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Kā pieteikties 3+
Goda ģimenes
kartei
KUR ATRAST PIETEIKUMA VEIDLAPU?
Pieteikuma veidlapa ir atrodama www.godagimene.lv, sadaļā
“Piesakies kartei”, vai spiežot uz pogu PIESAKIES KARTEI.
Lai nokļūtu iesnieguma veidlapā, ir jāapstiprina e-pasta adrese.
Tukšajā laukā jāievada savu e-pasta adrese un jāsagaida sistēmas
sūtītā ziņa, kuru atverot, jānospiež uz vārda SAITI
! Pirms aizpildiet iesniegumu, lūdzu pārliecinieties vai personai,
kas iesniedz iesniegumu un tās bērniem ir deklarēta dzīves vieta
Latvijā

PIETEIKUMA AIZPILDĪŠANA
Katrs vecāks aizpilda savu kartes pieteikumu, precīzi norādot lūgto
informāciju par sevi un saviem bērniem. Norādot bērnu, personu
kodus, vārdus un uzvārdus un dzimšanas datumu.
Pieteikuma veidlapas sadaļā "Bērni" (Pieteicēja norādītie, vecumā līdz
24 gadi)", pie "Veids (radniecība)" jānorāda, kas Jūs esat katram
norādītajam bērnam - māte vai tēvs, aizbildnis. Ja tiek norādīts "Cits",
tad komentārā jānorāda, kas esat konkrētajam bērnam.
Pieteikumā var pieteikt karti arī bērnam/-iem.

KARTES PIETEIKŠANA BĒRNAM
Ja vecākam karte jau ir, bet kartes nepieciešamas tikai
bērniem, tad vecāks aizpilda pieteikuma veidu "Bērnu karte",
norādot "Pirmais pieteikums" un iesniegumā atzīmē, kuriem
bērniem ir nepieciešams izgatavot karti.
Atgādinām, ka karte var tikt izgatavota bērnam no 7 gadu
vecuma, ja tas ir nepieciešams.
! Bērna kartes derīguma termiņš būs vienāds ar vecāka (kurš
pieteica karti) kartes derīguma termiņu

KARTES ATJAUNOŠANA
! par kartes derīguma termiņa tuvošanos, tiek nosūtīta ziņa e-pastā
ja kartei beidzies/gsies derīguma termiņš, jānorāda pieteikuma
iesniegšanas iemesls "Beidzies vai drīz (līdz 3 mēneši) beigsies
derīguma termiņš";
ja karte nozaudēta - pieteikuma iemesls "Nozaudēts/Nozagts";
ja mainījusies kāda cita būtiska informācija par personu,
piemēram, uzvārds, vai karte ir bojāta, tad pieteikuma iemesls ir
"Bojāta karte/lietošanai nederīga"

DATU PĀRBAUDE UN KARTES SAŅEMŠANA
Visi saņemto pieteikumu dati tiek nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
pārbaudei, kā arī tiek pārbaudīti Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas
parādnieku reģistrā.
Kad izskatīti saņemtie dati un pārbaudīta atbilstība daudzbērnu ģimenes
statusam, tiek izgatavotas kartes. Kad karte ir gatava Jūs saņemsiet e-pasta vēstuli
par kartes saņemšanas iespējām, atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai:
Sabiedrības integrācijas fondā Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā (ieeja no
Teātra ielas puses), ja pieteikumā norādīts, karti vēlas saņemt klātienē;
vai tās tiek nosūtītas pa pastu uz pieteikumā norādīto faktiskās dzīvesvietas
adresi, kā ierakstītas vēstules.
! Laiks no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz kartes saņemšanai var ilgt līdz 21 dienai!

KARTES IZMANTOŠANAS IESPĒJAS
Atlaides ir iespējams izmantot, iegādājoties preces un
pakalpojumus uzņēmumos, kuri pievienojušies daudzbērnu
ģimeņu atbalsta programmai.
Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu
iespējams aplūkot www.godagimene.lv atlaižu katalogā un
mobilajā lietotnē "3+ karte".

