
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS PRIEKŠLIKUMI ĢIMENES VALSTS PABALSTAM 2018.-2019.GADĀ 

(SALĪDZINĀJUMS AR DLC PRIEKŠLIKUMU) 

Izdevumi ģimenes valsts pabalstam 

 Pieejamais 

finansējums kopā 

tai skaitā: Pabalstu 

skaits bāzes projekts papildus piešķirts1 

2018.gadā 107 575 325 euro 79 335 325 euro 28 240 000 euro 327 129 

2019.gadā 112 640 668 euro 80 190 668 euro 32 450 000 euro 330 329 
 

Esošais regulējums 

 

Pabalstu piešķir par katru bērnu, kas ir vecumā no 1-15 gadiem, vai ir vecumā no 15-19 gadiem (līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai) un mācās vispārējās izglītības 

vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Pabalstu nepiešķir par bērnu, kas mācās profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju2.  

Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 2 reizes, par trešo bērnu — 3 reizes, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 4,4 reizes lielāks nekā par pirmo 

bērnu ģimenē. Pabalsta apmēru par pirmo bērnu ģimenē nosaka Ministru kabinets3. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam4 pabalsta apmērs par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 euro mēnesī. 

Līdz ar to patlaban ģimenes valsts pabalsta apmērs ir: 

par pirmo bērnu ģimenē 11,38 euro mēnesī 

par otro bērnu 22,76 euro mēnesī 

par trešo bērnu 34,14 euro mēnesī 

par ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 euro mēnesī 

!Piešķirot pabalstu par nākamo bērnu ģimenē, kopējā bērnu skaitā tiek ieskaitīti visi pabalsta pieprasītāja bērni, arī tie, par kuriem pabalstu vairs 

nesaņem, jo bērns ir sasniedzis 19 gadu vecumu vai atbilstoši uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. 

 
                                                           
1 Atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes protokollēmuma Nr.44 1.§ “Informatīvais ziņojums par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.-

2020.gadam” atbalstīti priekšlikumi papildu finansējumam demogrāfijas pasākumu īstenošanai („Ģimenes valsts pabalsta apmēra palielināšana”) 
2 Valsts sociālo pabalstu likuma 6.pants 
3 Valsts sociālo pabalstu likuma 15.pants 
4 Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1517 ”Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un 

piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību” 

Šajā ģimenē ir 3 bērni – visi pabalsta saņemšanas vecumā. 

Ģimenes saņemtais ĢVP 68,3 euro ir summa par pirmo 

(11,38 euro), otro (22,76 euro) un trešo (34,14 euro) bērnu.  

Šajā ģimenē ir 6 bērni - 3 bērni pabalsta saņemšanas vecumā 

un 3 bērni, kuru vecums ir 19 gadi vai vairāk. Ģimenes 

saņemtais ĢVP 150,21 euro ir summa par viņu ceturto (50,07 

euro), piekto (50,07 euro) un sesto (50,07) bērnu. 

 



 

Ģimenes valsts pabalsta iespējamie risinājumi 
  

DEMOGRĀFISKO LIETU CENTRA VARIANTS 

 

 

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS 

A.VARIANTS (citus skatīt zem tabulas) 

 

Apraksts 1)Principiāli mainīt aprēķina metodiku, pēc kuras nosaka bērna kārtas skaitli, proti, 

ieskaitīt bērnus tikai līdz 19 gadiem (līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai), kamēr par 

viņiem tiek maksāts ģimenes valsts pabalsts (Demogrāfisko lietu centra nostāja ir, ka 

piedāvātais princips nodrošinātu taisnīgu līdzekļu sadali, proti, lai ģimenes, pastāvot 

līdzvērtīgiem apstākļiem, saņemtu ģimenes valsts pabalstu vienādā apmērā) 

2) izmaksāt pabalstu arī par bērniem vecumā no 15-19 gadiem, kuri mācās profesionālās 

izglītības iestādēs un saņem stipendiju 

3) palielināt pabalsta apmērus - par pirmo bērnu – 15 euro mēnesī, par otro bērnu – 35 

euro, par trešo un nākamajiem bērniem – 100 euro  

4) noteikt pārejas periodu 2018.gadā, kad pabalsts netiek samazināts tiem, kam pēc 

jaunās kārtības mainītos bērnu skaits ģimenē un jaunais pabalsta apmērs būtu mazāks 

1) Aprēķinot ĢVP, saglabāt esošo kārtību bērnu 

kārtas skaita noteikšanai, kad bērna kārtas skaitlis 

nemainās vecākam brālim vai māsai, sasniedzot 19 

gadu vecumu. Pabalsta aprēķinam ņem vērā kopējo 

bērnu skaitu, t.sk. 19 gadu vecumu sasniegušos 

bērnus (esošais princips novērtē visus pabalsta 

pieprasītāja bērnus). Bērna kārtas skaitlis ĢVP 

aprēķināšanai netiek pārskatīts katru reizi, kad kāds 

vecākais brālis/māsa sasniedz 19 gadu vecumu. 

2) Palielināt pabalsta apmērus:  

par pirmo bērnu – 15 euro mēnesī,  



 

par otro bērnu – 30 euro,  

par trešo un nākamajiem bērniem – 60 euro. 

 

 

 

 

 

Finansēšana Priekšlikums iekļaujas papildus piešķirtajā finansējumā, ja maksā no 2018.gada februāra 

(pārejas periods nav rēķināts). 

Kopējie plānotie izdevumi pabalsta izmaksai: 

2018.gadā: 108 083 656 euro (izmaksas norādītas gadam) 

2019.-2020.gadā: 109 092 671 euro gadā 

Pārpalikums (+)/Defīcīts(-) 

2018.g.: -508 331 euro  

2019.g.-2020.g.: +3 547 997 euro gadā 

Priekšlikums iekļaujas papildus piešķirtajā 

finansējumā no 2018. gada februāra 

2018.g.: 107 575 325 euro  

2019.g.: 112 640 668 euro  

Administrēšana Nepieciešamas būtiskas izmaiņas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas 

sistēmās. 

Piedāvātā priekšlikuma realizācijai ir nepieciešamas sarežģītas izmaiņas un pilnīgi 

jaunas funkcionalitātes izstrāde: 

- būtiski jāmaina bērna kārtas numura noteikšanas principi (jo tas tiek pārskatīts katru 

reizi, kad vecākais brālis/māsa sasniedz 19 gadu vecumu); 

- masveida uzdevumos un pamata funkcionalitātē jānoņem kontrole uz stipendijas 

esamību; 

- jāizstrādā funkcionalitāte, kura nodrošina saglabātā pabalsta apmēra reģistrēšana un 

izmantošana pabalsta apmēra aprēķinos – līdz šim pabalstiem šāda funkcionalitāte 

nebija paredzēta.   

Nepieciešamas izmaiņas Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmās, 

precizējot pabalstu apmērus. 

Izmaiņas nav sarežģītas, jo jāpapildina pabalsta 

apmēra aprēķināšanas funkcionalitāte un 

jāizstrādā masveida uzdevums, kurš aprēķina 

pabalsta apmēru saskaņā ar jaunajiem 

noteikumiem 

Izstrādei nepieciešams  30 600 eiro (ar PVN) (t.i. 

360 EUR x 85 c/d) 

1. 
  

  

        
1 (1.)    +    2( 2.)     +    3 (3.)     =    ĢVP  150    eiro   

    

  
  2.  

  
  

          1 (4.)    +    2 (5.)    +    3 (6.)    =     ĢVP  150 eiro   
    

  
  

  
19+ 

  

Šajā ģimenē ir 3 bērni pabalsta 

saņemšanas vecumā. Ģimenes 

saņemtais ĢVP 150 euro ir summa 

par pirmo (15 euro), otro (35 euro) 

un trešo (100 euro) bērnu.  

Šajā ģimenē ir 3 bērni pabalsta 

saņemšanas vecumā un 3 bērni, 

kuru vecums ir 19 gadi vai vairāk. 

Ģimenes saņemtais ĢVP 150 euro ir 

summa par viņu ceturto (15 euro), 

piekto (35 euro) un sesto (100 euro) 

bērnu. Salīdzinājumam, ja pabalstu 

rēķinātu pēc esošās bērnu 

skaitīšanas kārtības, šīs ģimenes 

ĢVP būtu 300 euro kā summa par 

ceturto (100 euro), piekto (100 

euro) sesto (100 euro) bērnu. 

 

 



Paralēli šim ir jāpapildina pabalsta apmēra aprēķināšanas funkcionalitāte un jāizstrādā 

masveida uzdevums, kurš aprēķina pabalsta apmēru saskaņā ar jaunajiem noteikumiem 

Izstrādei nepieciešams 57 600 eiro (ar PVN) (t.i. 360 EUR x 160 c/d) 

Vajadzētu paredzēt ieviešanas termiņu (izmaksā līdz 30.04.2017.), jo izstrādes darbi 

2017. gadā ir pilnībā saplānoti un nav pieejami resursi izmaiņu realizācijai šogad. 

Vajadzētu paredzēt ieviešanas termiņu (izmaksā 

līdz 30.04.2017.), jo izstrādes darbi 2017. gadā ir 

pilnībā saplānoti un nav pieejami resursi izmaiņu 

realizācijai šogad. 

Ieguvums 1)Ģimenes, kuras aprūpē vairākus bērnus ar mazu vecuma starpību, saņem mērenu 

pabalsta palielinājumu, kas īstermiņā un vidējā termiņā palielina ienākumus, bet kopējā 

pabalsta saņemšanas laikā tos būtiski neietekmē salīdzinājumā ar esošo pabalsta 

aprēķina kārtību. 

 

 

 

 

 

Piemērs: ģimenē ir 3 bērni (12, 7, 5 gadi) / pēc jaunā principa saņems pabalstu 

15+35+100=150 euro.  

 

Pieņemot, ka šajā ģimenē bērnu skaits nemainīsies, tā turpina saņemt ĢVP 150 euro 

apmērā līdz vecākais bērns sasniegs 19 gadu vecumu. Pēc tam pabalstu pārrēķina, un 

tā turpinās saņemt 15(par jaunāko bērnu)+35(par vidējo bērnu)=50 euro līdz vidējais 

bērns sasniedz 19 gadu vecumu. Tad ģimene turpina saņemt 15 euro par jaunāko bērnu 

līdz viņš sasniedz 19 gadu vecumu.  

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemot, ka bērnu skaits nemainās un ka visi šīs ģimenes bērni ir dzimuši 1.janvārī, 

tad kopējais ĢVP, ko šī ģimene saņems pēc DLC piedāvājuma, ir: 

 

 

 

 

7 x 12 x 150 = 12,600 euro (deviņi gadi, kad vecākajam paliek 19 gadi, par trīs 

bērniem) 

1)Visi esošie saņēmēji saņem pabalsta 

palielinājumu, bet īstermiņā un vidējā termiņā 

salīdzinoši mazākā apmērā nekā DLC variantā 

konkrētā mērķgrupa, kura vienlaikus aprūpē 

vairākus mazus bērnus. Ilgtermiņā (visa ĢVP 

saņemšanas laikā) saņemtais pabalsta apmērs 

būtiski neatšķiras, bet tiek saglabāta esošā 

pabalsta aprēķināšanas kārtība, un ģimenēm 

netiek samazināts pabalsta apmērs. 

 

 

 

LM nākotnes piedāvājumā šī ģimene saņemtu par 

1., 2., 3. bērnu 15+30+60=105 euro. Pieņemot, 

ka šajā ģimenē bērnu skaits nemainīsies, tā 

turpina saņemt ĢVP 105 euro apmērā līdz 

vecākais bērns sasniegs 19 gadu vecumu. Pēc tam 

ģimene turpinās saņemt 30 (par vidējo bērnu)+60 

(par jaunāko bērnu)=90 euro līdz vidējais bērns 

sasniedz 19 gadu vecumu. Tad ģimene turpina 

saņemt 60 euro par jaunāko bērnu līdz viņš 

sasniedz 19 gadu vecumu. 

 

Pieņemot, ka bērnu skaits nemainās un ka visi šīs 

ģimenes bērni ir dzimuši 1.janvārī, tad kopējais 

ĢVP, ko šī ģimene saņems pēc LM 

piedāvājuma, ir: 

 

 

7 x 12 x 105 = 8820 euro (deviņi gadi par trīs 

bērniem mēnesī 15+30+60=105) 

+ 



+ 

 

3 x 12 x 50 = 1800 euro (trīs gadi par diviem bērniem  jo vecākajam ir 19 gadi) 

+ 

 

2 x 12 x 15 = 360 euro (divi gadi par vienu bērnu, jo tagad arī vidējam ir 19 gadi) 

 

 

 

Kopā = 

14,760 euro  

 

 

 

 

2)Bērni, kuri mācās profesionālajās skolās un saņem stipendiju, arī saņems pabalstu 

(apt. 15,6 tūkst. bērnu)  

3 x 12 x 90 = 3240 euro (trīs gadi par diviem 

bērniem mēnesī 30+60=90) 

+ 

2 x 12 x 60 = 1440 euro (līdz trešā bērna 19 gadu 

vecumam paliek divi gadi, kad maksā par vienu 

bērnu mēnesī = 60) 

 

Kopā = 

13,500 euro  

 

 

2) Pabalsta apmērs, kāds tas ir noteikts par bērnu, 

nemainās, citiem bērniem sasniedzot 19 gadu 

vecumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaudētāji 1)Ģimenes, kurās ir bērni ar lielu vecuma starpību 

 

Piemērs: ģimenē ir 3 bērni (20, 19, 9 gadi) / šobrīd saņem pabalstu par 3.bērnu=30,14 

euro / pēc jaunā principa saņems pabalstu par 1.bērnu=15 euro  

2)Bērnam, sasniedzot 19 gadu vecumu, pabalsta apmērs tiek pārrēķināts  - samazināts, 

atbilstoši faktiskajai situācijai, proti, apgādībā esošo bērnu skaitam, kurus ģimene 

audzina un kuri ir vecumā līdz 19 gadiem 

 

Pieņemot, ka augstāk minētajā piemērā bērnu skaits ģimenē nemainās un ka jaunākais 

bērns ir dzimis 1.janvārī, tad kopējais ĢVP, ko šī ģimene saņems pēc DLC 

piedāvājuma, ir: 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrijas variantā, saglabājot esošo 

bērnu uzskaites kārtību, pieņemot, ka bērnu skaits 

ģimenē nemainās un ka jaunākais bērns ir dzimis 

1.janvārī, kopējais ĢVP, ko šī ģimene saņems ir: 



 

 

9 x 12 x 15 = 1620 euro (deviņi gadi par vienu bērnu mēnesī 15) 

 

 

Piemērs: ģimenē ir 3 bērni (10, 8, jaundzimušais) pēc jaunā principa saņems pabalstu 

15+35+100=150 euro. 

 

 

9 x 12 x 150 = 16,200 euro (deviņi gadi par trīs bērniem, līdz vecākajam paliek 19 

gadi) 

+ 

 

3 x 12 x 50 = 1800 euro (trīs gadi par diviem bērniem, jo vecākajam ir 19 gadi) 

+ 

 

 

7 x 12 x 15 = 1260 euro (septiņi gadi par vienu bērnu, jo tagad arī vidējam ir 19 gadi) 

 

Kopā = 

19,260 euro 

 

 

 

 

 

 

 

9 x 12 x 60 = 6480 euro (deviņi gadi par vienu 

bērnu mēnesī 60) 

 

 

LM variants šai ģimenei ar 3 bērniem (10, 8, 

jaundzimušais) dod lielāku ĢVP: 

 

 

9 x 12 x 105 = 11340euro (deviņi gadi par trīs 

bērniem, līdz vecākajam paliek 19 gadi) 

+ 

 

3 x 12 x 90 = 3240 euro (trīs gadi par diviem 

bērniem, jo vecākajam ir 19 gadi) 

+ 

 

7 x 12 x 60 = 5040 euro (septiņi gadi par vienu 

bērnu, jo tagad arī vidējam ir 19 gadi) 

 

Kopā = 

19,620 euro (nepilni 400 EUR vairāk, kā DLC 

variantā, skatoties visu pabalsta saņemšanas 

periodu). 

 

 

Atbilstība VRP 

un politikas 

plānošanas 

dokumentiem 

Valdības rīcības plāna 94.1.p.:  

virzīsimies uz mērķtiecīgu "trešā bērna" politiku. Pakāpeniski palielināsim ģimenes valsts pabalstu tādā apmērā, kas veicinātu otrā un – 

īpaši – trešā un nākamā bērna dzimstību. Pasākums paredz mazināt ienākumu nepietiekamību ģimenēm ar bērniem, īpaši daudzbērnu 

ģimenēm, veidojot mērķtiecīgu nodokļu atbalsta politiku (Valdības deklarācijas 23.uzdevums) un plānojot adekvātu sociālo pabalstu 

apmēru: a) nosakot ģimenes valsts pabalsta bāzes apmēru; b) diferencējot ģimenes valsts pabalsta koeficientu par trešo un nākamajiem 

bērniem un c) pagarinot pabalsta izmaksas periodu, to turpinot līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai, kamēr tiek iegūta izglītība 

vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē). 

 

Rīcības plāns Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017. gadam īstenošanai 2016.-2017. gadā5 2.1.4.3.p.:  

                                                           
5 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2016. gada 3. februāra rīkojumu Nr. 115 (prot. Nr. 5 30. §). 



ņemot vērā valsts budžeta iespējas, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 2.pusgadam - palielināt ģimenes valsts pabalsta bāzi līdz 15 euro 

un koeficientu, nosakot to par trešo bērnu – pieckāršā (75 euro), bet par ceturto un nākamajiem bērniem - septiņkāršā apmērā (105 euro)  

Atbilstība 

Satversmei 

Tieslietu ministrijas viedoklis: 

Saprātīga pārejas posma noteikšana ir būtisks priekšnoteikums ģimenes valsts pabalsta 

izmaksas maiņas tiesiskumam. Saprātīgs pārejas periods tiek noteikts galvenokārt tādēļ, 

ka persona, paļaujoties uz konkrētu normatīvo regulējumu un tajā ietvertajām tiesībām, 

ir iekārtojusi savu dzīvi, veidojusi nākotnes plānus, uzņēmusies saistības u.tml. Jāņem 

vērā, ka pārejas periods ir nepieciešams, lai persona varētu pārorientēties atbilstoši 

kārtībai, kāda paredzēta jaunajā tiesiskajā regulējumā. Jaunā regulējuma spēkā stāšanās 

nosakāma pēc saprātīga perioda (vismaz viens gads pēc likuma pieņemšanas), taču šī 

perioda garums nosakāms atkarībā no izvēlētā risinājuma par piešķirto pabalstu apmēra 

saglabāšanas ilgumu (līdz bērnu pilngadībai, noteiktu laiku vai tml.). 

Bērna nepilngadība kā noteicošais kritērijs ir saprātīgs pamats ar pieņēmumu, ka ģimenei 

radīsies papildu izdevumi saistībā ar bērna nespēju gūt ienākumus.  

- 

 

 

 

 

 

Papildus pabalstu varianti LM risinājumam ar dažādiem pabalstu variantiem (nemainot esošo kārtību, kad kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pabalstu 

saņēmēja bērnus) 

 Pabalstu apmēri Kopējās priekšlikuma izmaksas Pārpalikums (+)/Defīcīts(-)/pret 

kopējo pieejamo finansējumu 

B variants Par pirmo bērnu – 12 euro, par otro bērnu – 25 euro, par trešo 

un nākamajiem bērniem – 75 euro mēnesī 2018.g. (80 euro 

2019.g.) 

Iekļaujas finansējumā  

2018.g.: 107 361 084 euro 

2019.g.: 111 844 356 euro gadā 

 

2018.g.: +214 241 euro  

2019.g.: +796 312 euro gadā 

 

C variants Par pirmo bērnu – 15 euro, par otro bērnu – 35 euro, par trešo 

un nākamajiem bērniem – 100 euro mēnesī 

Neiekļaujas finansējumā  

2018.g.: 143 477 340 euro 

2019.g.: 144 881 940 euro 

 

2018.g.: -35 902 015 euro 

2019.g.: -32 241 272 euro 

 

D variants Par pirmo bērnu – 11,38 euro, par otro – 22,76 euro (2 reizes 

lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem - 100,14 EUR (8,8 

reizes lielāks nekā par 1.bērnu) 

Neiekļaujas finansējumā  

2018.g.: 120 269 512 euro 

2019.g.: 121 447 069 euro 

 

2018.g.: -12 694 187 euro 

2019.g.: - 8 806 401 euro 

 

E variants No 01.02.2018.: par pirmo bērnu – 11,38 euro, par otro – 

22,76 euro (2 reizes lielāks), par trešo bērnu - 100,14 EUR 

Iekļaujas finansējumā no 01.02.2018. 

2018.g.: 106 642 494 euro 

 

2018.g.: +932 831 euro 



(8,8 reizes lielāks nekā par 1.bērnu), par ceturto un 

nākamajiem – 50,07 euro (4,4 reizes lielāks nekā par 1.bērnu)  

2019.g.: 110 230 140 euro 2019.g.: +2 410 528 euro 

F variants Par pirmo bērnu – 15 euro, par otro bērnu – 35 euro, par trešo 

un nākamajiem bērniem – 55 euro mēnesī 

Neiekļaujas finansējumā  

2018.g.: 112 886 880 euro 

2019.g.: 113 991 780 euro 

2018.g.: -5 311 555 euro 

2019.g.: - 1 351 112 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRĀFISKO LIETU CENTRA VARIANTA IETEKME UZ PABALSTU SAŅĒMĒJIEM (kuriem mainās kārtas skaitlis)*  

Bērnu kārtas skaitļa izmaiņas reformas 

rezultātā 

Bērnu 

skaits, 

tūkst. 

Esošais 

apmērs, 

euro 

mēnesī 

DLC 

apmērs, 

euro 

mēnesī 

Pabalsta apmēra izmaiņas uz 1 bērnu 

(palielinājums(+)/samazinājums(-)), euro 

mēnesī gadā 18 gadu periodā 

No tagadējiem 2.bērniem kļūs par 1.bērniem 43.8 22.76 15.00 -7.76 -93.12 -1676.16 

No tagadējiem 3.bērniem kļūs par 1.bērniem 14.6 34.14 15.00 -19.14 -229.68 -4134.24 

No tagadējiem 3.bērniem kļūs par 2.bērniem 10.5 34.14 35.00 0.86 10.32 185.76 

No tagadējiem 4.bērniem kļūs par 1.bērniem 3.7 50.07 15.00 -35.07 -420.84 -7575.12 

No tagadējiem 4.bērniem kļūs par 2.bērniem 3.0 50.07 35.00 -15.07 -180.84 -3255.12 

No tagadējiem 4.bērniem kļūs par 3.bērniem 2.0 50.07 100.00 49.93 599.16 10784.88 



No tagadējiem 5.bērniem kļūs par 1.bērniem 1.2 50.07 15.00 -35.07 -420.84 -7575.12 

No tagadējiem 5.bērniem kļūs par 2.bērniem 1.1 50.07 35.00 -15.07 -180.84 -3255.12 

No tagadējiem 5.bērniem kļūs par 3.bērniem 0.8 50.07 100.00 49.93 599.16 10784.88 

* Turpmāka skaita novērtēšana par 6. un nākamo bērnu kārtas skaitļa maiņu nav veikta, ņemot vērā mazskaitlīgo kontingentu, kā rezultātā to ietekme uz budžetu ir pārāk nenozīmīga  
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Pabalstu skaits DLC un LM variantā atkarībā no kārtas skaitļa, 
tūkst.

pabalstu skaits DLC versijā pabalstu skaits LM versijā


