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Priedas prie darbo sutarties.

Priede yra  pateiktos svarbiausios taisyklės pagal Norvegijoje galiojančią  darbo teisę dėl darbo valandų 
skaičiaus, viršvalandžių , pertraukų. Šių taisyklių laikymasis yra privalomas.

 

Maks. darbo laikas per dieną be viršvalandžių 9 val

Maks. Darbo laikas per savaitę be viršvalandžių 48 val - vidurkis 40 val per savaitę metuose

Dirbama mažiausiai kas trečią  Sekmadienį/Šventinę 
dieną (Pažymėta raudonai)

38 val – vidurkis valandų per savaitė metuose

Maks. Darbo laikas per dieną įskaitant viršvalandžius 13 val

Maks viršvalandžių per savaitę 10 val

Maks. Viršvalandžių per 4 savaites 25 val

Maks. Darbo valandų skaičiaus vidurkis per savaitę, 8 - 
ių savaičių laikotarpyje.

48 val

Maks. Viršvalandžių skaičius per metus 200 val

Min. Viršvalandžių apmokėjimas 40% priedas per valandą.

Minimalus poilsio laikas per savaitę 1 diena = 35 val.

Minimalus poilsis per diena 11 val

Pertraukos per darbo dieną > 51/2 val = būtina pertrauka
= 8 val = minimaliai ½ val kartu sudejus
viršvalandžiai > 2 val = ½ val papildoma pertrauka 
apmokama

Maks. Dirbamų Sekmadienių per metus Pusė esamų per metus.

Maks sekmadienių/raudonų dienų (šventinių) einančiu 
vienas po kito.

2

Darbas sekmadieniais / švenčių dienomis :
Tik būtiniausias gyvulių pasirūpinimas (melžimas, šėrimas).  Pašarų , būtiniausių darbų pasidarymas kitai dienai. 
Esant numatytam blogam orui, pašaru pergabenimas i saugią vietą dėl jų apsaugojimo.

Viršvalandžių valandos gali būtį užskaitomos kaip pertraukos laikas, bet už viršvalandžius turi būti sumokėta.
Taisykle pagal mus: viršvalandžių darbo laikas yra leidžiamas TIK gavus vadovo sutikimą.
Jei yra neįmanoma susisiekti su vadovu , leidžiama dirbti viršvalandžius tik iškilus gyvulių pavojui.
Viršvalandžių darbo ribojimas yra taikomas dėl pavojaus žmogaus sveikatai ir galimam darbo kokybės 
sumažėjimui.
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