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Informacija laikinai 
dirbantiems Švedijoje
Šioje brošiūroje yra informacija apie kelias iš pačių svarbiausių taisyklių,
kurios galioja ir Jums, dirbantiems Švedijos žemės ūkyje, soduose ir pan.

Tikimės, kad darbas Jums patiks ir, kad Jūs, dirbdami šioje šalyje,
turiningai praleisite laiką. 

Kas tokie esame mes, Kommunal?
Kommunal veda derybas su darbdaviais dėl atlyginimų ir kitų priėmimo į darbą
sąlygų.

Mes esame žemdirbių ir sodų darbuotojų profesinė sąjunga. Mūsų nariais
taip pat yra arklidžių, golfo aikštelių, maniežų ir pan. darbuotojai. 

Kommunal yra didžiausia Švedijos profesinė sąjunga, turinti 500 000 narių.
Mūsų nariai dirba tiek “žaliajame”, tiek valstybiniame sektoriuose: savivaldybėse,
landstinguose, bažnyčiose, o taip pat daugelyje privačiose įmonėse.

Koks turi būti Jūsų atlyginimas?
Žemiausias žemdirbio atlyginimas 2009 metais yra nurodytas lentelėje (galima
tartis ir dėl aukštesnio atlyginimo). Dirbant viršvalandžius, valandinis užmokestis
yra aukštesnis. 

Be to, be Jūsų atlyginimo darbdavys turi mokėti 13 % atostoginių (įskaitant
gautą užmokestį už viršvalandžius). Atostoginiai vėliausiai turi būti išmokami,
pasibaigus Jūsų darbo sutarčiai.

Darbdavys privalo mokėti mokečius Švedijos “Sodrai”, kurie yra nuskaičiuojami
nuo Jūsų atlyginimo (dirbant trumpiau negu 6 mėnesius Švedijoje, mokesčiai
sudaro 25 %).

Kiek valandų Jūs turite dirbti?
Įprastas darbo laikas yra 40 valandų per savaitę.

Paprastai dirbate 8 valandas per dieną nuo 07.00 iki 17.00 valandos, nuo
pirmadienio iki penktadienio. Prižiūrint gyvulius, galioja kitas darbo laikas.

Visos kitos papildomos darbo valandos yra laikomas viršvalandžiais ir Jums
už tai turi būti mokamas papildomas užmokestis.
Remiantis Kommunal sutartimi, Jūs turite teisę dirbti ne daugiau kaip 70
viršvalandžių per mėnesį. Remiantis Švedijos įstatymais, darbo vietoje nesant
sutarties, daugiausiai leistina dirbti 50 viršvalandžių per mėnesį. 

Būtų gerai, jei kiekvieną dieną užsirašytumėte kiek valandų Jūs dirbote. Šiuos
duomenis būtina turėti tam, kad mes galėtume padėti Jums, iškilus ginčui dėl
uždarbio. Taigi, kiekvieną dieną, pasižymėkite kelintą valandą pradėjote dirbti,
kelintą valandą baigėte dirbti, o taip pat turimų pertraukų trukmę. 
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Darbo sutartis 
Remiantis įstatymais, darbdavys turi Jums įteikti raštišką darbo sutartį, Jums
dirbant mažiausiai vieną mėnesį. 

Darbo sutartyje turi būti be kita ko nurodyta: 
• Darbdavio vardas ir pavardė.
• Jūsų vardas ir pavardė.
• Darbovietės adresas ir Jūsų darbo užduotys (arba pareigos).
• Darbo sutarties rūšis. Turint laikiną darbą, turi būti nurodyta paskutinė 

darbo diena.
• Atlyginimas ir kiti atlyginimo priedai - bei kaip dažnai atlyginimas bus 

išmokamas. 
• Darbo laikas 
• Apmokamos atostogos 
• Kokios kolektyvinės sutarties yra laikomasi Jūsų darbe.

Darbo sąlygos 
Jūs turite dirbti saugiomis darbo sąlygomis. Dalis atsakomybės gula ant Jūsų
pečių: Jūs privalote laikytis taisyklių, kurios taikomos, norint užkirsti kelią 
nelaimingiems atsitikimams bei blogai sveikatai.

Jūsų darbo vietoje Jums taip pat turi būti skirtos apsauginės priemonės,
pvz., prižiūrint gyvulius, esant triukšmui arba tręšiant įvairiomis medžiagomis. 

Kommunal turi atstovus, kurie tikrina, kad darbo sąlygos būtų geros. Jūs,
kreipdamasis į vietinį skyrių galite susisiekti su sąjungos regioniniu atstovu. 

Jums susirgus 
Jums susirgus, antrą sirgimo dieną darbdavys turi Jums mokėti atlyginimą, kuris
sudaro 80% Jūsų atlyginimo. Pirmą sirgimo dieną Jūs negaunate atlyginimo.

Sergant, darbdavys moka atlyginimą pirmąsias 14 dienas.
Po to Švedijos “Sodra” (Försäkringskassan) Jums moka atlyginimą (norint,

kad Švedijos “Sodra” padengtų atlyginimą, turite pastoviai gyventi bei būti 
priregistruotas Švedijoje). 

Kokia Jums nauda iš sutarties 
Kommunal kolektyvinė sutartis Jums garantuoja, tai, ką darbdavys yra žadėjęs:
atlyginimą, užmokestį už viršvalandžius, apmokamas atostogas ir t.t.

Neužmirškite, kad nesant sutarties Jūsų darbo vietoje, nėra ir darbdavio
pažadų!

Kommunal sutartis taip pat apima ir keletą draudimų, kurie išmokami, jei
Jums kažkas nutiktų darbo metu.

Svarbiausia yra taip vadinamas TFA - draudimas, kuris taikomas nelaimingiems
atsitikimams darbo metu. 

Laikas tapti Kommunal nariu 
Jūs, dirbantis žemės ūkyje, gali tapti Kommunal nariu, net jeigu ir Jūs turite 
laikiną darbą. 

Būdamas nariu, Jūs turite teisę gauti pagalbą, derėdamasis dėl savo darbo
sąlygų. Iškilus konfliktui su darbdaviu, kuris turėtų teisines pasekmes, Jums
būtų suteikta nemokama teisinė pagalba. 

Mokėdami nario mokestį Kommunal, Jūs automatiškai mokate už dvi
draudimo rūšis:
• Draudima dėl nelaimingų atsitikimų, kuris galioja susižeidus laisvalaikiu, ir 
• Būsto draudima, kuris galioja daiktams Jūsų švediškame būste.
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Lentelėje nurodamas pradinis atlyginimas, taikomas dirbantiems, sulaukusiems 19 metų. 
Ilgesnę darbo patirtį ar geresnę kvalifikaciją turintys turi gauti didesnį užmokestį negu tas, kuris yra nurodomas sutartyje.

Žemiausias valandinis užmokestis žemės ūkyje 

Ar Jūs norite sužinoti daugiau informacijos?

"Kommunal" yra visoje Švedijoje. Mūsų susivienijimus rasite 
visuose rajonuose, o skyrius – visose apskrityse. 

Mūsų skyriai dirba maždaug  įprastu darbo laiku. Skambinkite į
mūsų bendrąjį telefoną ir mes Jums padėsime susisiekti su 
reikiamu skyriumi. Telefonas: 010 – 442 70 00

Skyrių kontaktinius duomenis taip pat rasite ir 
www.kommunal.se/avdelningar

Kronos už valandą Dirbantys žemės ūkyje/ daržovių lauke, 
įskaitant braškių rinkimą

Gyvulių prižiūrėtojai, traktorininkai, žemės
ūkio mašinų vairuotojai

Valandinis darbo užmo-
kestis įprastomis darbo
valandomis:

Valandinis darbo užmo-
kestis kitu darbo laiku:

darbo dienomis 

17.30 - 22.00

darbo dienomis 

22.00 - 06.00

šeštadieniais - sekmadieniais,

švenčių metu 06.00 - 17.30

šeštadieniais - sekmadieniais,

švenčių metu 17.30 - 06.00

Tam tikromis švenčių 

dienomis*

Valandinis darbo užmokestis
dirbant viršvalandžius:

darbo dienomis

šeštadieniais - sekmadieniais,
švenčiu metu
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Nuo 2009 metų
birželio 1 dienos

Nuo 2009 metų
birželio 1 dienos

97:45 105:35

129:45 137:35

140:45 148:35

140:45 148:35

150:45

182:45 190:35

158:35

146:45 158:35

180:45 195:35

*Tokios švenčių dienos yra: pirmoji Naujųjų metų diena, Didysis penktadienis, Didysis šeštadienis, Velykų sekmadienis, antroji Velykų diena, gegužės 1-oji,
Sekminių išvakarės, Sekminės, Valstybės diena, Joninių išvakarės, Joninės, Kūčių vakaras, Kalėdos, antroji Kalėdų diena ir Naujųjų metų išvakarės.

 


