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• Informacijos trūkumas apie šalį, tradicijas ir kultūrą;

• Perdėtas pasitikėjimas, kad Skandinavija - pažįstamas regionas;

• Lietuvos bei Vakarų Europos verslo kultūros tapatinimas su 

skandinaviška;

• Tradiciniai partnerių paieškos instrumentai neveikia taip 

sėkmingai, kaip kitose šalyse;

• Darbo kultūra ir kokybė Lietuvoje vis dar žema, palyginus su 

Norvegijoje keliamais reikalavimais; 

• Neįvertinama konsultantų ar partnerių pagalba;

• Greito rezultato siekimas bei nekantrumas.

PLĖTROS KLIŪTYS



RAKTINIAI NORVEGIJOS 
VERSLO KULTŪROS ŽODŽIAI

• Ilgalaikis planavimas/ bendradarbiavimas;

• Tvarus verslas;

• Taisyklių laikymasis;

• Matricinė/ plokščia valdymo struktūra;

• Konsensusas;

• Janteloven (lygios teisės);

• Mingle/ Afterwork (bendravimas po darbo).



• Aukšti Norvegijos standartai ir papildomi 
reikalavimai (kolektyvinės sutartys, draudimai, 
banko garantijos ir kt.);

• Socialinė įmonės atsakomybė;

• Aukšti aplinkosaugos reikalavimai ir jų 
laikymasis;

• Dokumentų rengimas bei komunikacija 
norvegų kalba;

• Privaloma norvegų kalba projektų vadovams.

GALIMI IŠŠŪKIAI VERSLUI



VERTYBĖS

• Vietos tradicijų ir kultūros akcentavimas; 

• Darbe ir darbo metu;

• Savo ir kitų laiko vertinimas;

• Atsakomybė ir žodžio laikymasis;

• Pagarba;

• Atvirumas bei veiklos skaidrumas;

• Asmeninio ir profesinio gyvenimo balansas.



TINKAMI ARGUMENTAI 

• Specializacija/ unikalumas/ inovacija;

• Norvegiškas kontraktas/ rekomendacija;

• Patirtis konkrečioje srityje/ tarptautinė 
patirtis;

• Noras dirbti Norvegijos rinkoje;

• Ilgalaikiai tikslai;

• .......

• Kaina.



BENDRAVIMAS SUSITIKIMO METU 
• Tema „apie orą“ yra tinkama pokalbio pradžiai;

• Reikia būti pasiruošus trumpai save pristatyti, akcentuojant pasiekimus 
ir patirtį darbe;

• Apie save bei įmonę kalbėti faktais, vengti nepagrįstų pagyrų ar  
kritikos;

• Susitikimai ir derybos nėra emocingi, bet paremti kompromisu (win–win
požiūris);

• Pagrįsta kainodara – gyvybiškai svarbu.  Siūlydami didelę nuolaidą, 
parodote, kad neišmanote savo verslo;

• Netinka nekantrumas ir „spaudimas“;

• Gautas atsakymas „NE“ ir reiškia „NE“. Atsakymo „TAIP“ nebuvimas -
reiškia „NE“;

• Nusiteikite norvegiškam svetingumui.



• SVARBU - kompanijos apsisprendimas 
ir žmogiškųjų bei finansinių resursų 
skyrimas projektui;

• VŠĮ „Versli Lietuva“ ar LR Ambasados 
Norvegijoje pagalba;

• Innovation Norway tinklo pagalba;

• Atstovai/ agentai;

• Kontaktų tinklo kūrimas:
• Dirbantys Norvegijoje lietuviai;

• Organizacijos ir asocijuotos struktūros 
šalyje;

• Asociacijos;

• Norvegijos – Lietuvos prekybos rūmai 
Lietuvoje ir Norvegijoje;

• Konsultantai www.gatewaybaltic.com ir kiti

KELIAS Į 
NORVEGIJOS 
RINKĄ 



JEI PLANUOJATE PRADĖTI DIRBTI 
NORVEGIJOS RINKOJE (I)

• Įmonė privalo registruotis Norvegijoje kaip užsienio įmonė (NUF)

• Privalote registruoti savo darbuotojus Norvegijoje

• Vesti atsiskaitymą Mokesčių tarnybai Norvegijoje

• Parūpinti visiems dirbantiems Norvegijoje darbuotojams HMS 
korteles (jei dirba statybose)

• Laikytis dalies Norvegijos darbo kodekso.

• Suteikti darbuotojams sveiką ir saugią darbo aplinką (HMS sistema)



JEI PLANUOJATE PRADĖTI DIRBTI 
NORVEGIJOS RINKOJE (II)
Priva lomi va landin ia i  tar i fa i  v iso je Norvegi jo je

Min ima lus  v a l and in i s  da rbo  u žmokes t i s :

• Kvalifikuotiems darbuotojams: 197,90 NOK

• Nekvalifikuotiems darbuotojams, neturintiems patirties: 177,80 NOK

• Nekvalifikuotiems darbuotojams, turintiems vienerių metų patirtį: 185,50 NOK

• Darbuotojų iki 18m.: 119,30 NOK

• Tarifai galioja nuo 2017m. birželio 1d., tarifai gali kisti kasmet.

A t l y g i n imas  u ž  v i r š va l andž i us :

Kolektyvinėje sutartyje nėra nuostatos dėl viršvalandžių. Todėl taikoma Darbo kodekso §10-6(11), 

viršvalandžių mokėjimo nuostatos, pagal kurias už viršvalandinį darbą mokama 40% priemoka prie 

valandinio įkainio. Ši nuostata taikoma, jei nėra susitarta dėl palankesnio viršvalandžių apmokėjimo.



Dev yn i os  pag r i nd i nės  t a i s y k l ės

1. Norvegijos įstatymai yra taikomi ir Norvegijos, ir užsienio darbininkams.

2. Norėdamas dirbti Norvegijoje, turite pasitikrinti ar Jums  reikalingas leidimas būti šalyje. Tai 

turite padaryti jau prieš pradėdamas dirbti.

3. Jei esate atsiųstas darbuotojas, turite turėti leidimą dirbti ir gyventi šioje šalyje, jei čia 

ketinate dirbti. 

4. Privalote turėti raštišką įdarbinimo sutartį. 

5. Privalote turėti Norvegijos mokesčių kortelę (Skattekort).

6. Darbdavys turi pasirūpinti Jūsų draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe.

7. Gyvenamoji vieta, kurią parūpina darbdavys, turi būti patenkinama.

8. Dirbantiems statybų pramonėje galioja privalomas mažiausio valandinio užmokesčio tarifas.

9. Dirbantieji statybose privalo turėti identifikacijos kortelę ir ją nešioti darbo vietoje.

JEI PLANUOJATE PRADĖTI DIRBTI 
NORVEGIJOS RINKOJE (I I I)



Saugos atstova i

Saugos atstovą turi išsirinkti visos įmonės. Atskirais atvejais ir atskiru susitarimu – jei įmonėje 

dirba mažiau nei 10 žmonių – gali galioti kita tvarka. 

Saugos  a t s to vų  u žduo t y s :

Saugos atstovas turi užtikrinti, kad bus pasirūpinta darbuotojų sveikata, sauga ir gerove. 

Saugos  a t s to vas  p r i ž i ū r i :

- kad darbuotojai neatsidurtų pavojingose situacijose;

- kad reikiamose vietose būtų sumontuota apsaugos įranga ir kad darbuotojai turėtų 

asmenines saugos priemones.

Saugos atstovas gali nutraukti bet kokius darbus, jei darbuotojo gyvybei ar sveikatai iškyla 

tiesioginis pavojus.

JEI PLANUOJATE PRADĖTI DIRBTI 
NORVEGIJOS RINKOJE ( IV)



ID -korte lė

Visos įmonės atliekančios darbus statybvietėse ir įrengiant statinius - ir 
norvegiškos, ir užsienio - privalo parūpinti darbininkams ID-korteles. Šis 
reikalavimas taikomas ir personalinėms įmonėms. 

Norint gauti kortelę, įmonė ir jos darbuotojai turi būti tinkamai užregistruoti.

Kortelė yra oficialus dokumentas ir išduodama firmoje Oberthur Technologies 
(anksčiau NORSIK), turinčioje valdžios įgaliojimus. 

Ga l i te  užs isakyt i  ID -korte lę  sveta inė je :  

www.byggekort.no

Daug iau in formac i jos  ap ie  ID -korte les:  

www.arbeidstilsynet.no/byggekort 

JEI PLANUOJATE PRADĖTI DIRBTI 
NORVEGIJOS RINKOJE (V)



SVARBIOS NUORODOS 
• Darbo inspekcija www.arbeidstilsynet.no

• Mokesčių tarnyba www.skatteetaten.no 

• Muitinė www.toll.no

• Viskas vienoje vietoje www.altinn.no 

• Organizacijų ir įmonių viešieji registrai 
www.brreg.no 

• Apie mokesčius www.taxnorway.no 

• Dirbti Norvegijoje www.workinnorway.no 

• Viešųjų įstaigų informacija apie darbą ir gyvenimą 
Norvegijoje www.nyinorge.no (yra lietuviškai)

• Profsąjungos http://www.statybininkas.no 

• Vertėjai www.tolkeportalen.no 



SĖKMĖS!
Audrius Masiulionis

Komercijos  atašė

+47 485 03 412

a.masiulionis@enterpriselithuania.com 


