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Vietos pasiūlymas 

Kai iš mokyklų biuro siunčiamas pasiūlymas dėl 

vietos, pridedami prisijungimo prie vaikų priežiūros 

tinklalapio duomenys.  

Jie yra asmeniniai, kurių jums reikia atsakant į vietos 

pasiūlymą. Prisijungimo duomenis jūs turite išsaugoti 

vėlesniems  

kontaktinių duomenų, tvarkaraščio ir duomenų   

apie pajamas pasikeitimams. Jūs privalote visą laiką 

teikti naujausius duomenis vaikų priežiūros 

tinklalapiui. 

Kai jūs kaip globėjas priimate vietos pasiūlymą, 

procesas prasideda.  Tai reiškia, kad mokyklų biuras 

tikrina ar prašyme yra visi duomenys,  

kaip pavyzdžiui, ar yra globėjų sutarimas, kad vaikas 

ir bent vienas iš globėjų 

yra įtraukti į savivaldybės gyventojų registrą,  

ar iki priėmimo datos buvo pateikti duomenys apie 

namų ūkio pajamas ir anketa.  

Paskui sprendimas siunčiamas ikimokyklinei įstaigai 

arba vaikų darželiui, kurie susisiekia su šeima  

ir pasveikina jūs su vaiko priėmimu.  

  

Adaptavimas 

Priėmimas prasideda nuo adaptavimo laikotarpio, 

trunkančio vieną - dvi savaites ikimokykliniams 

vaikams ir iki vienos savaitės į mokyklą einantiems 

vaikams. Iš jūsų kaip tėvų  

tikimasi bendradarbiavimo per tą laikotarpį. 

 

Mokestis už vaikų priežiūrą 

Trosa savivaldybė taiko didžiausią mokestį. 

Už vaiką vaikų darželyje ir lopšelyje jūs mokate 

mokesčius pagal atsiskaitymo lentelę, kurią galima 

rasti savivaldybės tinklalapyje. Mokestis galioja tiek 

vaikams savivaldybės įstaigose, tiek privačiose. 

Mokestis grindžiamas namų ūkio mėnesio pajamomis 

bruto ir lankančių vaikų skaičiumi.  

Atkreipkite dėmesį, kad mokestis skaičiuojamas 

pagal visus šeimos narius, gaunančius pajamas ir 

registruotus gyventojų registre tuo pačiu adresu.  

Priežiūros laikas nedaro įtakos mokesčio dydžiui.  

 

Bendros globos atveju jūs turite vietą jūsų vaikui ir 

mokate iš atitinkamos šeimos namų ūkio pajamų. 

Pavyzdys kaip skaičiuojamas mokestis yra 

savivaldybės tinklalapio, skirto bendrai vaikų 

priežiūrai skyriuje "Mokesčiai" (Avgift). 

 

Mokestis, kurį jūs kartu mokate iš namų ūkio 

pajamų, niekada negali viršyti vietos kainos. 

Mokestis mokamas nuo pirmos priėmimo dienos 

visus 12 mėnesių per metus. Visus duomenis, kurie 

gali daryti įtakos mokesčiui už vaiko priežiūrą, reikia 

pateikti mokyklų biurui. 

Konkretų mokestį už vaiko priežiūrą galite sužinoti 

mokyklų biure arba savivaldybės tinklalapyje.  

Sprendimą dėl mokesčių priima savivaldybės taryba. 

 

Tvarkaraštis 

Mokestis nesikeičia jei buvimo laikas didėja ar 

mažėja. Vis tik reikia, kad jūs, kaip tėvai, 

pateiktumėte tvarkaraštį per  

vaikų priežiūros tinklalapį su visais nuolatiniais  

pasikeitimais, kai jie trunka ilgiau nei du mėnesius. 

Tvarkaraštis grindžiamas laiku, kuris skiriamas 

darbui arba studijoms, kelionės laiku ir laiku, 

sugaištamu atvesti ir pasiimti vaiką.  

Ligos ir atostogų metu ir reguliarių švenčių, kaip 

antai sporto atostogos, Velykų šventės ir  Kalėdų 

šventės, naujas tvarkaraštis neįvedamas.  

Svarbu, kad jūs laikytumėtės tvarkaraštyje pateikto 

grafiko. Naujas tvarkaraštis pateikiamas  

vaikų priežiūros tinklalapyje kiek įmanoma greičiau 

prieš įsigaliojant pakeitimams.  

Tvarkaraščio keitimo prievolė tenka jums kaip 

tėvams, nežiūrint pasikeitimų priežasties. 

Bendros globos atveju komentarų, siunčiant 

tvarkaraštį,  

grafoje riekia įrašyti, kad tai galioja, pavyzdžiui, 

nelyginėmis savaitėmis. 

 

Pajamos 

Norint teisingai nustatyti mokestį už jūsų  

vaiko priežiūrą, jūs privalote pateikti galiojančius 

pajamų duomenis vaikų priežiūros tinklalapyje.  

Bendros namų ūkio mėnesio pajamos bruto tai suma, 

kuria grindžiamas mokestis. 

Mokyklų biuras per metus pateiktus duomenis apie 

pajamas vėliau tikrina Mokesčių valdyboje.  

 

Jei esu motinystės atostogose 

Motinystės atostogų atveju jūs kaip globėjas turite 

išlaikyti vietą darželyje ne daugiau kaip 24 valandų 

per savaitę ir ne daugiau 10 valandų per savaitę, jei 

prižiūrite mokyklinė vaiką (laisvalaikiu).  

Tai galioja septynias dienas imtinai po to,  

kai su naujagimiu grįžtate iš gimdymo namų. Dėl 

laiko pratęsimo sprendžia darželio vadovas arba 

direktorius, priklausomai nuo poreikio ir veiklos 

sąlygų.  

Jūs mokate pagal savivaldybės atsiskaitymo lentelę. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

Jei tapote bedarbiu 

..., o vaikas eina į darželį 

Jei tapote bedarbiu ir aktyviai  

ieškote darbo, jūs turite teisę išlaikyti vietą, bet ne 

daugiau 20 valandų per savaitę. Dėl laiko pratęsimo 

sprendžia darželio vadovas  

pagal poreikį ir veiklos sąlygas.  

Jūs mokate pagal savivaldybės atsiskaitymo lentelę. 

Jei jūsų vaikas yra nuo trijų iki penkių metų amžiaus, 

galite prašyti vietos visuomeniniame darželyje. 

Daugiau informacijos grafoje "Visuomeninis darželis" 

(Allmän förskola).  

 

... o vaikas eina į mokyklą 

Jei jūsų vaikas eina į laisvalaikio centrą, nedarbo 

atveju jūs galite išlaikyti vietą laisvalaikio centre, bet 

ne daugiau 10 valandų per savaitę. Dėl laiko 

pratęsimo sprendžia direktorius  

pagal poreikį ir veiklos sąlygas. 

Jūs mokate pagal savivaldybės atsiskaitymo lentelę. 

 

Jei nesinaudojate vieta 

Pavyzdžiui, ilgesnės kelionės metu galite išlaikyti 

vieta vaikų priežiūros įstaigoje ne ilgiau kaip tris 

mėnesius. 

Mokestį privalote mokėti kaip paprastai.  

Jei vieta nesinaudojama ilgiau nei  

tris mėnesius, įstaigos personalas informuoja 

mokyklų biurą, kuris panaikina vietą pabendravus su 

jumis kaip tėvu. 

 

Kiti šeimos santykiai 

Išsiskyrus ar turint naują partnerį, jūs privalote 

informuoti mokyklų biurą,  

kad būtų teisingai išrašoma sąskaita už vaiko 

priežiūrą.   

 

Kas taikoma esant bendrai priežiūrai? 

Esant bendrai priežiūrai, kai vaikas pakaitomis 

gyvena pas tėvus, o jiems abiem reikia priežiūros 

vaikui ir abu turi vietą, kiekvienas turi vaiko 

priežiūros vietą. Jei esate išsiskyrę ir jums abiem 

reikia priežiūros vaikui, esate registruoti 

skirtingais adresais, mokyklų biurui siunčiate blanką 

"Suskaidyta sąskaita".  

Jis laikomas savivaldybės tinklainės blankų archyve. 

 

Kas galioja ligos atveju? 

Jei jūs kaip tėvas sergate, jums 

reikia susisiekti tiesiai su darželio vadovu ar 

direktoriumi ir nurodyti kiek jums reikia laiko 

darželyje ar laisvalaikio centre. 

 

Jei norite atsisakyti savo vietos  

Jei norite atsisakyti vietos vaiko priežiūrai, tai galite 

padaryti per vaiko priežiūros tinklalapį.  

Įspėjimo apie atsisakymą terminas yra vienas 

mėnuo, per įspėjimo laikotarpį mokestis turi būti 

mokamas. Net keičiant vaiko priežiūrą iš 

savivaldybės į privačią, vietos reikia atsisakyti.  

Savivaldybė atsisakymo atveju taiko 4 mėnesių 

taisyklę, tai reiškia, kad atsisakius vietos ir vėl norint 

gauti vietą per keturis mėnesius, sąskaita išrašoma 

atgaline data už visą laikotarpį nuo paskutinės 

lankymosi dienos. 

 

Savivaldybė gali atšaukti vietą 

Savivaldybė gali atšaukti vietą vaiko priežiūrai, jei 

vieta buvo gauta nesilaikant taisyklių, jei vieta 

nesinaudojama pagal nustatytą tvarką, jei 

nemokamas mokestis pagal galiojančius tarifus ir 

nepateikiamas skolos padengimo grafikas, tada vieta 

atšaukiama.  

Jei jūs likote skolingas, skola turi būti sumokėta, kad 

galėtumėte vėl prašyti naujos vietos savo vaikui. 

 

Liga 

Jei vaikas suserga, jam svarbu likti namie iki jis vėl 

pajėgs dalyvauti veikloje. Vaikas taip pat turi likti 

namie, jei yra pavojus užsikrėsti. Svarbu pranešti 

skyriui apie jūsų vaiko ligą nuo pirmos sirgimo 

dienos, taip pat prieš vieną dieną pranešti personalui 

kad jūsų vaikas grįžta. 

 

Visuomeninis darželis 

Visi vaikai turi teisę į nemokamą visuomeninį darželį, 

pradedant nuo rudens semestro, kai jūsų vaikui 

sukanka trys metai.  

Apie valandų pailginimą sprendžia   

darželio vadovas, priklausomai nuo poreikio ir veiklos   

Visuomeninis darželis veikia 15 valandų per savaitę 

arba 525 valandas per metus. Jei jūs turite vaiko 

priežiūrą, visuomeninis darželis įeina kaip dalis 

įprastos veiklos. Bet tada  

mokamas sumažintas mokestis. Visuomeniniu 

darželiu galima naudotis kol jūsų vaikas pradeda 

lankyti parengiamąją klasę arba mokyklą.  

Dėl 15 valandų vietos prašymas  

pateikiamas specialiame blanke, ja galima naudotis 

tik semestro metu visai nemokamai arba  

ištisus metus ir tada mokamas  

maksimalus mokestis už birželį, liepą ir rugpjūtį.  

Jei vieta naudojamasi daugiau nei 15 valandų per 

savaitę, mokestis mokamas už visus metus.  

 

 



 

 

 

 

  

  

 

Maitinimas  

Darželyje duodami pusryčiai, pietūs  

ir užkandžiai. Laisvalaikio centre duodami pusryčiai ir 

užkandžiai, o švenčių dienomis duodami ir pietūs.  

Pagal poreikį vaikui skiriama speciali dieta. 

 

Vystyklai 

Jums kaip tėvams reikia pasirūpinti  

savo vaiko vystyklais darželyje. 

 

Drabužiai 

Vaikui reikia patogių drabužių ir pakaitinių drabužių. 

Visiems yra lengviau kai drabužiai yra paženklinti 

vaiko vardu. Žindukai taip pat turi būti paženklinti 

vaiko vardu. 

 

Jei kas atsitinka 

Jūsų vaikas yra apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų 

visą laiką, kai jis ar ji yra vaiko priežiūros įstaigoje, 

taip pat vykstant į užsiėmimų vietą ir grįžtant iš jos.  

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų galioja tiek 

savivaldybės, tiek privačiose įstaigose. 

Tačiau savivaldybė neturi jūsų  

vaiko civilinės atsakomybės draudimo. Civilinės 

atsakomybės draudimas, tai draudimas, kuris 

atlygina žalą asmeniui ar turtui, padarytą jūsų vaiko. 

 

Studijų dienos 

Darželio personalas turi teisę į dvi studijų dienas per 

semestrą, skirtas planavimui, vertinimui ir 

kvalifikacijos kėlimui. Parengiamųjų klasių personalas 

ir laisvalaikio centro personalas turi teisę į vieną 

studijų dieną per semestrą.  

Tėvams, kurie neturi galimybės pasiimti laisvą dieną, 

siūloma alternatyva. Darželis penkis kartus per 

metus uždaromas 16:00 val planavimui, vertinimui 

arba   

kvalifikacijos kėlimui.  

 

Konfidencialumas 

Personalui taikomas paslapčių įstatymas, prieš 

pradedant dirbti jie privalo pasirašyti paslapčių 

susitarimą. 

 

Specialios paramos priemonės 

Personalas ir tėvai prireikus gali gauti paramą ir 

konsultacijas iš savivaldybės išteklių komandos 

mokinių sveikatai. 

 

 

 

 

Darbo laikas 

Jūs kaip tėvai turite teisę laikyti vaiką 

darželyje arba laisvalaikio centre laikotarpiu, kuris 

vadinamas baziniu laiku. Bazinis laikas yra nuo 06:00 

val. iki 18:00 val darbo dienomis, išskyrus Kalėdų 

išvakares, vidurvasario nakties išvakares ir Naujųjų 

metų išvakares.  

Keturias vasaros savaites dalis darželių ir laisvalaikio 

centrų uždaromi. Tačiau visada veikia kai kurios 

įstaigos tėvams, kuriems tuo metu reikia vaiko 

priežiūros. 

 

Vaikų priežiūros tinklalapis 

Trosa savivaldybė teikia interneto paslaugą, kuri 

vadinasi vaikų priežiūros tinklalapis, kuriame visi 

duomenys visada turi būti galiojantys.  

Tai kontaktiniai duomenys, tvarkaraštis ir  

duomenys apie pajamas.  

Jūs galite prisijungti su savo asmens kodu ir  

asmeniniu slaptažodžiu, kuris pridedamas  

prie vietos pasiūlymo. Čia be kita ko galima: 

 

 priimti ar atsisakyti siūlomos vietos 

 keisti, pateikti tvarkaraštį 

 keisti duomenis apie pajamas 

 atsisakyti vietos.  

 

Jei praradote savo slaptažodį, galite prašyti naujo, 

tam reikia užpildyti anketą  

vaikų priežiūros tinklalapyje. Naujas slaptažodis jums 

bus išsiųstas paštu.  

 

Jūs kaip globėjas privalote žiūrėti, kad visi 

duomenys vaikų priežiūros tinklalapyje 

apie jūsų vaiką būtų galiojantys. 

 

Daugiau informacijos apie taisykles,  

galiojančias vaikų priežiūrai Trosa savivaldybėje  

rasite savivaldybės tinklalapio skyriuje  

"Vaikas ir mokymasis" (Barn & utbildning) 

 

 

 

Mokyklų biuras 

Trosa savivaldybė 

619 80 Trosa 

Adresas lankytojams: Norrbackagatan 1 

Tel: 0156-520 95 ● Fax: 0156-520 56 

El. paštas: trosaskolkontor@trosa.se 

www.trosa.se/barnomsorgswebben 
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