs”

15% atlaide pirkumam atpūtas vietā “Plostkrogs”;
Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti

Uzņēmums:

Visiem, kuri ieturējuši maltīti krodziņā ir iespēja iziet pasaku taku bez maksas

https://www.facebook.com/
plostkrogs/

“Imulas”, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294

Atlaidi var saņemt, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

30% atlaide picām, kuras pasūta uz vietas picērijā “Makss un 
Morics” Rīgā, Biķernieku ielā 57

Uzņēmums: SIA „3 REBES”

www.makssunmorics.lv Rīgā, Biķernieku ielā 57

Bistrobārs un restorāns “PARKS”piedāvā:
15% atlaide visiem restorāna un bistrobāra viesiem, kuri uzrāda 
3+ Ģimenes karti.

Uzņēmums: SIA “Parks OM”

www.restoransparks.lv K.Barona ielā 3, Jelgava
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Atlaide darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti un tā nesummējas ar citām atlaidēm.

10% atlaide no rēķina bistro “WOW Kebab”

Uzņēmums: WOW Kebab, SIA

 https://www.facebook.com/
wwwowkebab/

Stacijas ielā 129k, Daugavpils, LV-5401

KU KUU Parka Kafee Ādažos ir veltījums ģimenēm ar bērniem.
Apvienojot pastaigu pa parku, rotaļas bērnu laukumā un mini zoo apmeklējumu ‘’Sapņu dārzā’’, kafejnīca 
piedāvā izbaudīt gardus ēdienus un dzērienus līdzņemšanai.
Atlaides nesummējas un tiek piemērotas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.

Atlaide nesummējas un darbojas, uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti.
Tradīciju radošais sajaukums ar mūsdienīgām veselīgā uztura tendencēm ir iedvesmojis restorāna 
pavārus interesantas reģionālās virtuves ēdienkartes radīšanai. Prasīgs viesis novērtēs dažādu Eiropas 
kulinārijas tradīciju harmoniju.

10% atlaide visam ēdienu un dzērienu piedāvājumam “KU KUU 
Parka Kafee”

10% atlaide rēķinam par mielastu restorānā “Art Hub”

Uzņēmums: MEISTARNĪCA, SIA

Uzņēmums: TERA ART, SIA

 www.facebook.com/
kukuuparkakafee

Gaujas ielā 10A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 www.arthub.lv Rīgas iela 54a, Daugavpils, LV-5401


