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Sekojiet savām  
tiesībām darbā

Pievienojieties!
byggnads.se/bli-medlem
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Neļaujiet sevi izmantot!
Jūs zināt, ka jums ir tiesības 
saskaņā ar likumu un vienošanos? 
Viņi ir pārdzīvojuši vairāk nekā 100 
gadus ilgo arodbiedrību cīņu.

Byggnads uzdevums ir nodrošināt, 
lai apstākļi mūsu biedriem būtu pēc 
iespējas labāki.
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Arodbiedrība ir jūsu pusē
Ja darbā kaut kas noiet greizi, 
piemēram, ja jūs nesaņemat  
pareizo algu vai nosacījumus,  
mēs jums palīdzēsim. 

Laipni lūgti kļūt par locekli 
Byggnads, ja jūs vēl neesat!
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Byggnads ir arodbiedrība jums,  
kas esat būvstrādnieki. 

Mēs strādājam labākām algām  
un drošākai darba videi. Pie mums  
jūs saņemat atbalstu, padomus  
un apdrošināšanu.

Kopā mēs jau esam vairāk nekā  
100 000 stipru, lepnu un  
drošu biedru..

Jo vairāk mēs esam, jo   vairāk mēs 
varam strādāt savu tiesību labā.  
Tu esi vajadzīgs!
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Kopā mēs Byggnads 
strādājam, lai visiem 
dalībniekiem būtu:

• lielākā iespējamā alga
• vislabākā iespējamā 

darba vide
• droša nodarbinātība
• izaugsme darbā

Nekad nepieņemiet  
noteikumus, kas ir zemāki  
par koplīgumā paredzētajiem.
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Svarīgi!

• Par iestāšanos 
arodbiedrībā jūs nekad 
nevarat tikt atlaists. 

• Jums ir likumīgas 
tiesības būt arodbiedrības 
biedram.

• Jums nav jāstāsta 
priekšniekam,  
ja nevēlaties.
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Kas ir koplīgums?
Kolektīvais līgums ir vienošanās starp 
Byggnads un darba devējiem. Šeit jūs 
atradīsiet noteikumus, kas cita starpā at-
tiecas uz algu, darba laiku un darba vidi.

Koplīgums pats no sevis nerodas. Mēs 
esam tie, kas to apspriež ar darba 
devējiem – valsts neiesaistās. Jo vairāk 
biedru, jo labākus nosacījumus mēs 
varam iegūt.

Ja vien nav koplīguma?
Dažiem uzņēmumiem nav koplīguma. 
Tad noteikumi nav piemērojami.  
Pajautājiet priekšniekam, vai tāds ir, 
vai piezvaniet mums. 

Ja nav koplīguma, mūsu uzdevums  
ir mēģināt to panākt.
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Algas
Algas ir atkarīgas no vairākām 
dažādām lietām, piemēram, vai 
jums ir amata sertifikāts (amatalga) 
vai nē. Bet kopumā darba kolektīvā 
par vienādu darbu pienākas vienāds 
atalgojums.

Mūsu galvenā darba samaksas forma  
ir darba samaksa, ko sauc par 
gabaldarbu apmaksu. Bet jums  
var būt arī stundas alga.

Vidējā alga būvniecības nozarē ir 
aptuveni 200 SEK/stundā. Bet jūs 
varat nopelnīt gan vairāk, gan mazāk. 

Zvaniet sava reģiona Byggnads, ja jums 
ir jautājumi par jūsu algu.
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Alga bez profesionālā sertifikāta 
(Būvniecības līgums)
Ja jums nav profesionālā sertifikāta, 
jūs saņemsiet procentuālo daļu no 
profesionālās amatalgas darba vietā::

• 70% , ja jums ir mazāk nekā viena 
gada pieredze

• 88% , ja jums ir vairāk nekā viena 
gada pieredze

• 100%, ja jums ir vairāk nekā  
sešu gadu atbilstoša  
profesionālā pieredze

Modulis un galīgā tīrīšana: 
(Būvniecības līgums)

• 75% no amatalgas. Ja jūs papildus 
moduļa un galīgai tīrīšanai veicat 
citus darbus, jums vajadzētu 
saņemt 70% vai 88%.

Ja nav koplīguma, nav arī noteikumu 
par algām, tad jūs varat nopelnīt tik 
maz, cik varat iedomāties!
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Koplīgumā ir paredzēti  

• Ceļa izdevumi:  
Ar automašīnu: atbilstoši Nodokļu 
aģentūras līmenim, 1,85 SEK/km 
(2021). 
Sabiedriskais transports: 1/20 no 
mēnešbiļetes cenas par darba dienu.

• Atvaļinājuma nauda: 13,0 – 13,2 %

• Līguma pensija: 5,35 - 6.00% 
no algas (darba devējs iemaksā 
papildus pensiju.)

• Darba laika saīsināšana:  
40 stundas gadā ar algu 
(brīvdienas papildus 
atvaļinājumam).

• Ikgadējs algas paaugstinājums.
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• Slimības pabalsts no otrās slimības 
dienas (saskaņā ar likumu).

• Komandējuma dienas nauda,  
ja strādājat un dzīvojat citur.

• Laba naktsmītne, ja strādājat un 
dzīvojat citur. 

• Apdrošināšana, ja darbā ievainojat 
sevi.

• Svētku samaksa: apmaksāta 
brīvdiena, ja darba dienā ir  
svētku diena.

• Atvaļinājums: apmaksāts 
atvaļinājums īpašos gadījumos.
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Darbs
Nepiekrīti jebkuram darbam.

• Pastāvīga nodarbinātība ir 
galvenais veids būvniecības nozarē. 

• Jūs varat būt nodarbināts uz 
pārbaudes laiku ne ilgāk kā sešus 
mēnešus, pēc tam jūs būsiet 
pastāvīgi nodarbināts.

• Dažos gadījumos jūs varat būt 
nodarbināts uz noteiktu laiku.

IEVĒROJIET! Sākot darbu, jūs 
saņemsiet darba apliecību. Katru 
mēnesi jums jāsaņem algas lapiņa. 
Kad jūs beidzat darbu, jums jāsaņem 
darba devēja izziņa. Saglabājiet tās!
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Darba laiks
• Parastais darba laiks: 40 stundas 

nedēļā - 8 stundas dienā.

• Jums jāsaņem kompensāciju par 
virsstundu darbu, ja strādājat 
vairāk nekā 40 stundas nedēļā.

• Jums vajadzētu saņemt piemaksu 
par neērtu darba laiku (OB) ja 
strādājat agri no rīta/vakarā,  
naktī vai nedēļas nogalē.

• Parasti jūs nekad nevar piespiest 
strādāt virsstundas vai naktī.

• Darba dienas laikā jums  
būs pārtraukumi.

• Jums ir tiesības uz 25 atvaļinājuma 
dienām gadā. 
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Darba attiecību izbeigšana
Jūs var atlaist tikai darba trūkuma vai 
personisku iemeslu dēļ.

• Uzņēmums nevar izbeigt un 
pārtraukt darba attiecības tajā 
pašā dienā,  uzteikuma termiņš 
ir vismaz viens mēnesis, ja esat 
pastāvīgs darbinieks, vai 14 
dienas, ja esat nodarbināts uz 
pārbaudes laiku. 

• Ja esat Byggnads biedrs, darba 
devējam vispirms ir jāvienojas ar 
mums. Parasti pēdējais pieņemtais 
darbinieks var aiziet pirmais. 

• Ja pārtraucat darbu pats, jums ir 
uzteikuma termiņš viens mēnesis. 

• Ja esat pārbaudes laika darbinieks, 
jūs varat atkāpties no amata un 
aiziet no darba tajā pašā dienā.
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Darba vide un drošība
Vai jūs strādājat ar kaut ko bīstamu, 
vai redzat kaut ko bīstamu? Meklējiet 
mūsu drošības pārstāvjus ar zaļām 
ķiverēm.

Ja jūsu darba vietā nav drošības 
pārstāvja, varat piezvanīt mums 
un sazināties ar kādu no mūsu 
reģionālajiem drošības pārstāvjiem. 

• Darba devējam ir jānodrošina 
darba apģērbs, aizsargapavi un 
aizsarglīdzekļi.

• Vienmēr jābūt personāla telpai ar 
tualetēm, dušu un ēdināšanas vietu.

• Nekad netīriet azbestu un 
citus bīstamus materiālus bez 
aizsargaprīkojuma un apmācības.
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Pievienojieties!
Ja kaut kas nedarbojas vai darba 
devējs neievēro koplīgumu, mēs 
varam jums palīdzēt tikai tad, ja  
esat biedrs.

Pievienojieties:  
byggnads.se/bli-medlem

Bezdarba apdrošināšanas fonds
Atcerieties pievienoties arī bezdarba 
apdrošināšanas fondam. Ja jūs 
kļūstat par bezdarbnieku, bezdarba 
apdrošināšanas fonds var jums 
izmaksāt līdz 80 procentiem no jūsu 
iepriekšējās algas. 

byggnadsakassa.se
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Kā biedrs jūs saņemat
• Konsultācijas, atbalstu un 

palīdzību sarunās.
• Iespēja pieteikties juridiskajai 

palīdzībai.
• Mēs palīdzēsim jums saprast,  

kas ir līgumā.
• Papildu apdrošināšana, ja jūs 

gūstat traumu vai saslimstat.
• Arodbiedrības apmācības, lai 

uzzinātu vairāk.
• Iespēja ietekmēt gan Byggnads,  

gan savu darba vietu.
• Biedra karte ar priekšrocībām  

un atlaidēm.
• Lētāka dalība bezdarba 

apdrošināšanas fondā.
• Žurnāla Byggnadsarbetaren 

abonēšana.
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Sazinieties ar Byggnads
Visa svarīgā informācija ir pieejama 
vietnē byggnads.se

Atbalsts un padomi jums,  
kas esat biedrs
Byggnads biedru centrs 
010-601 10 00 
info@byggnads.se
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STIPRINIET SEVI AR  
  IZGLĪTĪBU!

byggnads.se/pafarten
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Kopā mēs  
esam spēcīgi

Koplīgums tiek pastāvīgi apdraudēts, 
un mēs cīnāmies, lai saglabātu savas 

tiesības. Aptuveni reizi divos gados 
mēs runājam ar darba devējiem par 

koplīgumu. Jo vairāk biedru mēs esam,  
jo stiprāki mēs esam sarunās.

Tu esi vajadzīgs!

Pievienojieties!
byggnads.se/bli-medlem
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