Latvisk

Pazemināta cena par bērnudārzu un ārpusskolas aprūpi (SFO)
Cena par bērnudārzu un ārpusskolas aprūpi nedrīkst pārsniegt sešus procentus no mājsaimniecības ar
nodokli apliekamajiem iedzīvotāju un kapitāla ienākumiem par bērnu. Ja cena pārsniedz sešus
procentus, Jūs varat pieteikties uz pazeminātu cenu, kas jāmaksā vecākiem. Tas nozīmē, ka
mājsaimniecības, kur ir zemi ienākumi, var maksāt par bērnudārzu un ārpusskolas aprūpi daudz
mazāku cenu.
Ar mājsaimniecības ar nodokli apliekamajiem iedzīvotāju un kapitāla ienākumiem mēs saprotam
kopīgos ienākumus laulātiem, reģistrētiem partneriem vai kopā dzīvojošiem pāriem, kuriem tā pati
adrese, kas bērnam ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā.
Ja bērnam ir dalīta dzīvesvieta, tad vecāku maksājamā daļa tiek aprēķināta no tā vecāka ienākumiem,
kuram ir tā pati adrese kā bērnam Iedzīvotāju reģistrā.

Bergenas komūnē ir dažādas ienākumu likmes un kārtība, kādā saņem pazeminātu cenu
Mēs pielāgojam Jūsu maksājamo cenu, ņemot vērā pašreiz spēkā esošo maksimālo cenu par
bērnudārzu un ārpusskolas aprūpi, mājsaimniecības ienākumiem un bērna vecumu. Bergenas
komūnei ir dažāda veida kārtība, kurā var piešķirt pazeminātu cenu. Par ienākumu robežām un
dažādajām iespējām, kas atstāj iespaidu uz Jūsu bērnudārza un ārpusskolas aprūpes cenu, Jūs varat
vairāk izlasīt šeit (tikai norvēģu valodā): http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Jūs saņemsiet atlaidi, ja Jums ir vairāki bērni, kas iet bērnudārzā vai ārpusskolas aprūpē, neatkarīgi
no mājsaimniecības ienākumiem.

Lai saņemtu samazinātu cenu, uz to ir jāpiesakās
Pieteikuma anketu varat atrast šeit: http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
Pieteikšanās notiek elektroniski, un Jums ir nepieciešams Bank ID, Min ID vai kaut kas tamlīdzīgs, lai
pieteiktos.
Ja Jums ir vairāki bērni, jums ir jāpiesaka katru bērnu vienā un tajā pašā pieteikumā. Jūsu pieteikumā
aprēķins tad tiks izdarīts automātiski.
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Lai mēs varētu aprēķināt Jūsu maksājamo cenu par bērnudārzu un ārpusskolas aprūpi, un lai varētu
izskatīt pieteikumu, Jums pielikumā ir jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina mājsaimniecības ar
nodokli apliekamos ienākumus:
• Pēdējā nodokļu deklarācija /skattemelding/
• Tādā gadījumā, ja jūsu ienākumos ir notikušas lielas un pastāvīgas izmaiņas, salīdzinot ar nodokļu
deklarāciju, Jūs varat pievienot pēdējos trīs algu izrakstus
• Lēmums par studiju kredītu no Lånekassen un studenta apliecība
• NAV, Labklājības un nodarbinātības dienesta, lēmums
• Ja jūs gaidāt, kamēr NAV noskaidros situāciju, Jums ir jāpievieno arī šī dokumentācija

Tad, ja Jūs nesen esat ieradušies Norvēģijā un Jums nav nodokļu deklarācijas, Jums ir jāpievieno
dokumentācija par legālu uzturēšanos Norvēģijā.

No kura brīža iesniegums ir spēkā
Iesniegums par samazinātu cenu ir spēkā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad iesniegums ir
saņemts. Mēs nosūtīsim Jums lēmumu, kad lūgums tiks apmierināts.

Ja Jums nav personas koda vai Jums neizdodas pieteikties elektroniski
Iedzīvotāju servisa nodaļa var palīdzēt Jums pieteikties,
Telefona numurs: 55 56 55 56. Adrese: Kaigaten 4.
Kad ieradīsieties, paņemiet līdzi derīgu identitāti apliecinošu dokumentu un iesniegumam
pievienojamos dokumentus.

NB! Atceraties pieteikties katru gadu, kad izmantojat bērnudārzu vai ārpusskolas aprūpi.
Lēmums par samazinātu cenu ir spēkā uz vienu gadu. Jauns iesniegums ir jāiesniedz vēlākais jūlijā, lai
saņemtu samazinātu cenu augustā.

