
Norvegijos maisto pramonės šakų darbuotojų asociacija (NNN)

Sveiki atvykę į NNN
Būdamas nariu, pastebėsite, kad kaip įmanoma geriau 
rūpinamės jūsų interesais, o ypač – darbo užmokesčio 
ir darbo sąlygomis. Šiame lankstinuke papasakosime, 
kaip tai darome.

Litauisk
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       NNN yra didelė bendruomenė, 
todėl ji SVARBI kaip organizacija, 
jai svarbus kiekvienas jos narys.

Norvegijos maisto pramonės šakų darbuotojų asociacija (NNN)
NNN yra Norvegijos profesinių sąjungų konfederacijai (LO) priklausanti profesinė asociacija, kuri vienija 
apie 30 000 darbuotojų visoje šalyje. Asociacija buvo įkurta 1923 metais. Taigi, mes turime daugiau negu 90 
metų patirtį rengiant kolektyvines sutartis. Mes specializuojamės darbo užmokesčio ir darbo sąlygų srityse. 
Didžiuojamės tuo, ką pasiekėme. 

NNN yra politiškai nepriklausoma, tačiau tai nereiškia, kad neturime nuomonės. Mes domimės visais svarbiais 
klausimais, kurie turi įtakos kasdieniam narių gyvenimui. Mes reikalaujame, kad partijos prisidėtų prie tinkamų 
pagrindinių mūsų pramonės šakos darbo sąlygų kūrimo, dalyvaujame Stortingo posėdžiuose. Vykdome 
tarptautinę veiklą, teikiame fi nansinę paramą svarbiems Norvegijos liaudies pagalbos organizacijos 
darbams, kurie atliekami tiek Norvegijoje, tiek užsienyje.

Esame sąjunga, norinti dalyvauti viešose diskusijose.
Žinome, kad mūsų nariai siekia atviro pokalbio!

Vietinės NNN asociacijos ir apskričių koordinatoriai veikia visoje šalyje, tad visi nariai gali 
gauti pagalbą ar dalyvauti įvairiose veiklose. 

Darbo vietose mūsų nariai yra susibūrę į klubus ir turi savo atstovus, kurie padeda nariams. 
Pagrindinė būstinė yra Osle.

Mūsų naujienas 
galite sekti interneto 
svetainėje adresu: 

nnn.no 

Daugumai iš mūsų darbe sekasi puikiai, tačiau žinome, kad darbo 
rinkoje padėtis tampa vis sudėtingesnė. Vieniems sunku gauti 
teisėtai uždirbtą darbo užmokestį, su kitais dėl darbo užmokesčio 
visai nesiderama. 
Vieni neteisėtai atleidžiami, kiti tampa socialinio dempingo aukomis. 
Daugelis darbe jaučiasi nesaugiai po bendrovės perorganizavimo. 

Tokiomis situacijomis svarbu priklausyti asociacijai ir vadovautis 
kolektyvine sutartimi. Būtent tokiais atvejais – kad neliktumėte 
neišgirstas – svarbi profesinės sąjungos parama.

Priklausydamas profesinei sąjungai esate saugesnis. Kartu su kitais 
nariais prisidedate prie gerų kolektyvinių sutarčių ir rimtų darbo 
santykių.

NNN žino, kaip apginti ir įgyvendinti maisto pramonės šakų 
darbuotojų poreikius ir norus.

Mūsų narių kasdienis 
gyvenimas yra lengvesnis (NNN)
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Jums kaip nariui yra taikomi šie kolektyviniai draudimai:

LOfavør kolektyvinis turto draudimas  – pilnas namų ir turto draudimas.
Draudžiama nuo gaisro, sprogimo ir vandens padarytos žalos, įsilaužimo,  
dviračių vagystės.

LOfavør pagrindinis draudimas – nepriklausomai nuo mirties priežasties 
mirties atveju visame pasaulyje esate draudžiamas jūs, jūsų sutuoktinis/partneris 
ir namuose gyvenantys nesusituokę vaikai iki 21 metų amžiaus.

LOfavør draudimas nuo nelaimingų atsitikimų laisvalaikio metu – draudžiama 
mirties ir ilgalaikio invalidumo dėl nelaimingo atsitikimo laisvalaikiu atvejais. Iš anksto 
susitarus su draudimo bendrove, padengiamos gydymo ir stomatologijos paslaugų 
išlaidos, taip pat gydymo pas privačius gydytojus ir privačiose klinikose išlaidos.    

Draudimo kainos yra žemos, kadangi mūsų draudimo sutartys yra kolektyvinės ir  
taikomos visiems nariams. Būdamas nariu, jūs mokate tik nario mokestį, už 
draudimą papildomai mokėti nereikia. Sutartyje 

nurodyti 
priedai

Kolektyvinės 
sutartys

LOfavør yra lojalumo programa, skirta visiems 
LO sąjungos nariams. Daugiau papildomos informacijos 
rasite adresu LOfavor.no

Priklausydamas asociacijai, 
esate gerai apsidraudęs

Privalumų, kuriuos suteikia narystė, apžvalga:
Čia išvardyti keletas iš daugelio privalumų, kuriuos teikia narystė asociacijoje ir kolektyvinė sutartis:

  TĒMA NEPRIKLAUSANT ASOCIACIJAI /   PRIKLAUSANT ASOCIACIJAI / SU 
 BE KOLEKTYVINĖS SUTARTIES  KOLEKTYVINE SUTARTIMI
 
SUSITARIMAI DĖL TARIFŲ Neturite teisės teikti pasiūlymų ar balsuoti Teisė teikti pasiūlymus ir balsuoti

DARBO UŽMOKESTIS Jokių taisyklių Sutartyje numatytas darbo užmokestis. Minimalus 
  darbo užmokestis 173,10 NOK/val. (nuo 2016 05 01). 
  Teisė dalyvauti kasmetinėse vietinėse derybose.

DARBO LAIKAS 40 val. per savaitę 37,5 val. per savaitę

VIRŠVALANDŽIAI 40 % priedas Ne mažesnis negu 50 % priedas

PRIEDAI UŽ DARBĄ NAKTIMIS     Jokių taisyklių Sutartyje numatyti priedai
IR SAVAITGALIAIS 

PRIEDAI UŽ PAMAININĮ DARBĄ Jokių taisyklių Sutartyje numatyti priedai

SUTARTYJE NUMATYTA    Į pensiją išeinama be AFP Darbo užmokesčiu nustatyta teisė į AFP nuo 
PENSIJA (AFP)  62 metų

ĮTAKA Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos  Pagrindinė sutartis suteikia papildomų teisių. 
  Kartu su kitais būsite išgirstas!

ATLEIDIMAS IŠ DARBO Reikia susimokėti už advokato paslaugas Nemokama teisinė pagalba ir parama, įvertinus 
  profesinei sąjungai ir asociacijai  

ATOSTOGOS 4 savaitės ir 1 diena, 10,2 % atostoginių pinigų 5 savaitės, 12 % atostoginių pinigų

NELAIMINGI ATSITIKIMAI Reikia susimokėti už advokato paslaugas Nemokama teisinė pagalba ir parama, įvertinus 
  profesinei sąjungai ir asociacijai

MOKYMAI Jokios paramos Parama iš LO švietimo fondo, nemokami kursai 
  ir konferencijos profesinėje sąjungoje ir 
  asociacijoje

STREIKAS / LOKAUTAS Jokios paramos, jokių bedarbystės  640 NOK per dieną arba 
 pašalpų 590 NOK per dieną, jeigu esate nariu trumpiau 
  negu 1 metus.
  Paramos suma reguliuojama pagal indeksą.
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Pajamos NOK 325.000

Mokestis asociacijai (1,4 %) NOK 4.550

Mokestis profesinės sąjungos skyriui (0,2 %) NOK 650

Bendras metinis narystės mokestis NOK 5.200   

Mokesčių lengvata 3.850 NOK (28 %) (2013) NOK 1.078

Laisvalaikio draudimas NOK        249*

Bendras draudimas NOK        312*

Kolektyvinis turto draudimas NOK      2.893**

Nauda iš viso NOK 4.532

Grynasis metinis mokestis NOK 668
Grynasis valandinis mokestis NOK             0,35

Kiek kainuoja narystė NNN?
Vienas svariausių argumentų, kodėl žmonės nestoja į asociaciją, yra didelė narystės 
kaina. Žemiau pateikti skaičiavimai rodo priešingai, – kad narystė NNN yra labai pigi. 

* Mokant už draudimą individualiai
** Turto draudimas, kai draudimo   
 išmoka yra 1.200.000 NOK

LOfavør kolektyvinis namų draudimas“ 
yra vienintelis turto draudimas 
Norvegijoje be papildomų draudimo 
įmokų.

Daug žadantys 
privalumai

Nario mokestis
Narystė profesinėje sąjungoje kainuoja, tačiau nebuvimas profesinėje sąjungoje kainuoja dar daugiau.
Nario mokestis skaičiuojamas kaip bendrojo darbo užmokesčio procentinė dalis, 1,4 % mokama pagrindinei 
asociacijai ir 0,2 % vietinei profesinei sąjungai. Iš tiesų mokestis yra kiek mažesnis, nes dalį jo galima susigrąžinti 
gavus mokesčių lengvatą. Kaip profesinės sąjungos nariui jums taip pat suteikiamas draudimas ir daugybė kitų 
narystės privalumų. 

Nors narystė asociacijoje kainuoja, tačiau ji greitai atsiperka. Jeigu dirbate bendrovėje, kuri moka 10,2 % 
atostoginių pinigų, ir kuri nemoka už kilnojamas šventines dienas, tai su kolektyvine sutartimi per metus 
uždirbtumėte 10 000–20 000 NOK daugiau. Be to, jums bus suteikta teisė derėtis dėl savo darbo užmokesčio ir 
darbo sąlygų, o derėtis padės profesinė sąjunga ir asociacija. Su kolektyvine sutartimi gaunate teisę į AFP, kuri 
mokama papildomai prie privalomos profesinės pensijos (OTP) ir nacionalinio draudimo.

Kam naudojamas narystės mokestis?
• Streikų rėmimui
• Narių, kurie siekia papildomo ir aukštesnio išsilavinimo, mokslo stipendijoms 
• Narių ir profesinės sąjungos atstovų kursams
• Profesinių sąjungų ir asociacijų darbuotojų atlyginimams. Jie padeda spręsti ginčus, ruošia reikalavimus, derasi  
 dėl darbo užmokesčio. Be to, jie dirba šioje srityje kovodami su socialiniu dempingu.
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NNN turi apskričių koordinatorius 
visoje šalyje  

• NNN gali reikalauti kolektyvinės sutarties, jeigu 
 asociacijoje yra pakankamai narių
• Būdamas samdomu darbuotoju galite būti NNN nariu
• NNN siūlo geriausią turto draudimą visoje Norvegijoje 
 per „LOfavør“
• NNN yra LO profesinė sąjunga skirta jums, 
 dirbantiems maisto ir gėrimų pramonėje. 
 LO šeimoje jau yra daugiau negu 900 000 narių

Ar žinote, kad:

Adresu nnn.no galite 
rasti jūsų apskrityje 
veikiančius klubus ir 

skyrius

FINNMARK

HEDMARK

HORDALAND

MØRE OG ROMSDAL

NORD-TRØNDELAG

NORDLAND

OPPLAND

OSLO OG AKERSHUS

SØR-TRØNDELAG

TELEMARK

VEST-AGDER

VESTFOLD

TROMS

ØSTFOLD

SOGN OG FJORDANE

ROGALAND

BUSKERUD

AUST-AGDER

      Tapkite nariu – prisidėkite 
prie geros kolektyvinės sutarties 
ir rimtų darbo santykių.

Jeigu turite 
klausimų apie 

NNN ir narystę,  
susisiekite!

Mūsų interneto 
svetainėje rasite 
visų apskričių 
koordinatorių 

sąrašą!
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Pakvieskite vieną ar kelis naujus narius ir gaukite 
pasirinktą prizą!

Daugiau informacijos apie narystę NNN, narystės privalumus 
ir registracijos blanką rasite internete adresu nnn.no

Registracijos blankas

  (11 skaitmenų)

 
 Vardas: Mob. tel. nr.: 

 Adresas: Pašto kodas/vieta:

 Asmens kodas:                                                      El. p.:                          

 Darbo vietos pavadinimas: Darbo tel. nr.:

 Darbo vietos adresas:

 Laikino įdarbinimo agentūros pavadinimas:

 Laikino įdarbinimo agentūros adresas:

 Data/vieta:

 Kviečiančio asmens vardas:  Nario nr.:                               (9 skaitmenys)

 Parašas:

 Pageidaujamas prizas (žr. 10 psl.):

Užpildytą blanką reikia pristatyti bendrovės atstovui. 
Jeigu bendrovėje nėra atstovo, prašome atsiųsti blanką į asociaciją paštu. 

Adresas: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo, NORWAY               

Taip pat galima užsiregistruoti interneto puslapyje adresu: nnn.no

(Jeigu norite pakviesti daugiau žmonių, pasidarykite registracijos blanko kopiją!)

Norėčiau gauti sveikinimo 
laišką šia kalba 
(pažymėkite kryžiuku):

Kiekvienas, pakvietęs prisijungti vieną naują narį 
prie NNN, gauna galimybę pasirinkti termosą, 
gertuvę arba ausines.

Kiekvienas, pakvietęs prisijungti bent tris naujus 
narius prie NNN, gauna moderniausią 1000 kronų 
vertės DAB radiją.

Kiekvienas, pakvietęs prisijungti bent 10 naujų narių 
prie NNN, gauna 3000 kronų vertės 
ratukinį lagaminą su jame 
įmontuotu paspirtuku.

Kiekvienas, pakvietęs prisijungti bent 10 naujų narių 
prie NNN, gauna 3000 kronų vertės 

Daugiau informacijos apie narystę NNN, narystės privalumus 

Kiekvienas naujas NNN narys 
kaip sutikimo dovaną gauna 
puikų mobiliojo telefono įkroviklį.

Kviečiantis asmuo privalo pats būti NNN nariu. Premijos / dovanos išsiunčiamos tik sumokėjus narystės mokestį.

„Aladdin lifeventure“ 
puodelį-termosą
„Aveo“ gertuvę

Ausines

Mobiliojo telefono 
įkroviklis

Lagaminas su ratukais

Jensen Scandinavia 
DAB/FM Radio



Mus rasite:
Norvegijos maisto pramonės šakų darbuotojų asociacija
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
PO Box 8719 Youngstorget
NO-0028 Oslo
NORWAY
Tel: +47 23 10 29 60
Fakso Nr.: +47 23 10 29 61
El. p.: fi rmapost@nnn.no

nnn.no
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