
 

 

Sumažintas mokestis už vaikų darželį  

Ar bendros jūsų namų ūkio pajamos nesiekia 574 750 kronų? Tuomet galite pateikti prašymą už 

vaikų darželį mokėti mažiau. Puslapio apačioje rasite paaiškinimą, ką vadiname namų ūkiu.  

Norvegijoje yra nustatyta, kokia kaina už vaikų darželį gali būti didžiausia. Ši tvarka turi 

užtikrinti, kad niekas nemokėtų per daug. Didžiausias mėnesinis mokestis už vaikų darželį Åfjord 

savivaldybėje yra 3 135 kronos. Ši suma yra didžiausia ir šalies mastu.  

Ar metinės namų ūkio pajamos nesiekia 574 750 kronų? Tuomet galite pateikti prašymą už vaikų 

darželį mokėti mažiau. Viršutinė mažesnių pajamų, norint už vaikų darželį mokėti mažiau, riba 

(574 750 kronų) nustatoma pagal maksimalią kainą už vaikų darželį (3 135 kronų). 

Dvi mažesnio mokesčio taikymo tvarkos  

Mažesnį mokestį už vaikų darželį galima taikyti pagal dvi tvarkas. Abiejų tvarkų taikymo atvejais 

prašymas pateikiamas pildant tą pačią dokumento formą. Nuolaidą, kurią galima suteikti už vaikų 

darželį, apskaičiuos savivaldybė. Minėtą dokumento formą rasite mūsų dokumentų formų portale, 

į kurį nuorodą matote apačioje. Dokumento formą rasite skirsnyje „Barn og skole“ („Vaikas ir 

mokykla“).  Prisijungti prie dokumento formos galite savo internetinės bankininkystės 

duomenimis.  

Internetinė dokumentų formų ir prašymo dokumento formos nuoroda  

Prašymus mes priimame visus metus. Gavę, netrukus juos ir apdorojame. Jei prašymas sumažinti 

mokestį už vaikų darželį patenkinamas, nuolaida skiriama už ateinantį mėnesį. Jeigu nuolaidą 

norite gauti nuo kitų vaikų darželio lankymo metų, Jūsų prašymą turime gauti iki birželio 10 d. 

Nauji vaikų darželio lankymo metai prasideda rugpjūčio 1 d.  

1−oji tvarka: sumažinta tėvų įmoka  

Vaikų darželio mokestis neturi viršyti daugiau nei šešių procentų nuo bendrų namų ūkio pajamų. 

Viršutinė pajamų riba Åfjord savivaldybėje yra 574 750 kronos. Jei gaunamos pajamos šios 

sumos nesiekia, tėvai gali pateikti prašymą sumažinti mokestį už vaikų darželį.  

Pavyzdys: 

praėjusiais metais bendros namų ūkio pajamos siekė 510 000 kronas. Tėvų įmoka negali viršyti 

šešių procentų: 510.000 x 6 % = 30.600 per metus. Tai − maksimali per vienerius metus mokama 

suma. Ji sumokama per 11 mėnesių. Taigi, kas mėnesį mokama po 2 782 kronas. Tai − mažiau 

nei visa kaina.  

Jeigu vaikų darželį lanko du šeimos vaikai, antram jų taikoma 30 nuolaida. Ji skaičiuojama nuo 

sumažintos sumos. Jei bendros šeimos ūkio pajamos praėjusiais metais siekė nurodytas 

https://www.afjord.kommune.no/Selvbetjening/RettPaaSak/NySoknad.aspx?mid1=212


 

 

pavyzdyje, už antrąjį vaiką šeimoje reikės mokėti 1 947 kronas. Tai galioja ir tuomet, kai vienas 

vaikas lanko vaikų darželį, o kitas − popamokinės veiklos centrą (SFO).   

Prašymą vaiko tėvai turi kiekvienais darželio lankymo metais pateikti iš naujo.  
  

2−oji tvarka: nemokamas bazinis laikas − galioja dvimečiams, trimečiams, 

keturmečiams ir penkiamečiams vaikams   

Nedideles pajamas gaunančios šeimos gali pasinaudoti teise į nemokamas 20 valandų vaikų 

darželyje. Šis pasiūlymas galioja vyresniems nei dvejų metų vaikams.  Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 

d. tėvų, norinčių pasinaudoti savo teise pagal šią tvarką, viršutinė pajamų riba yra 566 100 kronos. 

Maksimali bendra namų ūkio pajamų suma turi būti 566 100 kronos. Šiuo pasiūlymu 

galima pasinaudoti nuo vaikų darželio lankymo metų pradžios tais kalendoriniais metais, kai 

vaikui sueina du metai. Vaikų darželio lankymo metai prasideda rugpjūčio 1 d. Pavyzdžiui, jei 

vaikui du metai sueina sausio mėnesį, pasiūlymu galima pasinaudoti nuo tų metų rugpjūčio 1 d. 

Jei du metukai sueina gruodžio mėnesį − taip pat nuo tų metų rugpjūčio 1 d.  

Galimybe pasinaudoti savo teisę į nemokamas valandas vaikų darželyje turi ir vaikai, kurių 

mokslo metų pradžia atidėta.   

Prašymą vaiko tėvai turi kiekvienais darželio lankymo metais pateikti iš naujo. 

 

Pakitusios pajamos 

Kai kurių namų ūkių pajamos metų bėgyje kinta ženkliai ir ilgam. Tokiu atveju tėvai gali 
prašymą pakeisti jau priimtą sprendimą pateikti iš naujo. Pavyzdžiui, taip galima elgtis, 
jei anksčiau pateiktas prašymas nebuvo patenkintas arba, jeigu, pakitus pajamoms, jie 
įgijo teisę į didesnę nuolaidą, arba, jei ėmė uždirbti daugiau. Tokiais atvejais reikia 
informuoti savivaldybę.  

Tėvai privalo pranešti ir pasikeitus jų šeiminei padėčiai; pavyzdžiui, susituokus ar 
išsiskyrus.  
 

Ką vadiname namų ūkiu? 

Namų ūkius sudaro vieniši globėjai (rūpintojai), sutuoktiniai, registruoti partneriai ir 

sugyventiniai. Sugyventiniais laikomi du kartu gyvenantys nesusituokę asmenys. Jie turi būti 

kartu pragyvenę bent 12 iš pastarųjų 18 mėnesių arba turėti bendrą vaiką.  

Pajamos dokumentuojamos pateikiant praėjusių metų pajamų deklaraciją (-ą). Jeigu, pavyzdžiui, 

asmuo trumpai gyveno užsienyje, pajamų deklaracijos jis gali neturėti. Tokiu atveju, savivaldybei 

reikia pateikti kitus dokumentus. Tai gali būti algalapiai ar pan.   



 

 

 

Kontaktinė informacija  

Hilde Engen 

Vaikų ir jaunimo raidos klausimų konsultantė 

902 24 896 

Siųsti el. laišką 


