N A U J A I ATVYKĘ

Į NORVEGIJĄ?

Litauisk

Kas parengė šį vadovą
(Hvem har utarbeidet veilederen)
Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen
(Nepriklausomas piliečių socialinio konsultavimo biuras Bergene, BUS), darbuotojų
komanda, Bergeno aukštoji mokykla.
Kas jį finansavo
(Hvem har finansiert den)
Bergen Kommune (Bergeno savivaldybė), Sparebanken Vest ir Høyskolen i Bergen
(Bergeno aukštoji mokykla).
Kas atsakingas už jo kokybę
(Kvalitetssikring utført av)
Bergen Kommune (Bergeno savivaldybė) (Byrådsavd. for barnehage og skole (Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų savivaldybės tarybos skyrius), Helsevernetaten
(Sveikatos apsaugos tarnyba)), Hordaland fylkeskommune (Hordalando apskrities
savivaldybė) ir Skatteetaten (Mokesčių inspekcija), NAV Hordaland.
Kada jis parengtas (Når er den utarbeidet): 2008 m. birželio mėn.

Allmennyttige midler fra
SparebankenVest

KAM SKIRTAS ŠIS LEIDINYS?
(HVA ER DENNE VEILEDEREN?)
Šiame leidinyje mes pabandėme surinkti naudingą informaciją tiems, kurie pirmą kartą atvyksta į Bergeną.
Leidinys padės orientuotis, renkantis:
Būstąs
Vaikų darželį/siekiant išsilavinimo
Sveikatos priežiūros paslaugos
Darbo ir socialinės gerovės paslaugos ir kita
Dauguma interneto svetainių, kurių adresai pateikti leidinyje, yra norvegų kalba.

3

RAVARTU ŽINOTI!
VERDT Å VITE!

VERTĖJAS
(TOLK)
-Asmens kodas (norvegiškas asmens numeris)
Asmens kodas suteikiamas tuo atveju, jei asmuo
ketina likti Norvegijoje ilgiau nei 6 mėn. Norintys
gauti asmens kodą užsienio piliečiai, taip pat ir
imigrantai iš ES šalių, pirmiausia turi pasirūpinti
leidimu laikinai apsigyventi šalyje ilgesniam nei
6 mėn. laikotarpiui. Tą padaryti galima policijoje.

Visi, bendraujantys su savivaldybės įstaigomis, turi
teisę prašyti vertėjo paslaugų. Savivaldybės įstaiga
privalo pakviesti vertėją.
Jei patys užsisakote vertėjo paslaugas, turite už
jas susimokėti.
Tolketjenesten (vertėjų) paslaugas teikia:
Adresas: Bispengsgt. 25
Tel.: 55 56 79 05 (pirmad.-penktad. 8.00–14.30)
El. paštas: tolketjenesten@bergen.kommune.no
Interneto svetainė: www.bergen.kommune.no/moks
(spauskite ”Vertėjų paslaugos” (Tolketjenesten))
Skubiai prireikus vertėjo paslaugų ne darbo
valandomis: 55 56 75 96/97 ( Bergen kommunes
vaktsentral (Bergeno savivaldybės budėtojų
centras))

Gavusiems leidimą apsigyventi ilgesniam nei 6
mėn. laikotarpiui, būtina kreiptis į vietos mokesčių
inspekciją dėl norvegiško asmens numerio (asmens
kodo) suteikimo.

ASMENS KODAS IR FOLKEREGISTERET
(PILIEČIŲ DUOMENŲ REGISTRAS)
(FØDSELSNUMMER OG
FOLKEREGISTERET)
Tam, kad būtumėte užregistruoti Folkeregisteret
(Piliečių duomenų registre) ir priklausytumėte
Norvegijos socialinio aprūpinimo sistemai, svarbu
įgyti asmens kodą, arba „D“ numerį.
-”D” numeris
Atvykusiems į Norvegiją dirbti trumpiau nei 6
mėn., suteikiamas „D“ numeris. „D“ numeris yra
laikinas numeris, naudojamas turintiems mokesčių
kortelę. Turintys šį numerį gali atsidaryti sąskaitą
banke. Jei asmuo nedirba, tačiau jam reikalinga tik
banko sąskaita, tuomet pats bankas rūpinasi „D“
numerio suteikimu.
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ŪSTAS

BOLIG

• Nuomos sutartis: Vartotojų teisių apsaugos
tarnyba parengė nuomos sutartį, užtikrinančią,
kad nuomos santykiams būtų taikomos nuomos
įstatymo nuostatos.Tai naudinga ir nuomotojui, ir
nuomininkui.

- Komunaliniai būstai (Bostøtte): Nuomojami
būstai tiems, kurie dėl sunkios materialinės padėties
neišgali nusipirkti buto ir kuriems neprieinama
privataus sektoriaus nuomos rinka.
Adresas lankytojams:
Domkirkegaten 6 a, 5017 Bergen.
Klientų priėmimo skyrius 2 aukšte.
Pašto adresas:
Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen
Darbo laikas: 08.30–14.30
(15.00 vasaros mėnesiais)
Tel. 55 56 65 76 / 0556 (08.00–15.00 val.)
El. paštas: postmottak.bmbt@bergen.kommune.no
Interneto svetainė:
www.bergen.kommune.no/boligavdelingen

• Nuomos sutartį galima atsisiųsti iš čia:
www.forbrukerportalen.no/Publikasjoner/		
kontrakt_skjema/husleiekontrakt
• Užstatas: Jei nuomotojas pageidauja gauti
užstatą, banke turi būti atidaryta speciali sąskaita.
Bankui už ją mokamas nustatytas mokestis. Nei
nuomotojas, nei nuomininkas negali naudotis šia
sąskaita be antrojo sutikimo.
NUOMININKŲ SĄJUNGA
(LEIEBOERFORENINGEN)

PATARIMAS
(TIPS)

Galima tapti jos nariu ir gauti pagalbą būsto
nuomos klausimais.

-Būsto skelbimai Bergeno laikraščiuose Bergens
Tidende (BT) ir Bergensavisen (BA) – puiki
galimybė susirasti sau būstą. Skelbimų taip pat
galima rasti internete. Lankomiausi puslapiai:
www.finn.no
www.zett.no

Adresas lankytojams:
Hollendergt. 3, Robino Hudo name
Tel. 55 31 65 00
El. paštas: post@leiepoerportalen.no
Adresas internete: www.leieboerportalen.no
BERGENO SAVIVALDYBĖ
– BŪSTO SKYRIUS
(BERGEN KOMMUNE –
BOLIGAVDELINGEN)
Būsto skyriaus teikiamos paslaugos:
- Būsto finansavimas
- Parama būsto išlaidoms dengti:
Finansinė parama pragyvenimo išlaidoms dengti,
skirta vyresnio amžiaus žmonėms, gaunantiems
socialinio draudimo išmokas bei šeimoms su
vaikais, kurių sunki materialinė padėtis.
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Būstąs

NUOMOJANTIEMS BŪSTĄ,
SVARBU ŽINOTI
(VIKTIG VED LEIE AV BOLIG)

AIKŲ DARŽELIS
IŠSILAVINIMAS
BARNEHAGE/UTDANNING

VAIKŲ DARŽELIŲ SKYRIUS
(SEKSJON BARNEHAGE)

Dėl vietos darželyje kreipkitės elektroniniu būdu
į Bergeno savivaldybę. Internete rasite vaikų
darželius netoli savo gyvenamosios vietos.

Adresas lankytojams: Landåsveien 31A
Pašto adresas: Postboks 7700, 5020 Bergen
Tel. 05556 (Bergeno savivaldybės priimamasis)
El. paštas: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no

ASMENS KODAS
(FØDSELSNUMMER)
Jei neturite galiojančio norvegiško asmens kodo,
galite asmeniškai atvykti į Vaikų darželių skyrių ir
įregistruoti savo prašymą. Privalote turėti galiojantį
asmens dokumentą. Norėdami elektroniniu būdu
kreiptis dėl vietos darželyje, privalote turėti ir
vaikams, ir besikreipiančiajam suteiktą norvegišką
asmens kodą (11 skaitmenų).

Mokslas pagrindinėje Norvegijos mokykloje
nemokamas. Visi vaikai, Norvegijoje gyvenantys
ilgiau nei 3 mėn., turi teisę ir pareigą lankyti
norvegišką pagrindinę mokyklą. Paprastai vaikai
pradeda lankyti mokyklą tais kalendoriniais metais,
kai sukanka 6 metai. Mokslas trunka dešimtį
metų. Jei turite mokyklinio amžiaus vaikų, turite
susisiekti su artimiausia pagrindine mokykla arba
Bergeno savivaldybe ir užrašyti vaikus į mokyklą.

KAINA
(PRIS)
2008 metais už vietą vaikų darželyje didžiausia
kaina buvo 2330 kr, bet jūsų mokama suma
priklausys nuo jūsų pajamų ir laiko, kurį vaikas
praleis vaikų darželyje.
PRAŠYMŲ TEIKIMO TERMINAS
(SØKNADFRIST)

Aštuntaisiais mokslo metais mokiniams pradedami
rašyti pažymiai. Dešimtieji mokslo metai baigiami
egzaminu. Vėliau mokiniai turi teisę mokytis
vidurinėje mokykloje, tačiau tai nėra privaloma.

2008 m. prašymų teikimo terminas buvo kovo 1
d. Atsiradus laisvų vietų metų eigoje, priimama
papildomai. Šiuo atveju nėra jokių prašymų teikimo
terminų. Todėl galite kreiptis kada panorėję.

Mokykla iš tėvų tikisi bendradarbiavimo ir
laukia jų atvykstant į tėvų susirinkimus bei tėvų
pokalbius mokykloje. Jūs gausite kvietimą atvykti į
mokykloje organizuojamus susitikimus.

KANDIDATŲ SĄRAŠAS
(VENTELISTE)

Bergene pirmuosius metus jūsų vaikui bus
pasiūlyta mokytis pagrindinėje Nygård mokykloje.
Mokykloje ypač akcentuojamas norvegų kalbos
mokymasis, mokiniai mokomi dviem kalbomis
dauguma jų gimtųjų kalbų. Po vienerių metų
mokiniai perkeliami į mokyklas arčiau jų namų.

Tai, kada jūsų vaikui bus pasiūlyta vieta, lemia
kandidatų sąrašo data ir pirmumo teisė. Jūs turite
patys susisiekti su tais vaikų darželiais, į kuriuos
užsirašėte, ir jums bus suteikta informacija, kelintas
sąraše yra jūsų vaikas. Jūs patys esate atsakingi už
tai, kad jūsų prašyme nurodyta informacija atitiktų
jūsų lūkesčius.
Čia galite kreiptis ir rasti vietą vaikų darželyje:
www.bergen.kommune.no/barnehage
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Vaikų darželį/siekiant išsilavinimo

PAGRINDINĖ MOKYKLA
(GRUNNSKOLE)

GIMTOJI KALBA
(MORSMÅL)

POPAMOKINĖ VEIKLA, SFO
(SKOLEFRITIDSORDNINGEN)

Mokiniai, kalbantys kita gimtąja kalba, turi teisę
į individualų norvegų kalbos mokymą, kol įgyja
pakankamai norvegų kalbos žinių ir gali dalyvauti
įprastose pamokose. Jei būtina, šie mokiniai taip pat
turi teisę į mokymą gimtąja kalba, dvikalbį mokymą
arba ir viena, ir kita.
Norvegijoje egzistuoja dvi oficialios rašto kalbos
– nynoškas (nynorsk) ir būkmolas (bokmål). Tėvai
turi pasirinkti vieną jų, kuri bus pagrindinė. Per
dvejus paskutiniuosius mokslo metus mokiniai
privalo išmokti abi kalbos formas. Tačiau tie, kurie
turi teisę į individualų norvegų kalbos mokymą, gali
būti atleisti nuo antrosios kalbos mokymosi.

Dauguma savivaldybės pradinių mokyklų siūlo
vaikų iki 4 klasės priežiūrą prieš ir po įprasto
pamokų laiko. Tai vadinamoji popamokine veikla
(SFO). Ši paslauga mokama.
Pildant priėmimo į pagrindinę mokyklą blanką,
kryžiuku galima pažymėti, jog pageidaujate leisti
vaiką į popamokinę grupę. Norėdami gauti prašymo
blanką, Jūs taip pat galite kreiptis į atskirą mokyklą.
Prašymą galite pildyti ir internetu.

PAGRINDINĖ MOKYKLA SUAUGUSIEMS
(GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE)
Visi suaugusieji, kuriems reikia baigti pagrindinę
mokyklą, turi teisę į tokį nemokamą mokymą,
kitaip dar vadinamą suaugusiųjų teise. Tai taikoma
visiems, sulaukusiems 16 metų – ir kalbantiems
mažumų, ir norvegų kalbomis. Jei jau esate išklausę
pagrindinės mokyklos mokomuosius dalykus, jūsų
mokslai gali trukti trumpiau. Mažumų atstovai
privalo turėti galiojantį leidimą apsigyventi šalyje
(ir būti baigę pradinį norvegų kalbos mokymą).

VIDURINĖ MOKYKLA
(VIDEREGÅENDE SKOLE)
Įprasta, kad vaikai, baigę pagrindinę mokyklą,
tęsia mokslus vidurinėje mokykloje. Jaunuoliai turi
teisę mokytis vidurinėje mokykloje, tačiau tai nėra
privaloma.
Dauguma vidurinių mokyklų yra valstybinės ir
nemokamos. Kai kurios yra privačios, už mokslą
jose mokiniai turi mokėti. Vidurinėje mokykloje
mokiniai gali rinktis skirtingas programas, kurios
ugdo profesinius gebėjimus amatų, pramonės
šakų ir sveikatos srityse arba kurios parengia
tolesniam mokymuisi aukštosiose mokyklose
ir universitetuose. Jei pasirenkamas profesinis
išsilavinimas, vėliau galima rinktis papildomus
mokslo metus ir įgyti bendruosius mokomųjų
dalykų įgūdžius. Po šių papildomų metų įgyjama
galimybė toliau studijuoti aukštojoje mokykloje/
universitete.

Bergene tokie mokymai vyksta Nygård mokykloje.
MOKYKLOS SKYRIUS
(SEKSJON SKOLE)
Adresas lankytojams: Landåsveien 31A
Pašto adresas: Postboks 7700, 5020 Bergen
Tel. 05556 (Bergeno savivaldybės priimamasis)
El. paštas: seksjon.skole@bergen.kommune.no
Nygård Skole (Nygård mokykla)
Adresas: Nina Griegs g. 2 / Lars Hilles g. 16A
Tel. 55 56 80 60
El. paštas: Nygard.Skole@bergen.kommune.no
Interneto svetainė1: www.nygardskole.no
Interneto svetainė 2: www.bergensskolen.no/
nygard/

Mokiniai, ketinantys mokytis vidurinėje mokykloje
ne gimtąja kalba, gali būti atleisti nuo kai kurių
mokomųjų dalykų, jiems gali būti pasiūlytas
ilgesnis mokymosi kursas. Daugiau informacijos
suteiks Priėmimo skyrius.
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KAIP IR KUR KREIPTIS?
(HVORDAN SØKE?)

Prašymus taip pat galima pateikti internetu:
www.vigo.no

Jei Jūsų vaikas mokosi pagrindinėje mokykloje, jai/
jam ten bus suteikta pagalba ir informacija, kaip
ir kur kreiptis dėl mokslo vidurinėje mokykloje.
Jei Jūsų vaikas nesimoko pagrindinėje mokykloje
ir yra 16-20 metų amžiaus, kreipkitės tiesiogiai į
Priėmimo skyrių (informaciją rasite žemiau). Jei
Jums reikalinga privati vidurinė mokykla, turite
tiesiogiai kreiptis į pačią mokyklą.

Statens Lånekasse
(Valstybės švietimo paskolų fondas):
www.lanekassen.no

Baigusieji vidurinę mokyklą gali studijuoti
aukštojoje mokykloje ir/arba universitete.

2008 metais prašymų teikimo terminas buvo kovo
1 d. Atvykusieji į Norvegiją po šios datos, turintys
16–20 m. amžiaus vaikų, turėtų kiek galėdami
greičiau kreiptis į Priėmimo skyrių.

KAIP IR KUR KREIPTIS?
(HVORDAN SØKE?)
Prašymai priimti į universitetą/aukštąją mokyklą
siunčiami į Samordna opptak (Aukštųjų mokyklų
priėmimo tarnybą), kuri koordinuoja ir aptarnauja
visus, ketinančius studijuoti aukštosiose mokyklose
ir universitete. Prašymų teikimo terminas paprastai
yra balandžio 15 d. Nuo 2008 m. visi teikia
prašymus elektroniniu būdu:
www.samordnaopptak.no

FINANSAVIMAS
(FINANSIERING)
Statens Lånekasse (Valstybės švietimo paskolų
fondas) skiria stipendijas ir teikia paskolas
besimokantiems vidurinėje mokykloje. Tai įprasta,
jei jaunuoliai nebegyvena namuose arba jei, pvz.,
šeima gyvena tik iš vieno asmens gaunamų pajamų.
Paprastai paskolų anketos išdalijamos mokykloje,
tačiau taip pat galima kreiptis į Priėmimo skyrių
arba Statens Lånekasse (Valstybės švietimo paskolų
fondą), kad juos atsiųstų.

PRAKTINĖS ŽINIOS
– ANKSTESNĖS DARBO PATIRTIES 		
VERTINIMAS
(REALKOMPETANSE)

PRIĖMIMO SKYRIUS
(INNTAKSKONTORET)

Jei esate gimę iki 1978 m. ir anksčiau nesate baigę
viduriniojo mokslo, turite įstatymu nustatytą teisę į
nemokamą praktinės patirties vertinimą ir mokymą,
taip vadinamą suaugusiųjų teisę. T.y., Hordalando
apskrities savivaldybė siūlo suaugusiųjų mokymą,
kuris remiasi tomis žiniomis ir (darbo) patirtimi,
kurią esate įgiję anksčiau.

Adresas lankytojams: Agnes Mowinckelsgt. 5,
Bergen
Tel. 55 23 94 60 (08.00–15.30 val.)
El.paštas: postmottak.inntak@post.hfk.no
Prašymus siųsti:

Įvertinus praktinę patirtį, Jūs galite gauti
kvalifikacijos pažymėjimą, kuriame pažymimos
Jūsų žinios. Jį galite pateikti ieškodami darbo arba
siekdami tolesnio išsilavinimo, pvz., universitete.

Hordaland fylkeskommune,
Inntakskontoret
Postboks 7900
5020 Bergen
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Vaikų darželį/siekiant išsilavinimo

AUKŠTOJI MOKYKLA/UNIVERSITETAS/
KITA (HØGSKOLE/UNIVERSITET/ANNET)

MOKYMOSI HORDALANDO APSKRITIES
SAVIVALDYBĖJE
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
(KONTAKTINFO FOR OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE)

Nygård mokykla
(Nygård Skole)
Mokykloje mokoma visų norvegų kalbos lygių ir
visuomenės mokslų, skirtų vyresniems nei 16 metų
amžiaus suaugusiems asmenims. Dalyviai įvairūs
– nuo turinčių pradinį arba visai jokio mokyklinio
išsilavinimo iki turinčių aukštosios mokyklos ir
universitetinį išsilavinimą savo gimtojoje šalyje.
Mokykla siūlo mokytis 3 skirtingose pamainose – iš
ryto, po pietų arba vakare.

Adresas: Agnes Mowinckelsgate 5, 9 aukštas.
Tel: 55 23 92 30
El. paštas: Postmottak.opplaering@post.hfk.no
Interneto svetainė:
www.hordaland.no/templates/page.aspx?id=7178

Adresas: Nina Griegs g. 2 / Lars Hilles g. 16A
Tel. 55 56 80 60
El. paštas: Nygard.Skole@bergen.kommune.no
Interneto svetainė: http://www.nygardskole.no/
en_betalingskurs.php

STUDIJŲ FINANSAVIMAS
(STUDIEFINANSIERING)
Aukštesniojo mokslo vietose mokamas santykinai
nedidelis semestro mokestis. Knygų galima gauti
bibliotekoje arba nusipirkti.

Atvirasis universitetas
(Folkeuniversitetet)
Adresas: Jonas Reins g. 4
Tel. 55 55 36 10
El. paštas: fib@fu.no
www.fuhordaland.no

Studijoms finansuoti egzistuoja palanki stipendijų
ir paskolų teikimo tvarka, vykdoma per Valstybės
švietimo paskolų fondą, todėl, be kita ko, studijų
paskolos palūkanos studijų metu yra įšaldomos.
Prašymo blanką rasite studijų vietoje arba internete:
www.lanekassen.no

AOF
Adresas: Teatergt. 34
Tel. 55 30 90 50
El. paštas: hordaland@aof.no
www.hordaland.aof.no

KALBOS MOKYMAS
(SPRÅKOPPLÆRING)
Asmenims, atvykusiems iš kitų ES/EEE/EFTA
šalių, šalis norvegų kalbos mokymosi išlaidų
nedengia.
Kai kurie darbdaviai savo darbuotojams padengia
kalbos kursų išlaidas. Pakalbėkite apie tai su savo
darbdaviu.Bergene yra įvairių kalbos mokyklų,
siūlančių mokytis norvegų kalbos:
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VEIKATOS PRIEŽIŪROS

HELSETJENESTER

Visi, apdrausti valstybiniu socialiniu draudimu, turi
teisę į sveikatos priežiūros paslaugas Norvegijoje
(žr.19 psl. apie NAV - Norvegijos darbo ir socialinio
aprūpinimo tarnybą).
Jei esate darbuotojas, atsiųstas iš kitos EEE šalies,
turite teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jei
už jas moka Jūsų šalis, tai patvirtinama pateikiant
E 101 pažymėjimą. Norėdami gauti daugiau
informacijos, susisiekite su vietos NAV skyriumi
(žr.p.22 apie NAV).

Esate nėščia ir norite darytis abortą. Jūsų
gydytojas nusiųs jus į ligoninę.
Jūs turite psichinių problemų arba 		
išgyvenate sunkią gyvenimo situaciją.

Daugiau informacijos apie gydytojo instituciją
rasite NAV puslapyje:
www.nav.no
Jūs taip pat galite išsiaiškinti, kas Jūsų šeimos
gydytojas ir jį pakeisti paskambinę šeimos
gydytojo telefonu:

ŠEIMOS GYDYTOJO INSTITUCIJA
(FASTLEGEORDNINGEN)
Užsiregistravę piliečių registre, gausite laišką iš
NAV, informuojantį, kad galite pasirinkti gydytoją
netoli savo gyvenamosios vietos.

Šeimos gydytojo kabineto tel. 810 59 500
PRIĖMIMAS PAS GYDYTOJĄ
(TIME HOS LEGE)

Potvarkis, reglamentuojantis šeimos gydytojo
instituciją, visiems Norvegijos gyventojams suteikia
teisę turėti bendrosios praktikos gydytoją kaip
šeimos gydytoją. Galite patys pasirinkti vyriškos
arba moteriškos lyties gydytoją. Jei pageidaujate
gauti informacijos apie Norvegijos sveikatos
sistemą, galite paklausti savo šeimos gydytojo.
Jaunesni nei 16 m. amžiaus vaikai turi teisę turėti
tą patį šeimos gydytoją kaip ir tėvai arba globėjai,
bet jie taip pat gali rinktis kitą šeimos gydytoją nei
tėvai.
Gydytojas yra atsakingas už paciento kortelės ir
ligos istorijos pildymą bei paciento naudojamus
medikamentus.
Visuomet turite kreiptis į savo šeimos gydytoją, kai:
- Manote, kad Jums reikalinga konsultacija
		 arba specialisto priežiūra. Gydytojas įvertins,
		 ar Jus siųsti pas specialistą, ar į ligoninę.
		
		
		

		 			
			
		 			

Esate nėščia. Gydytojas jus informuos, kokias
jums aktualias sveikatos priežiūros priemones
reikia taikyti ir prižiūrės jus nėštumo metu, jei
to pageidausite.
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Jei jums reikalingas gydytojas, paskambinkite
ir užsirašykite. Dauguma gydytojų kabinetų
dirba nuo 08.00 iki 15.00 val. nuo pirmadienio
iki penktadienio. Jei labai sergate, paprastai
būsite paskirti tą pačią dieną. Jei esate užsirašę
ir neatvykstate paskirtu laiku, vis tiek turėsite
susimokėti už priėmimą.
PACIENTO MOKESTIS
(EGENANDEL)
Eidami pas gydytoją, turite sumokėti paciento
mokestį. Privalote mokėti visą paciento mokestį,
kol gydymo išlaidos pasieks paciento mokamo
mokesčio ribą. Tuomet likusią dalį sumoka valstybė
(žr. rubriką ”Neapmokestinamų paslaugų kortelė”).
Jaunesni nei 12 m. amžiaus vaikai ir nėščios
moterys nemoka paciento mokesčio. Nors valstybė
apmoka didžiąją sveikatos priežiūros paslaugų dalį,
paciento mokestis buvo nustatytas todėl, kad norėta
pakelti pirminių sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę.

NEAPMOKESTINAMŲ PASLAUGŲ
KORTELĖ
(FRIKORT)

SVEIKATOS APSAUGOS TARNYBA
(HELSEVERNETATEN)
Sveikatos apsaugos tarnyba atsakinga už pabėgėlių,
susijungusių šeimų bei Nygård pagrindinės
mokyklos mokinių pirminį sveikatos patikrinimą.
Šis patikrinimas nemokamas.
Tikrinimas dėl tuberkuliozės privalomas
atvykusiems iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos,
kurie Norvegijoje gyvena ilgiau nei 3 mėnesius.
Patikrinimas vykdomas ir vakcina nuo
tuberkuliozės (BCG) atliekama užkrečiamųjų ligų
profilaktikos centre.

Kai būsite sumokėję paciento mokestį iki tam
tikros sumos, galite gauti neapmokestinamų
paslaugų kortelę. Tuomet likusią kalendorinių metų
dalį daugiau nemokėsite jokių mokesčių. Sumą
kiekvienais metais nustato Parlamentas.
Susisiekite su vietos NAV, kuris suteiks daugiau
informacijos.
Kaip gauti neapmokestinamų paslaugų kortelę?
Kai būsite sumokėję paciento mokestį iki nustatytos
sumos, galite kreiptis į vietos NAV, kad išduotų
neapmokestinamų paslaugų kortelę. Išsiųskite
arba pristatykite paciento mokesčių kvitus ir kvitų
kortelę bei prašymo blanką į savo vietos NAV
skyrių.

Adresas lankytojams: Bontelabo 8
Tel. 55 56 52 00
Interneto svetainė:
www.bergen.kommune.no/helsevernetaten

Nuo pirmojo apsilankymo pas gydytoją
naudokite paciento sumokėtų mokesčių kortelę

Motinos ir vaiko sveikatos centras atlieka ligų
prevenciją ir gerina nėščių moterų, šeimų su 0–5
metų amžiaus vaikais bei mokyklinio amžiaus vaikų
ir jaunuolių fizinę ir psichinę sveikatą bei gerovę.
Sveikatos centrų darbuotojos yra medicinos seserys,
turinčios papildomą akušerės arba patronažinės
seselės išsilavinimą. Be to, čia rasite gydytoją ir
psichologą.

Paciento sumokėtų mokesčių kortelė yra kvitų
kortelę, kur gydytojas įrašo, kiek sumokėjote už
gydymą. Kortelę gausite pas gydantį gydytoją. Jei
neturite tokios kortelės, privalote saugoti kiekvieną
jums išrašytą kvitą.
Koks paciento sumokėtas mokestis įskaitomas?

Egzistuoja ir sveikatos centrai, skirti jaunimui bei
studentams.

Įskaitomi tik patvirtinti paciento sumokėti
mokesčiai. Kai kurių išlaidų neapmokestinamų
paslaugų sistema nedengia, pvz., gydytojo
naudojamų tvarstomųjų medžiagų. Tai vadinama
asmeniniu mokesčiu. Jūs turite apmokėti šias
išlaidas net ir tuomet, jei turite neapmokestinamų
paslaugų kortelę arba esate atleisti nuo paciento
mokesčio. Asmeninių mokesčių negalima įrašyti į
paciento mokesčio kvitų knygelę.

Sveikatos centrų yra visose Bergeno seniūnijose.
Visos jų teikiamos paslaugos nemokamos. Iš anksto
užsiregistruoti dažniausiai nebūtina. Susisiekite su
savo seniūnijos sveikatos centru.
Bergeno sveikatos centrų adresus ir telefonus
rasite čia:
www3.bergen.kommune.no/info_/ekstern/h_og_h/
jordmortjenesten.html
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MOTINOS IR VAIKO SVEIKATOS CENTRAI
(HELSESTASJONEN)

PAGRINDINĖS MOKYKLOS SVEIKATOS
TARNYBA
(SKOLEHELSETJENESTE I GRUNNSKOLE)

• Loddefjord budintis gydytojas
(Loddefjord Legevakt)
- Adresas: Vestkanten
- Darbo laikas: pirmad.-penktad. 16–22,
		 šeštad.-sekmad. 12.00–18.00
- Tel. 55 51 33 70

Visose pagrindinėse mokyklose rasite mokyklos
sveikatos tarnybas. Vaikai kviečiami pasitikrinti
sveikatą, jiems siūloma skiepytis. Tai įprasta ir
nemokama paslauga Norvegijos vaikams, be galo
svarbi, siekiant užkirsti kelią rimtiems susirgimams.
Vaikai ir tėvai/globėjai taip pat gali patys kreiptis į
atskiros mokyklos sveikatos tarnybą.

•
		
		
-

BUDINTIS GYDYTOJAS IR LIGONINĖ
(LEGEVAKT OG SYKEHUS)

Åsane Legevakt
(Åsane budintis gydytojas)
Adresas: Åsane Senter 38
Darbo laikas: pirmad.-penktad. 16–22,
šeštad.-sekmad. 12.00–18.00
Tel. 55 56 70 00

PSICHINĖ SVEIKATA
(PSYKISK HELSE)

Norvegijoje susirgusieji savarankiškai nevyksta
į ligoninę. Darbo valandomis turite susisiekti su
savo šeimos gydytoju. Jei padėtis rimta arba jums
reikalingas gydytojas ne jo darbo valandomis,
turite kreiptis į budintį gydytoją. Kreipiantis į
budintį gydytoją, nereikia registruotis. Jei būtina,
gausite siuntimą į ligoninę. Guldymas į ligoninę
nekainuoja, jei esate apdraustas valstybiniu
socialiniu draudimu.

Apie 1/3 Norvegijos gyventojų per visą gyvenimą
patiria psichinių problemų.
Jei jaučiate stiprius skausmus arba kas nors jus
ilgą laiką vargino, nelaukdami kreipkitės pagalbos.
Jūsų šeimos gydytojas gali jus gydyti nuo lengvų ir
vidutinio sunkumo psichinių negalavimų bei siųsti
pas kitus specialistus. Šeimos gydytojas padės jums
pakliūti pas psichologą arba apskrities psichiatrinio
centro specialistus, psichiatrijos klinikas arba
ligonines.

Bergene yra keturi budintys gydytojai:
• Bergeno budintis gydytojas
(Bergen Legevakt)
		 (čia taip pat rasite budintį stomatologą, 		
		 priėmimą išžaginimo atveju ir krizių pagalbos
		 specialistą)
- Adresas: Vestre Strømkaien 19
- Visą parą
- Tel. 55 56 87 00

Iškilus netikėtoms problemoms tuo metu, kai
negalite pakliūti pas savo šeimos gydytoją,
kreipkitės į Bergeno budintį gydytoją. Ten taip pat
yra Krizių pagalbos specialistas, galintis padėti
ištikus kritinei situacijai ir budintis psichiatras,
suteiksiantis psichiatro konsultaciją.
PASLAUGOS, TEIKIAMOS NAMUOSE
(HJEMMEBASERTE TJENESTER)

• (Fana budintis gydytojas)
(Fana Legevakt)
- Adresas: Wollert Konows plass 2
- Darbo laikas: pirmad.-penktad. 16.00–22.00,
		 šeštad.-sekmad. 12.00–18.00
- Tel. 55 56 13 00

Invalidams, vyresnio amžiaus žmonėms ir kitiems,
kuriems gali prireikti, gali būti teikiama įvairi
pagalba namuose:
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PRAKTINĖ PAGALBA
(PRAKTISK BISTAND)

NAMŲ SLAUGYTOJAI
(HJEMMESYKEPLEIE)

Praktinė pagalba- tai bendra sąvoka, apibrėžianti
pagalbą namuose ir kitas paslaugas, teikiamas
asmenims, kurie nepajėgia atlikti kasdieninių darbų
namuose. Tikslas – visų pirmiausia teikti pagalbą ir
mokyti praktinių kasdieninių darbų namuose, pvz.,
valymo, maisto gaminimo, prekių pirkimo ir t.t.
Paslaugų teikimas gali apimti ir socialinę paramą
bei pagalbą, kaip pačiam pasirūpinti savimi.

Namų slaugytojų teikiamos paslaugos svarbios
sergantiems ir pagalbos reikalingiems žmonėms,
gyvenantiems savo namuose. Namų slaugytojai
teikia medicininę pagalbą, pvz., gydo, prižiūri
žaizdas, jas perriša, paima tyrimus ir apžiūri bei kt.
Namų slaugytojai taip pat tarpininkauja bendraujant
su gydytoju ir kitomis institucijomis.

PARAMA SLAUGANTIEMS LIGONĮ
(AVLASTNING)
Priemonės, kurių imamasi siekiant pagelbėti ligonių
artimiesiems, skirtos tam, kad pastariesiems būtų
suteiktas laisvalaikis ir atostogos, apsaugantys nuo
išsekimo. Pagalba teikiama privačiuose namuose,
pvz., šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus
arba vyresnio amžiaus žmonėms, reikalingiems
priežiūros, suteikiant vietą slaugos namuose.

Socialinių darbuotojų teikiamos paslaugos padeda
užkirsti kelią socialinei izoliacijai ir padėti atskiram
asmeniui prasmingai leisti laisvalaikį. Ši paslauga
svarbi, be kita ko, ir galvojant apie vaikus, jaunimą
ir suaugusiuosius, turinčius psichinių problemų,
asmenis, turinčius svaiginimosi problemų,
jaunesnius ir vyresnius neįgaliuosius bei imigrantus,
nepažįstančius Norvegijos visuomenės.

Sveikatos priežiūros paslaugos

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PASLAUGOS
(STØTTEKONTAKT)

ARBO IR SOCIALINĖS
GEROVĖS PASLAUGOS
IR KITA
ARBEID- OG VELFERDSTJENESTER OG ANNET

Darbo ir socialinės gerovės tarnybos (NAV) reforma
– viena didžiausių pastarojo meto administracinių
reformų Norvegijoje. Ankstesnės tarnybos Darbo
birža (Aetat) ir Socialinio draudimo valdyba
sujungtos į vieną – NAV. Iki 2010 m. kiekvienoje
savivaldybėje bus įsteigti NAV skyriai, į kurių
veiklą taip pat bus įtrauktos savivaldybių socialinės
rūpybos paslaugos. Tokiu būdu kiekvienas NAV
skyrius galės teikti paslaugas, kurias anksčiau
atskirai teikdavo Darbo birža, Socialinio
draudimo valdyba ir Socialinės rūpybos skyrius.
Savivaldybėse / seniūnijose, kuriose dar nėra įsteigti
NAV skyriai, tuo pačiu adresu teikiamos tik darbo
paieškos ir socialinio draudimo paslaugos.
Jūs galite užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo
adresu: www.nav.no ir keisti bei atnaujinti savo CV.
Adresu www.nav.no rasite didžiausią visoje šalyje
laisvų darbo vietų duomenų bazę, kuri nuolat
atnaujinama. Čia galite ieškoti laisvų darbo vietų
ir užsisakyti pranešimo apie Jus dominančius
darbo skelbimus paslaugą. Čia taip pat rasite daug
naudingos informacijos apie padėtį darbo rinkoje
ir įvairias išsilavinimo galimybes. Jeigu Jums
reikia išsamesnių konsultacijų darbo paieškos ar
išsilavinimo klausimais, susisiekite su artimiausio
NAV skyriaus darbuotojais.
www.nav.no

Kas yra draudžiamas folketrygden
(valstybiniu socialiniu draudimu)?
(Hvem er medlem i folketrygden?)
Jeigu nuolat gyvenate Norvegijoje, daugeliu atvejų
esate apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu.
Nuolat gyvenančiu laikomas mažiausiai 12 mėnesių
Norvegijoje gyvenantis asmuo. Atsikraustę į
Norvegiją mažiausiai 12 mėnesių laikotarpiui Jūs
esate laikomas apdraustuoju nuo atvykimo datos.
Gyvenimo šalyje pagrindas turi būti teisėtas.
Dirbdami Norvegijoje tampate apdraustuoju
valstybiniu socialiniu draudimu. Visi dirbantys
Norvegijoje privalomai tampa valstybinio
socialinio draudimo dalyviais nuo pirmosios darbo
dienos. Būdami draudimo dalyviais turite teisę į
kompensuojamas medicinos paslaugas Norvegijoje
ir kaupiate pensiją pagal valstybinio socialinio
draudimo nustatytas taisykles. Jeigu Norvegijoje
laikinai dirbate savo užsienio darbdaviui, Jūs
apdraustuoju netampate.
IŠ EEE ŠALIŲ
(FRA EØS-LAND)
Kai atvykstate dirbti į Norvegiją iš EEE šalies ir
nesate iš savo gimtosios šalies komandiruojamas
darbuotojas, privalomai tampate valstybinio
socialinio draudimo dalyviu nuo atvykimo dienos.

NAV taip pat suteiks informacijos apie Jūsų
turimą teisę į piniginę socialinę paramą įvairiose
situacijose.
Teisę į socialinio draudimo išmokas įgyja
valstybiniu socialiniu draudimu apdraustieji
asmenys.

Ligos pašalpa kaip kompensacija skiriama
dirbantiems apdraustiems asmenims dėl ligos ar
traumos praradusiems darbo pajamas.
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LIGOS PAŠALPA DIRBANTIESIEMS
ASMENIMS
(SYKEPENGER TIL ARBEIDSTAKERE)

KADA MOKAMA LIGOS PAŠALPA?
(HVEM KAN FÅ SYKEPENGER?)

Kada mokamos išmokos vaikams?
Jūs galite gauti išmokas vaikams, jeigu auginate
vaikų iki 18 metų. Vaiko nuolatinė gyvenimo vieta
turi sutapti su Jūsų.

- Kai nekyla abejonių, kad pats esate nedarbingas
dėl ligos arba traumos sukelto darbingumo
sumažėjimo.

Vaikas turi nuolat gyventi Norvegijoje. Vaikas
laikomas nuolat gyvenančiu šalyje, jeigu jis gyvena
Norvegijoje ilgiau nei 12 mėnesių.

- Darbovietėje išdirbote keturias savaites.
- Nedarbingumą galite patvirtinti tokiais 		
dokumentais kaip paties arba gydytojo išrašytas
nedarbingumo pažymėjimas.

Išmoka taip pat gali būti paskirta vaikui, kurio
nuolatinė gyvenimo vieta yra kitoje EEE šalyje, o
ne Norvegijoje, jeigu vienas iš tėvų:
dirba Norvegijoje, Norvegijos žemyninėje dalyje
arba Norvegijoje registruotame laive, dirbdamas
kitoje EEE šalyje yra apdraustas Norvegijos
valstybiniu socialiniu draudimu arba gauna
norvegišką pensiją pagal anksčiau įgytą darbo stažą.

APIE PATIES IŠRAŠOMĄ NEDARBINGUMO
PAŽYMĖJIMĄ
(EGENMELDING)
Paties išrašomas nedarbingumo pažymėjimas
reiškia, kad Jūs, darbuotojas, pranešate darbdaviui,
kad negalite atvykti į darbą dėl ligos arba traumos,
tačiau nepateikiate gydytojo išrašyto nedarbingumo
pažymėjimo / sveikatos pažymėjimo. Įvairiose
darbovietėse nustatomas skirtingas dienų skaičius,
kuriam gali būti taikomas paties išrašytas
pažymėjimas ir kiek tokių pažymėjimų galima
pateikti per kalendorinius metus. Jeigu auginate
vaikus, turite galimybę gauti daugiau laisvadienių.
Šias sąlygas išsiaiškinkite su darbdaviu.

Kaip teikti prašymą?
Norvegijoje gimusiems vaikams išmoka dažniausiai
skiriama automatiškai.
Vis dėl to reikia pateikti prašymą, jeigu:
- motinos registruota gyvenamoji vieta nėra
Norvegijoje

Paties išrašomo nedarbingumo pažymėjimo formą
turite užpildyti ir pateikti darbdaviui tą pačią dieną,
kai po ligos grįžtate į darbą. Gydytojo išrašomą
nedarbingumo pažymą gausite apsilankę pas šeimos
gydytoją / traumatologijos ir skubios medicininės
pagalbos punkte. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į NAV arba darbdavį.
IŠMOKOS VAIKAMS
(BARNETRYGD)

- teisės gauti išmoką įsigaliojimo metu vaikas yra
vyresnis nei šešių mėnesių
- turite teisę gauti padidintą išmoką vaikui
(vieni auginantys vaikus)
- išmokos vaikui klausimas turi būti svarstomas
pagal EEE sutarties taisykles arba kitas socialinio
draudimo sutartis.
Prašymas siunčiamas artimiausiam NAV skyriui.

Išmokos vaikams skiriamos siekiant padengti
išlaidas, susijusias su vaikų auginimu.
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IŠMOKOS VAIKO IR KITŲ ARTIMIAUSIŲ
ŠEIMOS NARIŲ LIGOS / NEĮGALUMO
ATVEJU
(YTELSER VED BARNS OG ANDRE NÆRE
PÅRØRENDES SYKDOM/FUNSKJONSNEDSETTELSE)

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA
(ØKONOMISK SOSIALHJELP)

SOCIALINĖ TARNYBA, NAV
(SOSIALTJENESTEN)

Sosialtjenesteloven (Socialinių paslaugų įstatymas)
galioja visiems asmenims, teisėtai gyvenantiems
šalyje. Tie, kurie nesugeba pasirūpinti lėšomis
pragyvenimui iš darbinės veiklos arba naudodamiesi
kitomis teisėmis, turi teisę gauti piniginę pašalpą.
Kiekvienas turi teisę pateikti prašymą ir reikalauti
jo svarstymo.
Sutuoktiniai atsakingi už vienas kito išlaikymą.
Keliamas reikalavimas, kad, prieš suteikiant
asmeniui teisę gauti išmoką / pašalpą, būtų
įvertintos sutuoktinio pajamos ir galimas išlaikytojo
statusas.
Socialinė tarnyba taip pat mielai teikia:
- Informaciją, patarimus ir rekomendacijas:
		 o Iškilus šeimyninio gyvenimo sunkumams
		 o Turint problemų dėl alkoholio ir narkotikų
		 o Turint psichologinių problemų
		 o Apie darbą, socialinį draudimą ir 		
			 išsilavinimą
		 o Finansines konsultacijas
- Laikiną prieglobstį
- Kitas paslaugas
- Pagalbą neįgaliesiems
- Pagalbą namuose

Kiekvienoje Norvegijos savivaldybėje yra socialinė
tarnyba. Socialinė tarnyba visiems savivaldybės
gyventojams teikia informaciją, patarimus ir
rekomendacijas, kurios gali padėti išspręsti arba
užkirsti kelią socialinėms problemoms. Pagalba yra
nemokama.
Jeigu socialinė tarnyba nepajėgi išspręsti iškilusios
problemos, tarnyba nukreips į įstaigą, galinčią
padėti. Socialinė tarnyba mielai padės susisiekti ir
susitarti su kitomis įstaigomis. Piniginė socialinė
parama gali būti suteikta tam asmeniui, kuris
nesugeba pats pasirūpinti pragyvenimu arba,
ypatingais atvejais, tam, kuriam reikalinga pagalba
siekiant įveikti arba prisitaikyti prie sudėtingos
gyvenimo situacijos.

Paslaugas ir išmokas, kurias šiuo metu teikia
socialinės pagalbos skyriai, netrukus perims
NAV skyriai, tačiau jos ir toliau liks savivaldybės
kompetencijoje. Per laikotarpį nuo dabar iki 2010
m. visose Bergeno savivaldybės seniūnijose bus
atidaryti NAV skyriai. Iki tol socialinių paslaugų
teikimo organizavimas priklausys nuo kiekvienos
seniūnijos turimų galimybių.
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NAV skiria tokias išmokas kaip priežiūros pašalpa,
slaugos pašalpa bei slaugos ir priežiūros mokymų
pašalpa. Šių paslaugų tikslas yra kompensuoti
dirbančių asmenų prarastas darbo pajamas, kai šios
prarandamos dėl vaiko arba juo besirūpinančio
asmens ligos, vaiko neįgalumo ir artimiausių šeimos
narių priešmirtinės slaugos.
Šeimoms, auginančioms sunkiai sergančius arba
neįgalius vaikus, reikia daugybės paslaugų, ne tik
konkrečių išmokų. NAV gali suteikti informacijos
apie įvairias priemones, galinčias palengvinti
kasdieninę buitį, pvz. IKT pagalbines priemones
arba pagalbines priemones vaikams. Šeimoms,
auginančioms vaikus su sunkia negalia, gali
būti paskirtas nuolatinis socialinis darbuotojas
artimiausiame NAV skyriuje ir socialinės rūpybos
centre.

Ši išmoka yra laikina, o paramos tikslas yra padėti
paramos gavėjui tapti nepriklausomu. Tai reiškia,
kad prieš suteikiant piniginę pašalpą, asmuo turi
būti išnaudojęs ir įvertinęs visas kitas galimybes
pragyventi savarankiškai. Tai gali būti, pavyzdžiui
pajamos iš darbinės veiklos, teisė į socialines
išmokas, užimtumo skatinimas, studijų paskola,
turimo turto panaudojimas arba išlaidų mažinimas.

NAV Bergeno savivaldybėje:
(Kaip susisiekti su NAV i Bergen kommune)

NAV Årstad:
- Solheimsgaten 13, inngang F (įėjimas F), iš
Michael Krohnsgt., tel. 53 04 33 00

Visi NAV skyriai gali būti pasiekiami bendru
telefono numeriu: 815 810 00

NAV Åsane seniūnijoje:
NAV i Åsane bydel
- NAV Åsane arbeid og trygd , Åsane senter
- Sosialtjenesten i Åsane, Åsane Senter 38,
tel. 55 56 70 50

NAV Arna:
- Øyrane torg, 3.aukštas
tel. 53 04 33 00
NAV Bergenhus seniūnijoje:
(NAV i Bergenhus bydel)
- NAV Bergenhus arbeid og trygd,
Olav Kyrresgate 22
- Sandviken Sosialkontor, Ladegårdsgt. 67,
tel. 55 56 72 50
- Sentrum Sosialkontor, Håkonsgt. 1,
tel. 55 56 95 00

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
(SKATTEETATEN)
MOKESČIAI IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO
PAŽYMĖJIMAS
(SKATT OG SKATTEKORT)
Prieš pradėdami dirbti, savo savivaldybės mokesčių
inspekcijos gyventojų aptarnavimo skyriuje
privalote gauti mokesčių mokėtojo pažymėjimą.
Mokesčių mokėtojo pažymėjime nurodyta, koks
mokesčių dydis turi būti išskaičiuotas iš Jūsų
atlyginimo.

NAV Fana seniūnijoje:
(NAV i Fana bydel)
- NAV Fana arbeid og trygd , Øvre Nesttunvei 8
- Fana Sosialkontor, Wollert Konows plass 2,
tel. 55 56 13 21

Savo darbdaviui privalote pateikti mokesčių
mokėtojo pažymėjimą ir nurodyti banko sąskaitos
numerį. Prieš išmokėdamas atlyginimą darbdavys iš
jo išskaičiuoja mokestį.
Kiekvienais metais Jūs gausite naują mokesčių
mokėtojo pažymėjimą, jeigu būtina, metų bėgyje
galite mokesčių mokėtojo pažymėjimą pakeisti
nauju.

NAV Fyllingsdalen:
- Spelhaugen 18
tel. 815 81 000
NAV i Laksevåg
(NAV Laksevåg):
- NAV Laksevåg arbeid og trygd
Vestkanten, 5.etg.(5 aukštas)
- Laksevåg Sosialkontor, Kommunehuset,
2.etg. (2 aukštas), tel. 55 56 98 44
- Loddefjord Sosialkontor, Vestkanten,
tel. 55 51 99 00

KĄ TURĖTI SU SAVIMI EINANT Į
MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GYVENTOJŲ
APTARNAVIMO SKYRIŲ?
(HVA MÅ MAN HA MED PÅ
SKATTEKONTORET?)

NAV Ytrebygda seniūnijoje):
(NAV i Ytrebygda bydel)
- NAV Ytrebygda, Fanatorget,
Aurdalslia 10, Sandsli.
- Ytrebygda Sosialtjeneste, Fanatorget,
Aurdalslia 12, Sandsli. tel. 55 56 17 00

Asmenys, prašantys suteikti D-numerį mokesčių
mokėtojo pažymėjimui gauti arba norvegišką
asmens numerį (asmens kodą), privalo turėti
galiojantį pasą. Be to, norint sužinoti norvegišką
asmens kodą, su savimi reikia turėti policijos
išduotą leidimą gyventi Norvegijoje. Taip pat
pravartu su savimi turėti darbo bei nuomos sutartis.
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MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GYVENTOJŲ
APTARNAVIMO SKYRIUS BERGENE:
(SKATT-VEST, Bergen)

įgyvendinimui. Mokėdami mokesčius visi prisideda
prie visuotinės gerovės kūrimo.
RELIGINĖS BENDRUOMENĖS
(TROSSAMFUNN)

Adresas: Nonnesetergaten 4, 5015 Bergen
Pb8103, 4068 Stavanger
Darbo laikas: pirmad.-penktad. 08.30–15.30,
gegužės 15 d. – rugsėjo 14 d.: 08.30–15.00.
Tel. 800 80 000 (09.00–15.00)
Priėmimo laikas: 09.00–15.00

KATALIKŲ BAŽNYČIA, ST. PAUL
(DEN KATOLSKE KIRKE)
Bažnyčioje kiekvieną savaitę įvairiomis kalbomis
laikomos mišios. Laikomų mišių sąrašą galite rasti
bažnyčios interneto svetainėje.

PAJAMŲ DEKLARACIJA
(SELVANGIVELSE)

Adresas: St. Paul Katolske kirke,
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Tel. 55 21 59 50
El. paštas: bergen@katolsk.no
Interneto svetainė: www.bergen.katolsk.no
(tamilų kalba)

Visi, turėję su darbo santykiais susijusių pajamų
arba pajamų iš ekonominės veiklos, privalo pateikti
pajamų deklaraciją. Pajamų deklaracija rengiama
remiantis informacija apie deklaruotą darbo
užmokestį arba pajamas iš ekonominės veiklos.
Parengta pajamų deklaracija už praėjusius metus
mokesčių mokėtojui pateikiama kitų metų balandžio
mėnesį. Mokesčių mokėtojas privalo ją patikrinti
ir ištaisyti klaidas bei įrašyti trūkstamus duomenis,
jeigu tokių yra. Pajamų deklaraciją galima siųsti
elektroniniu paštu arba pristatyti į mokesčių
mokėtoją aptarnaujantį mokesčių inspekcijos
skyrių.
Informaciją apie pajamų deklaraciją rasite šiuo
adresu:
www.skatteetaten.no
KAIP PANAUDOJAMI MOKESČIAI?
(HVA GÅR SKATTEN TIL?)

FIDES
„Fides“ yra katalikiška studentų organizacija
Bergene. Jos nariai kilę iš įvairiausių pasaulio
kampelių, ir norint jai priklausyti nebūtina būti
studentu.
Interneto svetainė: www.fides.nuk.no
RUSŲ ORTODOKSŲ BAŽNYČIA
(DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE)
Laikinai bažnytinės pamaldos vyksta Mariakirken
bažnyčioje Dreggsallmenningen.
El. paštas: bergen_menighet@hotmail.com.
Interneto svetainė:
www.ortodoks.no/Bogojavlenie/info.html
KITOS BAŽNYTINĖS BENDRUOMENĖS
(ANDRE MENIGHETER)

Visi privalo mokėti mokestį nuo savo pajamų ir
turto valstybei ir savivaldybei, kurioje gyvena.
Norvegijoje gydymas ligoninėse yra nemokamas,
kadangi dalis surinktų mokesčių skiriama ligoninių
išlaikymui, taip pat lėšos skiriamos darželiams,
mokykloms, pabėgėlių priėmimo centrams, kelių
tiesimui ir daugelio kitų visuomeninių tikslų

Liuteroniškos pamaldos
Interneto svetainė: bergen.kirken.no
Bergeno Baptistų bažnyčia
Interneto svetainė: www.baptistkirken.org
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Pajamų deklaracija yra bendra Jūsų finansinės
padėties apžvalga. Tai yra mokesčių ataskaita,
kurioje nurodyta, kiek Jūs uždirbote per metus, taip
pat kita aktuali finansinė informacija.

ISLAMAS
(DET ISLAMSKE FORBUNDET I BERGEN)

Loddefjord.
Interneto svetainė: www.vannkanten.no

ISLAMO IŠPAŽINĖJŲ SUSIVIENIJIMAS
BERGENE
Adresas lankytojams: Nøstegaten 43
Tel. 55 23 37 10

Tame pačiame centre rasite „Iskanten“. Čia yra
čiuožykla ir 3 akmenslydžio aikštės.
www.vannkanten.no/ny/iskanten.php?mapping=89
KULTŪRA
(KULTUR)

ISLAMO IŠPAŽINĖJŲ SĄJUNGA BERGENE
(DET ISLAMSKE SAMBAND I BERGEN)

Bergenas yra svarbus Norvegijos kultūros miestas.
Mieste vyksta turtingas kultūrinis gyvenimas,
garsėjantis muzika ir teatru, galerijomis,
kūrybinėmis dirbtuvėmis ir kt. Taip pat yra daugybė
visuomeninių organizacijų, kurios užsiima įvairia
kultūrine veikla. Tikrai surasite ką nors įdomaus
ir tinkamo. Susisiekite su artimiausiu kultūros
skyriumi ir sužinokite, kas vyksta Jūsų gyvenamoje
vietoje.

Adresas lankytojams: Fjøsangerveien 57
SPORTAS IR LAISVALAIKIS
(SPORT OG FRITID)
SPORTAS
(IDRETT)
Jeigu nori tapti sporto klubo nariu, paprasčiausia
būtų tiesiogiai su juo susisiekti.

Kulturkontorene (kultūros skyriai):
www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/bkni/
avdelinger

SPORTO PASLAUGOS
(IDRETTSSERVICE)
Informacija apie sportą ir aktyvų poilsį gryname ore
Bergeno savivaldybėje.

BERGENO KINAS
(BERGEN KINO)
Adresas: Neumannsgate 3, Bergen
Bilietų užsakymas tel. 820 00 082/820 50 005
Interneto svetainė: www.filmweb.no/bergenkino/

Adresas: Landåsveien 31a
Tel. 55 56 24 80
Interneto svetainė: www.bergen.kommune.no
(kairėje pusėje: „Idrett og friluftsliv“)

NACIONALINIS TEATRAS
(DEN NASJONALE SCENE - TEATER)

CENTRINIS MIESTO BASEINAS
(SENTRALBADET)
Čia rasite 25 m. ilgio plaukimo baseiną su tramplinu
ir šuolių bokšteliu, taip pat atskirą baseiną vaikams.

Adresas: Engen 1, Bergen
Bilietų užsakymas tel. 55 60 70 80
Interneto svetainė: www.dns.no
TARPTAUTINIS BERGENO KULTŪROS
CENTRAS, BIKS
(BERGEN INTERNASJONALE
KULTURSENTER)

Adresas: Teatergaten 37
Tel. 55 56 95 70
VANNKANTEN/ISKANTEN

Kultūros centro tikslas yra įvairios etninės kilmės
bergeniečiams suteikti erdvę, kurioje šie galėtų
užsiimti daugiakultūre veikla.

Vandens pramogų parkas su plaukimo baseinu.
Adresas: greta „Vestkanten“ prekybos centro,
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NORVEGŲ KALBOS LAVINIMAS
(NORSKTRENING)

Čia veikia ne tik knygų kavinė, kurioje galėsite
paskaityti laikraščių ir žurnalų iš įvairių pasaulio
šalių, bet ir rengiami šokių kursai, koncertai,
parodos, teatro vaidinimai ir kt. Be to, daugelis
organizacijų kultūros centre rengia kultūros
savaitės renginius ir nepriklausomybės dienos
minėjimus, kuriuose gali lankytis visi susidomėję.
Knygų kavinėje taip pat yra atskiras kambarys su
kompiuteriu ir prieiga prie interneto, kuriuo gali
naudotis visi norintys.

Raudonasis Kryžius suaugusiems imigrantams
siūlo norvegų kalbos pamokas. Šia veikla užsiima
21 į pensiją išėjęs mokytojas. Be kalbos mokymosi
kitakalbiai turi galimybę pasidalinti patirtimi,
pabendrauti su norvegais ir sužinoti daugiau apie
Norvegijos visuomenę.
Daugiau informacijos gausite susisiekę su
Raudonuoju Kryžiumi.

Adresas: Kong Oscars gt. 15, 5015 Bergen
Tel. 55 31 42 65
Interneto svetainė:
www.uib.no/People/hdbdv/biks/index.html

„Multimix“ organizuoja įvairius renginius ir išvykas
suaugusiems ir jaunimui, jų metu jaunimas gali
susipažinti su žmonėmis, kilusiais iš vairių kultūrų.
Daugiau informacijos gausite susisiekę su
Raudonuoju Kryžiumi.

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS
(FRIVILLIGE ORGANISASJONER)
RAUDONASIS KRYŽIUS
(RØDE KORS)

Adresas lankytojams, Raudonasis Kryžius:
Damsgårdsveien 69
Interneto svetainė: www.rodekors.no/Distrikt_
hjemmesider/Hordaland_Rode_Kors/

Raudonasis Kryžius visiems norintiems gali
pasiūlyti daug įvairios visuomeninės veiklos. Be
kitų organizacija užsiima šia veikla:
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MULTIMIX

BAŽNYČIOS MISIJA MIESTUI
(KIRKENS BYMISJON)

Adresas: Damsgårdsveien 106
Darbo laikas: antradienis ir trečiadienis
15.30–19.30.
Tel. 974 185 14

„EMPOKAFEEN“
„Empo“ – Daugiatautė moterų grupė 2007 m.
pradėjo bendradarbiauti su „Kafe Magdalena“.
Kulinarijos meistrų iš Čilės, Somalijos, Vietnamo,
Irako ir Sudano pagalba „Empokafeen“ kiekvieną
pirmadienį ir antradienį tarp 15:00 ir 16:30 val.
vilioja įdomiais tarptautiniais patiekalais.
Adresas: Kong Oscars gate 22
Telefonas: 55 33 07 33, mob. 990 12 223
Darbo laikas: Pirmadienis ir ketvirtadienis
17.00–20.00, antradienis 10.00–15.00.
El. paštas: jannike.grieg@skbb.no

SVARBŪS ADRESAI IR TELEFONO
NUMERIAI
(VIKTIGE ADRESSER OG
TELEFONNUMMER)

ATVIRAS VAIKŲ DARŽELIS
(ÅPEN BARNEHAGE)

Paaiškinkite, kas įvyko, kokiu adresu laukiate
pagalbos ir iš kokio telefono numerio skambinate.

Tai populiari tėvų ir 0-6 metų vaikų susitikimo vieta
pirmoje dienos pusėje. Ši galimybė skirta namuose
vaikus auginantiems tėvams. Vaikams pritaikytose
patalpose vaikai ir suaugę gali kartu žaisti ir
pietauti. Kadangi vaikus atlydi tėvai, ši susitikimų
vieta taip pat skirta ir suaugusiems. Atviruose vaikų
darželiuose dirba vadovas pedagogas ir savanoriai,
tačiau iš tėvų reikalaujama dalyvauti veikloje ir
prižiūrėti savo vaikus. Bergene Bažnyčios misija
miestui turi keturis atvirus darželius.
Interneto svetainė:
www.bymisjon.no/templates/page____14281.aspx

BERGENO PAGALBOS CENTRAS
(BERGEN KRISESENTER)

PAGALBOS TELEFONAI
(NØDNUMMER)
Gaisrinė 110
Policija 112
Greitoji medicinos pagalba 113

Pagalbos centras moterims, namuose
patiriančioms smurtą.
Tel. 55 31 50 50
Faksas 55 32 50 58
Pašto adresas: Postboks 728, 5001 Bergen
El. paštas: post@bergenkrisesenter.no
Interneto svetainė: www.bergenkrisesenter.no
POLICIJA UŽSIENIEČIŲ SKYRIUS
(POLITIET, UTLENDINGSSEKSJONEN)

ATVIRAS VAIKŲ DARŽELIS „BAMSEHIET“
Visais užsieniečių klausimais nuo 2008 m. vasario
1 d. reikia kreiptis į vietos policijos skyrių, tai yra
seniūnijos, kurioje gyvenate, policijos nuovadą.
Žemiau nurodytu telefonu automatiškai
prisiskambinsite artimiausiai policijos įstaigai.
Tel. 02800

Tai tėvų ir vaikų susitikimo vieta. Priešingai negu
kiti atviri darželiai, „Bamsehiet“ yra atviras po
pietų ir vakarais, taip pat kai kuriais savaitgaliais.
Savaitgaliais yra galimybė pernakvoti. „Bamsehiet“
orientuotas į tėvus, kuriems reikalinga tokia vieta
ne dienos metu. Darželiui vadovauja vadovas
pedagogas, savanoriai ir ateinantys tėvai. Tai ne tik
saugi ir gera susitikimo vieta, „Bamsehiet“ taip pat
teikia naštos palengvinimo paslaugą. Dėl jų tėvai
individualiai tariasi su vadovu pedagogu.
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MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS
(UDI – UTLENDINGSDIREKTORATET)

Regionkontor Vestlandet
(Vestlandet regiono skyrius):
Adresas lankytojams: Rasmus Meyers allé 5
Pašto adresas: Postboks 44, 5803 Bergen
Tel. 815 48 222
Faksas 55 59 82 30
El. paštas: vestlandet@arbeidstilsynet.no
Interneto svetainė: www.arbeidstilsynet.no

Interneto svetainėje rasite įvairios naudingos
informacijos.
Interneto svetainė: www.udi.no
Atskirai apie ES/EEE/ELPA:
www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7239

JUNGTINĖ NEĮGALIŲJŲ
ORGANIZACIJA, FFO-H
(FUNKSJONSHEMMEDES
FELLESORGANISASJON HORDALAND)

HORDALANDO APSKRITIES JUNGTINĖ
IMIGRANTŲ TARYBA
(DET FELLES INNVANDRERRÅD
HORDALAND)

Adresas: Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN
Darbo laikas: pirmad.-penktad. 08.00–15.30
Telefonas darbo: 55 33 31 20
Mobilus: 47 61 15 16
El. paštas: ffo@fi-senteret.no
Interneto svetainė: www.ffohordaland.no

Hordalando apskrities jungtinė imigrantų taryba
yra bendra migracijos politikos organizacija,
apjungianti Hordalando apskrities imigrantų
organizacijas ir imigrantus.
Interneto svetainė: www.dfirh.no

NEĮGALIŲJŲ TARYBA
(RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE)

Šioje svetainėje rasite 14 skirtingų kalbų surašytą
informaciją apie norvegų visuomenę ir kultūrą,
norvegų kalbos mokymą, laikraščius iš 60 šalių ir
organizacijas.
Interneto svetainė: bazar.deichman.no

Bergeno savivaldybė sudarė tarybą, kuri pasisako
neįgaliųjų klausimais ir imasi iniciatyvos juos
spręsti.
Tel. 55 32 56 02
El. paštas: liv.skreden@bergen.kommune.no
Adresas lankytojams: Bispengsgaten 25
Pašto adresas: Postboks 7700, 5020 Bergen

DARBO INSPEKCIJA
(ARBEIDSTILSYNET)

TEISINIS TARPININKAVIMAS
(JUSSFORMIDLINGEN)

Darbo inspekcija yra valstybinė tarnyba. Pagrindinė
tarnybos užduotis - prižiūrėti, ar įmonės laikosi
Darbo kodekso reikalavimų.
Pagal Užsieniečių teisinės padėties ir Darbo sąlygų
lygybės įstatymus Darbo inspekcija prisiima
atsakomybę ir turi įgaliojimą stebėti, kad nebūtų
pažeidžiamos užsieniečių darbo užmokesčio ir kitos
darbo sąlygos.

Teisinis tarpininkavimas yra organizacija, kurios
veiklą vykdo Bergeno Universiteto Teisės fakulteto
aukštesniųjų kursų studentai. Pagrindinis veiklos
tikslas – teikti nemokamą teisinę pagalbą tiems,
kuriems jos labai reikia.
Tel. 55 58 96 00
Darbo laikas: pirmad.-ketvirtad., 9.00–15.00,
trečiad. iki 19.00 val.
Adresas: Sydneshaugen 10, 5007 Bergen
El. paštas: jussformidlingen@jur.uib.no
Interneto svetainė: www.jussformidlingen.no
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BAZAR – INTERNETINĖ PASLAUGA
KALBINĖMS MAŽUMOMS
(NETTJENESTE FOR SPRÅKLIGE
MINORITETER)

NEPRIKLAUSOMAS PILIEČIŲ SOCIALINIO
KONSULTAVIMO BIURAS, BUS
(BERGEN UAVHENGIGE
SOSIALRÅDGIVNING)
Kas yra BUS?
- BUS parengė šį vadovą.
- BUS veiklą vykdo socialinių mokslų studentai.
- BUS teikia savanorišką ir nemokamą pagalbą
įvairaus amžiaus žmonėms.
- BUS pasistengs padėti:
•
		
		
		
		

Jeigu Jums reikia su kuo nors pasikalbėti, nes
gyvenime iškilo sunkumų.
Turime pakankamai laiko Jus išklausyti,
ir galbūt drauge rasime šviesiąją dalyko pusę
ir problemos sprendimą.

•
		
		
		
		

Jeigu manote, kad turite teisę gauti valstybės
teikiamą pagalbą, bet nežinote kur kreiptis ir
kur gauti reikalingą informaciją. BUS 		
pasistengs padėti išsiaiškinti Jūsų teises ir kur
galima ieškoti pagalbos.

• Jeigu nedrįstate ieškoti pagalbos, nes nežinote
		 kuria kryptimi eiti, pamėginkit iš pradžių
		 išklausyti mūsų patarimus.
•
		
		
		
		
		

Jeigu valstybinė įstaiga priėmė sprendimą,
kuriuo esate nepatenkintas, o Jūs vis dar
manote, kad turite teisę sulaukti pagalbos.
BUS gali padėti pateikti skundą arba išsiųsti
naują prašymą, jeigu kitur tokios pagalbos
negaunate.

Jeigu turite klausimų ar norite užsirašyti
konsultacijai:
Tel. 55 58 78 02
Darbo laikas: pirmad.-ketvirtad. 14.00–18.00
Adresas: Haugeveien 28, Nordnes
Interneto svetainė: www.hib.no/bus/
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