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Norvegijos maisto pramonės darbuotojų profesinė 
sąjunga (NNN)

Perskaitę šį lankstinuką sužinosite, kas yra NNN, ką reiškia būti jos nariu, 
kokie narystės privalumai ir kaip kartu galime prisidėti prie geresnės 
ir saugesnės darbo aplinkos. 

Profesinė sąjunga NNN skirta jums, dirbantiems maisto pramonėje. 
Mūsų narių skaičius jau perkopė 28 000. Norvegijos profesinių sąjungų 
konfederacija (LO), kuriai priklausome, turi virš 970 000 narių. 
Mūsų profesinė sąjunga buvo įkurta 1923 metais. Kitaip tariant, turime 
sukaupę beveik 100 metų patirtį kolektyvinių sutarčių srityje! 
Esame ekspertai atlyginimo bei darbo sąlygų klausimais ir didžiuojamės 
tuo, ką esame pasiekę. 

NNN nėra susijusi su jokia politine partija.  Tačiau tai nereiškia, kad 
neturime savo nuomonės. Domimės visais klausimais, kurie svarbūs 
kasdieniam mūsų narių gyvenimui, ir reikalaujame, kad partijos 
prisidėtų prie pagrindinių sąlygų gerinimo mūsų šakoje.  

Esame profesinė sąjunga, noriai dalyvaujanti visuomenės debatuose. 
Žinome, kad mūsų nariams patinka tiesus kalbėjimas! 

Darbovietėse mūsų nariai priklauso vietinėms profsąjungoms ir renka 
savo atstovus, kurie jiems atstovauja derantis su darbdaviu. 
Mūsų centrinė būstinė įsikūrusi Osle.

Sekite mus internete: nnn.no 

„Facebook‘e“: facebook.com/NNNforbund 

„Instagram‘e“  @nnn.forbund

Rūpinamės jumis ir darbe, 
ir namie

NNN GALI JUMS PADĖTI ĮVAIRIAIS 
DARBINIO GYVENIMO KLAUSIMAIS

• Atlyginimai ir kolektyvinės sutartys

• Darbo aplinka

• Atleidimas iš darbo

• Darbo valandos

• Įdarbinimo sąlygos

• Restruktūrizacija

• Papildomas ir tęstinis mokymas

• Atostogos

• Pensija / AFP

Įprasta manyti, kad Norvegijos darbo rinka gera 
ir saugi. Vis dėlto daugelis pastebi, kad darbo 
kasdienybė darosi sudėtingesnė, tad reikalingas 
organizacijos palaikymas. 

http://www.nnn.no
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NNN NARIAMS–GEROS DRAUDIMO SĄLYGOS

„LOfavør“ turto draudimas – geriausias Norvegijoje.
Apima tokias rizikas kaip gaisro, sprogimo ir vandens padaryta žala, įsilaužimas, 
dviračių vagystė ir kt.

„LOfavør“ bazinis draudimas – mirties atveju, nepriklausomai nuo priežasties 
ir pasaulio vietos, galioja jums, jūsų sutuoktiniui (-ei) / partneriui (-ei) ir namuose 
gyvenantiems nesusituokusiems vaikams iki 21 metų. 

„LOfavør“ draudimas nuo nelaimingų atsitikimų laisvalaikiu – galioja 
mirties ir ilgalaikės medicininės negalios dėl nelaimingo atsitikimo laisvalaikiu 
atvejais. Pagal išankstinį susitarimą su draudimo bendrove, padengiamos 
gydytojo ir odontologo paslaugų išlaidos, taip pat gydymo ir hospitalizavimo 
privačiuose skubios pagalbos centruose ar klinikose išlaidos.

„LOfavør“ teisinis draudimas – apima įvairias sritis, susijusias su asmeniniu 
gyvenimu: partnerystės sutartis, pirkimo–pardavimo sutartis, skyrybas, 
vaikų globą, kaimynų konfliktus ir kt. Daugiau informacijos: help.no.

Nariams papildomai nekainuoja, jie moka tik nario mokestį.

„LOfavør“–tai lojalumo programa visų LO organizacijų nariams. 

Išsamesnė informacija: LOfavor.no.

NNN narystė–geriausias saugumo 
garantas visiems, kas dirba 
šioje šakoje.

Atsisiųskite 
„LOFavør“ 
programėlę iš
app.lofavor.no

Atsisiųskite „LOFavør“ 
namų turto programėlę iš 
huskhvaduhar.no/welcome

Nemokama advokato pagalba

DIRBANTYS NNN NARIAI NEMOKAMAI GAUNA 
„LOfavør“ teisinių išlaidų draudimą. 

Draudimas apima šias sritis:

• Partnerystės sutartys

• Skyrybos

• Vaiko globa

• Kaimynų konfliktai

• Pirkimo–pardavimo sutartys ir kt.

Ne nariams šis draudimas per metus kainuoja 4 680 NOK. 

Jei turite klausimų apie draudimą arba norite pradėti bylą, 
skambinkite HELP telefonu 22 99 99 99

Daugiau informacijos: help.no arba nnn.no.

Taip pat galite kreiptis į savo profsąjungos atstovą darbovietėje.

Nedelsk ir jau šiandien tapk NNN nariu! 



76

Narystės privalumai
Čia apžvelgsime pagrindinius privalumus, kuriuos suteikia 
narystė profsąjungoje ir kolektyvinė sutartis darbovietėje.

Priklausyti 
profsąjungai 

ir darbovietėje turėti 
kolektyvinę sutartį 

apsimoka.

* Jūsų įmonė / vietinė profsąjunga gali turėti ir vietinių specialiųjų sutarčių.

KAS YRA KOLEKTYVINĖ SUTARTIS?
Kolektyvinė sutartis – tai šakinės profsąjungos 
ir darbdavio susitarimas dėl atlyginimo ir darbo 
sąlygų ar kitų darbinių klausimų.

Narystė ir kolektyvinė sutartis Narystė be kolektyvinės sutarties Nei narystės, nei kolektyvinės 
sutarties

Kolektyvinės derybos Teisė teikti siūlymus ir balsavimo teisė Teisė teikti siūlymus arba 
balsavimo teisė

Jokios teisės teikti siūlymus 
Jokios balsavimo teisės

Atlyginimas Įtvirtintas sutartyje. Suderėtą atlyginimą                       
žr. nnn.no * Jokių taisyklių Jokių taisyklių

Darbo valandos 37,5 valandos per savaitę 40 valandų per savaitę 40 valandų per savaitę

Viršvalandžiai Bent 50 proc. priedas 40 proc. priedas 40 proc. priedas

Priedas už darbą naktimis 
ir savaitgaliais

Įtvirtintas sutartyje Jokių taisyklių Jokių taisyklių

Priedas už pamaininį darbą Įtvirtintas sutartyje Jokių taisyklių Jokių taisyklių

Išankstinė senatvės pensija (AFP) Sutartyje įtvirtinta teisė į AFP nuo 62 metų Neturi teisės į AFP Neturi teisės į AFP

Atleidimas iš darbo Nemokama teisinė pagalba ir parama, įvertinus 
šakinei profsąjungai

Nemokama teisinė pagalba 
ir parama, įvertinus vietinei 
ir šakinei profsąjungoms

Pats turi samdyti advokatą

Advokato paslaugų draudimas Nuosavas advokatas civilinės teisės klausimais Nuosavas advokatas Jokio advokato

Atostogos 5 savaitės, 12 proc. atostoginių 4 savaitės ir 1 diena, 10,2 proc. 
atostoginių

4 savaitės ir 1 diena, 10,2 proc. 
atostoginių

Nelaimingi atsitikimai darbe Nemokama teisinė pagalba ir parama, įvertinus 
šakinei profsąjungai

Nemokama teisinė pagalba 
ir parama, įvertinus šakinei 
profsąjungai

Jokios paramos

Švietimas LO švietimo fondo parama, nemokami vietinės ar 
šakinės profsąjungos kursai ir konferencijos

Jokios paramos, nemokami 
vietinės ar šakinės profsąjungos 
kursai ir konferencijos

Jokios paramos

Streikas / lokautas 1 100 NOK per dieną, ši suma indeksuojama 1 100 NOK per dieną, 
ši suma indeksuojama Jokios paramos

Draudimas ir lojalumo 
programa

Įeina į narystę Įeina į narystę Jokių sutarčių / lojalumo programų
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Gausite gerą,  
teisingą atlyginimą

PAGRINDINĖ NNN UŽDUOTIS–UŽTIKRINTI  
GERAS ATLYGINIMO IR DARBO SĄLYGAS 

Narystė suteikia tam tikrų teisių ir finansinės naudos.
Nariai turi teisę į atlyginimą*, suderėtą kasmetinėse vietinėse derybose**.
Mes giname savo narių teises.

Bendrąją kolektyvinę sutartį ir kitas sutartis  
rasite nnn.no. 

* Priklauso nuo kolektyvinės sutarties ir vietinių specialiųjų sutarčių.
** Jei įmonėje yra sudaryta kolektyvinė sutartis.

DARBOVIETĖJE VEIKIA VIETINĖ PROFSĄJUNGA

NNN turi tris lygmenis:

• Vietinė profsąjunga kiekvienoje darbovietėje atstovauja savo  
 nariams derybose su darbdaviu.
• Profsąjungų skyriai padeda vietinėms jūsų regiono profsąjungoms.
• Šakinė profsąjunga padeda visiems. (Centrinė būstinė – Osle.)

 Vietinė profsąjunga renka atstovų tarybą.

 Išrinkti atstovai darbovietėje prižiūri, kad būtų laikomasi įstatymų  
 bei sutarčių, ir bendradarbiauja su įmonės vadovybe.

 

Mūsų įmonėje jau ne kartą  
buvo mažinami etatai, 
tad išties supratau narystės  
NNN naudą. 

Svarbiausia mūsų  
nariams–vietinės derybos dėl  
atlyginimo ir darbo aplinka.
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Pajamos  NOK  450 000

Nario mokestis šakinei profsąjungai (1,4 proc.) NOK  6 300

Nario mokestis skyriui (0,2 proc.)  NOK  900

Bendras metinis nario mokestis NOK  7 200

Mokestinė lengvata 7 700 NOK (22 proc.) (2023) NOK  1 694

Laisvalaikio draudimas  NOK           396 *

Bazinis draudimas  NOK           648 *

Turto draudimas  NOK         2 581 **

„LOFavør“ advokato išlaidų draudimas  NOK       4 680 ***

Naudos suma  NOK       9 999

Kiek kainuoja NNN narystė?
 
Darbuotojai dažnai aiškina, kad vengia stoti į šakinę profsąjungą, 
nes tai daug kainuoja. Skaičiavimai rodo ką kita.

* Atskirai įsigyjant draudimą.
** Turto draudimas, neribota draudimo suma.  
*** Ne nariams advokato išlaidų draudimas kainuoja 4 680 NOK.

Nario mokestis

Kam išleidžiamas nario mokestis? 
•  Parama streikuojantiems
•  Įvairus draudimas
•  Stipendijos nariams, pasirinkusiems papildomą ar tęstinį mokymą
•  Kursai nariams ir išrinktiems atstovams 
•  Atlyginimai vietinių ir šakinės profsąjungų darbuotojams. Jie padeda nariams  
 spręsti ginčus, rengia reikalavimus ir dalyvauja kolektyvinėse derybose, 
 stengiasi užkirsti kelią socialiniam dempingui ir darbo teisės pažeidimams. 

Žr. apskaičiuotą 
NNN narystės 

naudą.

 
 Vardas ir pavardė: 

 Adresas: 

 Pašto kodas / vietovė:

 El. paštas:

 Mob. telefonas:

 Asmens kodas: (11 skaitmenų)

 Darbovietės pavadinimas:

 Darbovietės adresas:

  Įdarbinimo agentūros pavadinimas:

 Data / vieta:

 Pakvietusio asmens vardas ir pavardė:

 Nario numeris:

 Parašas:

 Ar esate kitos šakinės profsąjungos narys?

 Šakinės profsąjungos pavadinimas:           

 Anglų 
 Lenkų 
 Lietuvių 
 Rusų 
 Slovakų 
 Latvių 
 Vokiečių 
 Rumunų 
 Vietnamiečių 
 Tajų 

 Urdu
 Ispanų
 Ukrainiečių

Pasveikinimo laišką 
norėčiaugauti šia kalba 
(pažymėkite):

Tapkite nariu mūsų interneto svetainėje 
nnn.no arba užpildykite narystės formą.
Rašykite aiškiai.

REGISTRACIJA:
PREMIJA UŽ 

NAUJĄ NARĮ:Užpildytą formą perduokite 
savo įmonės profsąjungos 
atstovui.  Jei tokio atstovo 
nėra, formą išsiųskite šakinei 
profsąjungai. 

Adresas: NNN, Torggt.12, 
0181 Oslo
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Mus rasite čia:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Pašto adresas: Torggata 12, 0181 Oslo 
Biuro adresas: Torggata 15, 0181 Oslo
Telefonas: 23 10 29 60
El. paštas: firmapost@nnn.no

nnn.no

Sveikiname prisijungus 
prie NNN!

http://www.nnn.no

