
DANIJOS 
!ALTKALVI" 
PROFS#JUNGA
J!s" profesin# s$junga 
darbo Danijoje metu



SVEIKI ATVYK$ 
% DANIJ#

KUR 
MUS SURASTI

Jeigu Dansk Metal j!s" darbo 
vietoje turi savo profs#jungos 

atstov#, visus klausimus 
galite spr$sti su juo. Jei ne, 

paskambinkite % m!s" 
pagrindin% biur# telefonu 

(+45) 3363 2000

Tikiuosi, kad j!s, laikinai padirb$ 
Danijoje, %gysite teigiamos patirties. 
Pa&iam susipa'inti su visomis Danijoje 
galiojan&iomis taisykl(mis ir teis(mis da'nai 
b!na sunku.

Danijos )altkalvi" profs#junga (Dansk 
Metal), jau 125 metus profesionaliai gina 
savo nari" teises ir interesus.

Tod(l mes patariame jums prisijungti prie 
Dansk Metal – stipraus partnerio, kuris, 
prireikus pagalbos, jus palaikys. Dansk Metal 
yra demokrati)ka draugija, nes sprendimus 
priima jos nariai.

Mes turime 100 000 nari". Jie dirba Danijos 
gamybos, statybos, IT ir telekomunikacij" 
sektoriuose bei paslaug" industrijoje. 
*iame buklete bus aptarti keli klausimai, 
kuriais mes galime pad(ti. Mes padarysime 
visk#, k# gal(sime, kad Danijoje jums 
b!t" sudarytos tinkamos ir saugios darbo 
s#lygos.

Pagarbiai

CLAUS JENSEN 
Profs#jungos prezidentas

PATIKRINKITE SAVO !DARBINIMO 
S"LYGAS 

J!s, kaip u'sienio darbininkas, Danijoje turite 
teis$ % tok% pat% u'mokest% ir tokias pa&ias 
darbo s#lygas kaip Danijos pilie&iai.

Be to, j!s" darbdavys turi laikytis daugyb(s 
taisykli", kurios visiems darbdaviams galioja 
nepriklausomai nuo to, ar j!s" darbo vietoje 
galioja kolektyvin( sutartis.

Dansk Metal pasira)ytos kolektyvin(s 
sutartys Danijoje jums garantuoja geras 
darbo s#lygas. Savo profesin(s s#jungos 
atstovus ir saugos atstovus mes i)mokome 
taip, kad jie, dirbdami kiekvien# dien#, savo 
kolegoms u'tikrint" ger# u'mokest% ir geras 
darbo s#lygas.

Jeigu abejojate, ar jums pakankamai moka, 
ar laikomasi taisykli", nedelsdami susisiekite 
su mumis.



KITI NARYST!S 
PRIVALUMAI

Nemokama pagalba 
)iais klausimais:

  mokes&iai, pensija 
ir atostoginiai;

  mok(jimo ir 
darbo s#lygos;

  darbo nutraukimas ir 
gamybin(s traumos.

" K# KREIPTIS

Daugumoje darbo viet" 
yra sveikatos ir saugos 
atstovai bei profesin(s 
s#jungos atstovas. Jie 
gali pad(ti jums visais 
klausimais d(l sveikatos 
ir saugos arba d(l, 
pavyzd'iui, u'mokes&io 
ir darbo valand". 
Susipa'inkite su )iais 
atstovais ir jie jums suteiks 
vis# reikiam# pagalb#.

DARBO SUTARTIS

Jeigu i)dirbote ilgiau kaip vien# m(nes% 
ir jeigu dirbate ilgiau nei 8 valandas per 
savait$, turite teis$ % darbo sutart%.

SUTARTYJE TURI B#TI NURODYTA: 

 j!s" ir j!s" darbdavio pavard( bei 
adresas;

 data, nuo kurios prad(jote dirbti, ir j!s" 
darbo valandos;

 darbo u'mokestis / grynasis darbo 
u'mokestis ir priedai;

 pareigin( instrukcija arba darbo 
 apra)ymas;

 %darbinimo trukm( arba su %darbinimo 
nutraukimu susijusios taisykl(s;

 teis(s % atostogas;

 kolektyvin(se sutartyse i)d(stytos 
s#lygos.

Jeigu darbo sutarties negavote arba 
 abejojate d(l sutarties teisingumo, 
 nedelsdami susisiekite su mumis.

GERAI SAVIMI PASIR#PINKITEJ#S 
TURITE TEIS$ DIRBTI

J!s turite teis$ dirbti nerizikuodami savo 
sveikata. Danijoje nemokama papildomai 
u' ypa& pavojing# darb#. Darbdaviai 
privalo iki minimumo suma'inti visus darbo 
sukeliamus pavojus.

J!s privalote laikytis vis" darbo vietai 
taikom" nurodym", kurie yra skirti saugiai 
ir sveikai darbo aplinkai u'tikrinti ir i)vengti 
nelaiming" atsitikim" darbe.

TOD%L J#S PRIVALOTE:

  laikytis vis" gaut" nurodym"; jeigu joki" 
nurodym" negavote, pasiteiraukite 
savo vadovo;

  naudoti esam# saugos %rang#, 
pvz., virindami – i)traukiam#sias 
sistemas, keldami sunkius krovinius 
– k(limo %rang#;

  naudoti jums duotas individualias darbo 
saugos priemones;

  laikytis saugos duomen" lapuose pateikt" 
reikalavim", taikom" chemikalams, su 
kuriais dirbate;

  laikytis visos technin(s %rangos naudojimo 
instrukcij";

  pri'i!r(ti, kad j!s" darbo vieta b!t" )vari 
ir tvarkinga, ypa& jei vietos yra skirtos 
transportui;

  niekada nerizikuoti savo ir savo 
koleg" sauga.

Jeigu ne'inote, kaip saugiai atlikti u'duot%, 
papra)ykite vadovo nurodym".

Jeigu su jumis %vyko nelaimingas atsitikimas 
arba nerimaujate d(l saugos darbe, 
nedelsdami kreipkit(s % mus. Mes padedame 
savo nariams gauti kompensacij# ir 
pagerinti darbo aplink#.
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