
 

Saskaņā ar Nacionālo bērnu aprūpes programmu ir pieejamas divu veidu subsīdijas: 

Vispārējās subsīdijas ir pieejamas visām ģimenēm, kurās ir bērni, kuri ir jaunāki par 3 gadiem. 

Tās ir pieejamas arī ģimenēm, kurās ir bērni, kuri ir jaunāki par 3 gadiem un kuri vēl 

nekvalificējas dalībai bezmaksas pirmsskolas programmā (ECCE). Šī subsīdija nav atkarīga no 

materiālā stāvokļa, tās apmērs ir 50 centi stundā, un subsīdija ir paredzēta ar reģistrētu bērnu 

aprūpes vietu saistīto izmaksu segšanai ne vairāk kā 40 stundām nedēļā. 

Lai pieteiktos tiešsaistē, Jums ir nepieciešams: 

• Apstiprināts MyGovID konts 

• Katra bērna, par kuru iesniedzat pieteikumu, dzimšanas datums un personas 

sabiedrisko pakalpojumu numurs (PPSN) 

 

Pēc ienākumu lieluma aprēķinātas subsīdijas ir pieejamas ģimenēm, kurās ir bērni vecumā 

no 24 nedēļām līdz 15 gadiem. Šī subsīdija ir atkarīga no materiālā stāvokļa, un tā tiks 

aprēķināta, pamatojoties uz Jūsu individuālajiem apstākļiem. Izmaksājamā summa mainīsies 

atkarībā no Jūsu ģimenes ienākumu līmeņa, Jūsu bērna vecuma un izglītības, kā arī no bērnu 

skaita Jūsu ģimenē. 

Ja Jūs (un Jūsu partneris, ja tāds ir) strādājat, studējat vai piedalāties mācībās, maksimālais 

pieejamais subsidēto stundu skaits nedēļā ir 40. 

Ja Jūs (vai Jūsu partneris, ja tāds ir) nestrādājat, nestudējat vai nepiedalāties mācībās, 

maksimālais pieejamais subsidēto stundu skaits nedēļā ir 15. 

Abos gadījumos pieejamajā stundu skaitā ir iekļauts skolā vai pirmsskolā pavadīto stundu 

skaits. Atlikušās stundas var izmantot ‘pagarinātajai grupai'. Plašāku informāciju par pagarināto 

grupu varat iegūt sadaļā Bieži uzdotie jautājumi www.ncs.gov.ie/faqs. 

Lai pieteiktos tiešsaistē, Jums ir nepieciešams: 

• Apstiprināts MyGovID konts 
• Informācija par Jūsu bērniem, piemēram, dzimšanas datums un PPSN 
• Informācija par Jūsu nodarbošanos un ienākumiem 



• Jūsu partnera PPSN** 
• Informācija par Jūsu partnera nodarbošanos un ienākumiem** 

**ja Jums ir partneris 

Lai noskaidrotu, cik lielu subsīdiju Jums varētu būt tiesības saņemt, Jūs varat izmantot Bērnu 

aprūpes subsīdiju kalkulatoru www.ncs.gov.ie. 

Lai pieteiktos pēc ienākumu lieluma aprēķinātai subsīdijai, Jūsu ģimenes vērā ņemamajiem 

ienākumiem jābūt mazākiem par €60 000 gadā. 

Vērā ņemamos ienākumus aprēķina, no Jūsu ģimenes neto ienākumiem atskaitot visus 

Programmā paredzētus atļautos posteņus, piemēram, atlaidi par vairākiem bērniem. 

Citiem vārdiem, tie ir ģimenes ienākumi, ieskaitot sociālās aizsardzības maksājumus pēc 

nodokļu, ar atalgojumu saistīto sociālās apdrošināšanas maksājumu (PRSI), vispārējās sociālās 

maksas (USC) un visu Programmā paredzētu atļauto posteņu atskaitīšanas. 

Lai aprēķinātu Jūsu vērā ņemamos ienākumus, no Jūsu neto ienākumiem var atskaitīt šādus 

posteņus: 

• Atlaide par vairākiem bērniem €4300 apmērā ģimenēm, kurās ir 2 bērni, kuri ir jaunāki 

par 15 gadiem 

• Atlaide par vairākiem bērniem € 8600 apmērā ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk bērni, 

kuri ir jaunāki par 15 gadiem 

• Pensiju iemaksas līdz nodokļu un muitas dienesta atļautajai robežai kā atskaitījums no 

nodokļa. Plašāka informācija par pensiju iemaksām ir pieejama nodokļu un muitas 

dienesta tīmekļa vietnē. 

• Visi Jūsu veiktie uzturlīdzekļu maksājumi bērnam vai bijušajam laulātajam 

• Šādi sociālās aizsardzības maksājumi (spēkā no 2019. gada marta): 

Pabalsts pēc aiziešanas no aprūpes iestādes Audžuvecāku pabalsts 

Pabalsts izglītības turpināšanai Tālākizglītības un apmācību pabalsts 

Pabalsts apģērba un apavu iegādei skolas 
vajadzībām 

Aizbildņa maksājums 

Pabalsts, lai atgrieztos darba tirgū Humānās palīdzības programma 

Ģimenes dividende, lai atgrieztos darba tirgū Mobilitātes pabalsts 

Pabalsts neredzīgām personām Atbalsts lasītāja apmaksai 

Caranua maksājums Piemaksa īrei 

Atbalsts aprūpes darbinieka apmaksai Īstermiņa uzņēmuma pabalsts 

Pastāvīgā pavadoņa pabalsts Springboard+ 

Izglītības ministrijas trešā līmeņa stipendijas 
programmas maksājums 

Studentu palīdzības fonds 

Diētas papildmaksājums Studentu stipendija SUSI 

Mājas aprūpes pabalsts Profesionālo apmācību iespēju 
programmas (VTOS) apmācību pabalsts 

Maksājumi ārkārtas vajadzībām Jauniešu pabalsts 

http://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/pensions/tax-relief-for-pension-contributions.aspx
http://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/pensions/tax-relief-for-pension-contributions.aspx
http://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/pensions/tax-relief-for-pension-contributions.aspx
http://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/pensions/tax-relief-for-pension-contributions.aspx


 

Ja Jūs piesakāties pēc ienākumu lieluma aprēķinātai subsīdijai, Jūsu ienākumu novērtējums 

kopumā tiks balstīts uz Jūsu iepriekšējā gada ienākumiem. Taču, ja vēlaties, Jūs varat arī 

pieprasīt vērtēt savus pašreizējā gada ienākumus. Šādu iespēju Jūs varat izvēlēties, ja ir 

mainījušies Jūsu apstākļi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu un uzskatāt, ka šogad Jūsu 

ienākumi būs ievērojami mazāki nekā iepriekšējā gadā. 

Jūsu ienākumus var novērtēt divos veidos: 

1) Jūs varat izvēlēties automātisku ienākumu izvērtēšanu, izmantojot nodokļu un muitas 

dienestā un Nodarbinātības lietu un sociālās aizsardzības ministrijā par pēdējo gadu pieejamo 

informāciju. To sauc par Paātrināto procedūru. Ja Jūs savam novērtējumam izvēlēsieties 

Paātrināto procedūru, programmas IT sistēma automātiski iegūs informāciju no nodokļu un 

muitas dienesta un sociālās aizsardzības dienesta, izmantojot Jūsu (un Jūsu partnera, ja ir) PPS 

numuru. Tas parasti ir visātrākais ienākumu novērtēšanas un Jūsu pieteikuma apstrādes veids, 

un Jums piesakoties nav nepieciešams sniegt jebkādus pamatojuma dokumentus. 

2) Jūs varat izvēlēties iesniegt pamatojuma dokumentus, piemēram, algas lapas vai sociālās 

aizsardzības dienesta atskaites, kurās ir norādīti Jūsu ienākumi, un pieprasīt Programmas 

administratora darbiniekam veikt to izskatīšanu un novērtēšanu. Šajos dokumentos ir ietverta 

tāda pati informācija, kādu citādi sniegtu nodokļu un muitas dienests un sociālās aizsardzības 

dienests, izmantojot programmas IT sistēmu Paātrinātās procedūras kārtībā. Visi Jums 

nepieciešamie pamatojuma dokumenti ir pieejami Pieteikuma veidlapu ceļvedī. Tos var 

augšupielādēt, izmantojot lietotni, tos ieskenējot datorā vai nofotografējot. 

Ja izvēlēsieties veikt ienākumu novērtēšanu par pašreizējo gadu, Jums pamatojuma 

dokumenti būs jāiesniedz manuāli. Manuāli izskatītu un novērtētu pieteikumu apstrāde 

aizņem vairāk laika nekā novērtējumi Paātrinātās procedūras kārtībā.  

Ģimenes, kurām ir spiedīgāki apstākļi, piemēram, ģimenes, kurām nav mājokļa, vai ģimenes, 

kurām nepieciešams nodrošināt bērnu aprūpi, pamatojoties uz bērnu labklājības vai ģimenes 

atbalsta vajadzībām, uz Programmu var nosūtīt norīkotā ‘sponsoriestāde’. Lai saņemtu 

plašāku informāciju pa sponsorētiem nosūtījumiem, sazinieties ar Vecāku atbalsta centru vai 

savas pilsētas vai grāfistes Bērnu aprūpes komiteju.   

Nacionālā Bērnu aprūpes programma ir izstrādāta elastīga, paredzot, ka vajadzības bērnu 

aprūpes jomā katrai ģimenei ir atšķirīgas. Sistēma izstrādāta, lai reaģētu uz šīm vajadzībām, 

nodrošinot subsīdijas vecāku un atbalsta sniedzēju saskaņotā apjomā.  

Vecāki un atbalsta sniedzēji turpinās sadarboties tāpat kā līdz šim, vienojoties par atbalsta 

apjomu, pamatojoties uz vecāku vajadzībām un saprātīgām atbalsta sniedzēja piedāvājuma 

iespējām. 



Atbalsta sniedzēji turpinās noteikt savas atlīdzības, sesijas un pieņems lēmumus par atbalsta 

saņemšanas nosacījumiem. Pēc tam subsīdiju var piešķirt saskaņotās aprūpes ietvaros, 

nepārsniedzot maksimālo saskaņā ar Programmas ierobežojumiem pieejamo summu. 

Jūs savu subsīdiju varat izlietot, izmantojot jebkura Programmā iesaistīta bērnu aprūpes 

nodrošinātāja pakalpojumus. Jūsu subsīdija tiks maksāta tieši Jūsu izvēlētajam bērnu aprūpes 

nodrošinātājam, tiklīdz ar to būsiet vienojies. Lai atrastu tuvākajā apkārtnē pieejamos Programmā 

iesaistīta bērnu aprūpes nodrošinātāja pakalpojumus, varat izmantot  Bērnu aprūpes pakalpojumu 

meklētāju vietnē www.ncs.gov.ie. 

Pēc pieteikuma apstiprināšanas Jūs saņemsiet unikālu kodu, ko dēvē par CHICK (Childcare 

Identifier Code Key – bērnu aprūpes identifikatora koda atslēga). CHICK un Jūsu bērna vārds 

un dzimšanas datums ir viss, kas Jūsu atbalsta sniedzējam ir vajadzīgs, lai reģistrētu Jūsu bērnu 

Nacionālajā Bērnu aprūpes programmā. Pēc tam, kad būsiet apstiprinājis Jūsu atbalsta 

sniedzēja reģistrēto informāciju, Bērnu un jauniešu lietu ministrija tam Jūsu vārdā izmaksās 

subsīdiju. Pēc tam Jūsu atbalsta sniedzējs atskaitīs Jūsu subsīdiju no bērnu aprūpes 

pakalpojumu rēķina, samazinot Jūsu bērnu aprūpes izmaksas. 

Sazinieties ar mums 

Nacionālās Bērnu aprūpes programmas Vecāku atbalsta centrs ir atvērts no pirmdienas līdz 

piektdienai no pulksten 9.00 līdz 17.00. Tālrunis 01 906 8530. 

Lai noskaidrotu informāciju par Programmu vai Jūsu teritorijā pieejamajiem 

pakalpojumiem, sazinieties ar savas pilsētas vai grāfistes Bērnu aprūpes komiteju. Vietējās 

komitejas kontaktinformāciju noskaidrojiet, apmeklējot www.myccc.ie. 

Sekojiet mums Facebook www.facebook.com/nationalchildcarescheme 
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