Pabalsti par bērnu sociāli neapdrošinātai personai (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) 2018.gadā
Bērna vecums

No piedzimšanas dienas līdz 1 gada
vecumam

No 1 gada līdz
1,5 gadam

No 1,5 gada līdz 2
gadiem

No 2 gadiem līdz
15 gadiem

Pabalsta veids

Bērna piedzimšanas
pabalsts

Bērna kopšanas
pabalsts

Vienreiz
izmaksājams pabalsts
421,17 eiro apmērā.
Piešķir no bērna
8.dzīvības dienas.
Jāpieprasa 6 mēnešu
laikā.
Līdz bērna 1,5 gada vecumam 171 eiro mēnesī

No bērna 1,5 gada
vecuma līdz 2 gadiem
42,69 eiro mēnesī
No bērna viena gada vecuma līdz 15 gadiem

Ģimenes valsts
pabalsts

Piemaksa pie
ģimenes valsts
pabalsta par divu
vai vairāk bērnu
audzināšanu
(no 01.03.2018.)

No 15 gadiem līdz
20 gadu
sasniegšanai

Ir tiesības saņemt, ja
bērns turpina mācīties
vispārējās izglītības
 par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī,
vai profesionālās
 par otro bērnu 22,76 eiro (2 reizes lielāks),
izglītības iestādē
 par trešo bērnu 34,14 eiro (3 reizes lielāks nekā par pirmo
(neatkarīgi no
bērnu),
stipendijas
 par ceturto un nākamajiem 50,07 eiro (4,4 reizes lielāks nekā
saņemšanas fakta) un
par pirmo bērnu).
nav stājies laulībā.
Par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu,
par kuriem ir piešķirts un tiek izmaksāts ģimenes valsts pabalsts:
 par diviem bērniem 10 eiro mēnesī,
 par trim bērniem 66 eiro mēnesī,
 par katru nākamo bērnu + 50 eiro mēnesī.
Ja ģimenes valsts pabalsta izmaksa par kādu bērnu tiek pārtraukta (piemēram, bērns nemācās
pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas), tiek pārrēķināts arī piemaksas apmērs vai pārtraukta tās
izmaksa.

Pabalsti par bērnu sociāli apdrošinātai personai (ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) 2018.gadā
Bērna vecums
Pabalsta veids
Bērna piedzimšanas
pabalsts

Maternitātes pabalsts

Vecāku pabalsts

Bērna kopšanas
pabalsts

Ģimenes valsts
pabalsts

56 vai 70
dienas pirms
dzemdībām

56 vai 70
līdz 1 gada vecumam
No 1 gada līdz 1,5 gadam
dienas
pēc
dzemdībām
Vienreiz izmaksājams
pabalsts 421,17 eiro
apmērā. Piešķir no bērna
8.dzīvības dienas.
Jāpieprasa 6 mēnešu laikā.
80% apmērā no pabalsta
pieprasītāja vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas
Pēc pieprasītāja veiktās izvēles:
 Līdz bērna 1 gada vecumam - 60% apmērā no
pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai
 Līdz bērna 1,5 gada vecumam – 43,75 % apmērā no
pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
Līdz bērna 1,5 gada vecumam 171 eiro mēnesī.
Vienlaikus saņem vecāku pabalstu + bērna kopšanas
pabalstu.
Abus pabalstus var saņemt arī strādājot.






No 1,5 gada
līdz 2 gadiem

No 2 gadiem
līdz 15
gadiem

No bērna 1,5
gada vecuma
līdz 2 gadiem
42,69 eiro
mēnesī
No bērna 1 gada vecuma līdz 15 gadiem
par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī,
par otro bērnu 22,76 eiro (2 reizes lielāks),
par trešo bērnu 34,14 eiro (3 reizes lielāks nekā par pirmo
bērnu),
par ceturto un nākamajiem 50,07 eiro (4,4 reizes lielāks
nekā par pirmo bērnu).

No 15 gadiem līdz 20 gadu
sasniegšanai

Ir tiesības saņemt, ja bērns
turpina mācīties vispārējās
izglītības vai profesionālās
izglītības iestādē (neatkarīgi
no stipendijas saņemšanas
fakta) un nav stājies laulībā.

Par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu,
par kuriem ir piešķirts un tiek izmaksāts ģimenes valsts pabalsts:
 par diviem bērniem 10 eiro mēnesī,
 par trim bērniem 66 eiro mēnesī,
 par katru nākamo bērnu + 50 eiro mēnesī.
Ja ģimenes valsts pabalsta izmaksa par kādu bērnu tiek pārtraukta (piemēram, bērns nemācās pēc
15 gadu vecuma sasniegšanas), tiek pārrēķināts arī piemaksas apmērs vai pārtraukta tās izmaksa.
Paternitātes pabalsts - piešķir bērna tēvam 80% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pabalstu piešķir pamatojoties uz darba devēja
sniegto informāciju par 10 kalendārajām dienām piešķirto atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, kas piešķirts līdz bērna 2 mēnešu vecumam. Piešķir arī vienam no
adoptētājiem par 10 kalendāra dienu ilgu atvaļinājumu pēc adopcijas, ja ir adoptēts bērns vecumā līdz 3 gadiem.

Piemaksa pie
ģimenes valsts
pabalsta par divu
vai vairāku bērnu
audzināšanu
(no 01.03.2018.)

