
 

Pagal Nacionalinę vaikų priežiūros schemą gali būti skiriamos dviejų rūšių subsidijos: 

Universalias subsidijas gali gauti visos šeimos, turinčios vaikų iki 3 metų. Šios subsidijos taip 

pat gali būti mokamos šeimoms, turinčioms vyresnių nei 3 metų vaikų, kurie dar nedalyvauja 

nemokamoje ikimokyklinio ugdymo programoje (ECCE). Tokios subsidijos skiriamos 

neatliekant materialinės situacijos vertinimo ir sudaro 50c per valandą išlaidų, susijusių su 

registruota vaikų priežiūros vieta, daugiausia 40 valandų per savaitę. 

Kaip pateikti prašymą dėl subsidijos skyrimo internetu: 

• Turėsite sukurti patvirtintą „MyGovID“ paskyrą 

• Turėsite nurodyti kiekvieno vaiko, dėl subsidijos mokėjimo kuriam kreipiatės, gimimo 

datą ir asmeninį valstybės tarnybos numerį (PPSN) 

 

Pagal pajamas apskaičiuotos subsidijos gali būti skiriamos šeimoms su vaikais nuo 24 savaičių 

iki 15 metų. Ši subsidija skiriama atlikus materialinės situacijos vertinimą ir yra apskaičiuojama 

atsižvelgiant į jūsų individualias aplinkybes. Mokama jums suma skirsis priklausomai nuo jūsų 

šeimos pajamų lygio, vaiko amžiaus ir išsilavinimo bei vaikų skaičiaus jūsų šeimoje. 

Jei jūs (ir jūsų partneris, jei turite) dirbate, studijuojate ar mokotės, didžiausiais 

subsidijuojamų valandų skaičius per savaitę negali viršyti 40 valandų. 

Jei jūs (ir jūsų partneris, jei turite) nedirbate, nestudijuojate ar nesimokote, didžiausiais 

subsidijuojamų valandų skaičius per savaitę negali viršyti 15 valandų. 

Abiem atvejais į subsidijuojamas valandas įskaičiuojamos valandos, praleistos mokykloje ar 

ikimokyklinėje įstaigoje. Likusios valandos gali būti panaudotos „apgaubiamai priežiūrai“. 

Išsami informacija apie „apgaubiamąją priežiūrą“ pateikiama www.ncs.gov.ie/faqs Dažnai 

užduodamų klausimų skiltyje. 

Kaip pateikti prašymą dėl subsidijos skyrimo internetu: 

• Turėsite sukurti patvirtintą „MyGovID“ paskyrą 
• Turėsite pateikti savo vaikų duomenis, tokius, kaip jų gimimo datą ir asmeninį 

valstybės tarnybos numerį (PPSN) 



• Turėsite nurodyti informacija apie savo darbovietę ir gaunamas pajamas 
• Turėsite nurodyti jūsų partnerio PPSN** 
• Turėsite nurodyti informacija apie jūsų partnerio darbovietę ir gaunamas pajamas** 

 

** jei turite porą 

Norėdami sužinoti apie galimą skiriamos subsidijos sumą, pasinaudokite Vaikų priežiūros 

subsidijų skaičiuokle www.ncs.gov.ie. 

Galite kreiptis dėl pagal pajamas apskaičiuotos subsidijos mokėjimo, jeigu jūsų apskaičiuotos 

šeimos pajamos yra mažesnės nei 60 000 eurų per metus. 

Subsidijos skyrimui tinkamos pajamos apskaičiuojamos atimant iš grynųjų šeimos pajamų 

visas pagal schemą leistinas dedamąsias, pavyzdžiui, Daugiavaikėms šeimoms suteikiamas 

nuolaidas. 

Kitaip tariant, tai šeimos pajamos, įskaitant socialinės apsaugos išmokas, atskaičius 

mokesčius, PRSI, USC ir visas pagal schemą leistinas dedamąsias. 

Norėdami suskaičiuoti subsidijos skyrimui tinkamas pajamas galite atimti nurodytas sumas iš 

jūsų šeimos grynųjų pajamą: 

• Daugiavaikės šeimos diskonto normą, lygią 4.300 eurų šeimoms, auginančioms 2 

vaikus iki 15 metų 

• Daugiavaikės šeimos diskonto normą, lygią 8.600 eurų šeimoms, auginančioms 3 

vaikus iki 15 metų 

• Pensijų įmokos, neviršijančios ribos, kurią Airijos mokesčių inspekcija leidžia atskaityti 

iš mokesčių. Papildomos informacijos apie pensijų įmokas ieškokite Airijos mokesčių 

inspekcijos tinklalapyje. 

• Visos jūsų vaiko ar buvusio sutuoktinio išlaikymo išmokos 

• Šios socialinės apsaugos išmokos (galiojančios 2019 m. kovo mėn.): 

Slaugymo pašalpa Globėjo pašalpa 

Grįžimo į mokslus pašalpa FET mokymosi pašalpa 

Mokinių pašalpa aprangai ir avalynei Vaiko globos išmoka 

Grįžimo į darbą darbdavio mokama pašalpa Humanitarinės pagalbos schema 

Grįžimo į darbą šeimos dividendai Mobilumo pašalpa 

Aklųjų pašalpa Asmeninio skaitytojo pašalpa 

Caranua išmoka Priemoka nuomai 

Globėjo paramos pašalpa Trumpalaikė darbdavio mokama pašalpa 

Pastovaus lankymo pašalpa Springboard+ 

Švietimo ir gebėjimų departamento trečiosios 
pakopos išmokos 

Studentų paramos fondas 

Priemoka dietai Studentų grantas SUSI 

Priežiūros namuose pašalpa VTOS mokymosi pašalpa 
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Priemoka išskirtiniams priežiūros poreikiams Pašalpa jaunimui 

 

Jei jūs kreipiatės dėl pagal pajamas apskaičiuotos subsidijos mokėjimo, jūsų pajamų 

įvertinimas paprastai bus atliekamas įvertinant ankstesnių mokestinių metų pajamas. Tačiau 

galite prašyti, kad būtų vertinamos jūsų einamųjų metų pajamos. Galite pasirinkti šį variantą, 

jei jūsų aplinkybės pasikeitė nuo praėjusių mokestinių metų ir manote, kad einamųjų metų 

pajamos bus žymiai mažesnės nei jūsų praėjusių metų pajamos. 

Pajamos gali būti vertinamos dviem būdais: 

1) Galite rinktis automatinį pajamų įvertinimą pagal Airijos mokesčių inspekcijos ir Užimtumo 

reikalų ir socialinės apsaugos departamento turimą informaciją už praėjusius metus. Šis 

variantas vadinamas Greituoju būdu. Jeigu pasirinksite įvertinimą Greituoju būdu, schemos 

IT sistema automatiškai surinks informaciją iš Airijos mokesčių inspekcijos ir Užimtumo reikalų 

ir socialinės apsaugos departamento pagal jūsų (ir jūsų partnerio, jei jis yra) asmeninį 

valstybės tarnybos numerį (PPS). Paprastai tai yra greičiausias būdas įvertinti jūsų pajamas ir 

išnagrinėti jūsų prašymą, o teikiant prašymą nereikia pateikti jokių patvirtinamųjų 

dokumentų. 

2) Galite teikti patvirtinamuosius dokumentus, tokius kaip darbo užmokesčio lapeliai ar 

socialinės apsaugos deklaracijos, kurie parodo jūsų pajamas ir leidžia sistemos 

administravimo pareigūnui juos peržiūrėti ir įvertinti. Šiuose dokumentuose pateikiama ta 

pati informacija, kurią tekia Airijos mokesčių inspekcija ir Užimtumo reikalų ir socialinės 

apsaugos departamentas per schemos IT sistemą, pasirinkus Greitąjį būdą. Visus reikalingus 

patvirtinamuosius dokumentus galite rasti paraiškos formos vadove. Juos galite įkelti kartu su 

jūsų prašymu nuskenuodami juos į savo kompiuterį arba nufotografuodami. 

Jei pasirinksite pajamų už einamuosius metus įvertinimą, turėsite rankiniu būdu pateikti 

patvirtinamuosius dokumentus. Rankinis prašymų peržiūrėjimas ir vertinimas trunka ilgiau, 

nei įvertinimas, atliekamas Greituoju būdu.  

Paskirtasis „rėmėjas“ turi teisę nominuoti subsidijos gavimui šeimas, turinčias didesnį poreikį 

paramai, pavyzdžiui, be būsto likusias šeimas ar šeimas, kurioms reikalinga vaiko priežiūra ar 

parama šeimai siekiant užtikrinti gerovę. Norėdami gauti daugiau informacijos apie 

nominavimo galimybes, susisiekite su tėvų paramos centru arba vietiniu miesto ar apskrities 

vaikų priežiūros komitetu.   

Nacionalinė vaikų priežiūros schema yra lanksti, nes kiekvienos šeimos vaiko priežiūros 

poreikiai yra skirtingi. Sistema buvo sukurta siekiant patenkinti šiuos poreikius teikiant 

subsidijas, kurių dydis priklauso nuo būtinos priežiūros apimties, nustatytos tėvų ir subsidijų 

davėjo susitarimu.  



Tėvai ir subsidijų davėjas ir toliau tęsia bendrą darbą sutardami dėl priežiūros apimties, 

priklausomai nuo tikrojo tėvų poreikio ir subsidijų davėjo galimybių. 

Subsidijų davėjas nustato savo mokesčius, sesijas ir tvirtina priėmimo politiką. Subsidija gali 

būti taikoma susitartai priežiūrai, neviršijant schemos ribose nustatytos didžiausios sumos. 

Savo subsidiją galite skirti visiems vaikų priežiūros paslaugų teikėjais, kurie dalyvauja 

schemoje. Jūsų subsidija bus išmokėta tiesiogiai jūsų pasirinktam vaikų priežiūros paslaugų 

teikėjui, kai tik susitarsite su juo. Norėdami rasti vaikų priežiūros paslaugas jūsų rajone 

teikiančią ir schemoje dalyvaujančią įmonę, galite pasinaudoti Vaikų priežiūros įmonių 

paieškos įrankiu svetainėje www.ncs.gov.ie. 

Kai jūsų prašymas bus patvirtintas, gausite unikalų kodą, vadinamą CHICK (Childcare Identifier 

Code Key). Paslaugų teikėjui reikia šio CHICK kodo ir jūsų vaiko vardo ir gimimo datos, kad 

galėtų įtraukti jūsų vaiką į Nacionalinę vaikų priežiūros programą. Po to, kai patvirtinsite 

paslaugų teikėjo užregistruotą informaciją, Vaikų ir jaunimo reikalų departamentas išmokės 

teikėjui subsidiją jūsų vardu. Tada paslaugų teikėjas išskaičiuos jums suteiktos subsidijos sumą 

iš jūsų vaiko priežiūros sąskaitos, taip sumažindamas jūsų vaiko priežiūros išlaidas. 

Susisiekite su mumis: 

Nacionalinis vaikų priežiūros schemos tėvų paramos centras dirba nuo pirmadienio iki 

penktadienio nuo 9 iki 17 valandos. Skambinkite numeriu 01 906 8530. 

Informacijos apie schemą ar paslaugas teiraukitės vietiniame miesto ar apskrities vaikų 

priežiūros komitete. Vietinio komiteto duomenis rasite apsilankę www.myccc.ie. 

Sekite naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/nationalchildcarescheme 
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