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IEPLĀNO SAVU ATPŪTU VIROGNĀ LAICĪGI!
 
Tuvojas vasara un atvaļinājumu laiks. 
Aicinām Jūs izmantot arodbiedrības biedra priekšrocības un 
līdz 15.aprīlim veikt rezervācijas atpūtas bāzē "Virogna".
 
! Lai saņemtu arodbiedrības biedra atlaidi, ierodoties atpūtas bāzē jāuzrāda biedra karte personīgi uz vietas.  
! Arodbiedrības biedra atlaide tiek piemērota vienai rezervācijai.
! Katrs atpūtas bāzes apmeklētājs ir apdrošināts nelaimes gadījumiem.
! Lai garantētu savu rezervāciju, pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas, līdz 1.maijam jāveic
priekšapmaksa 50% apmērā no vienas nakts cenas.

        Straujiem soļiem pietuvojies pirmais pavasara mēnesis – marts, kad laukā
mūs arvien vairāk priecē saules stari un putnu čalošana. Šajā mēnesī mēs
atzīmējam īpašus svētkus – Starptautisko sieviešu dienu! 
        Tāpēc vēlos īpaši godināt un sveikt visas sievietes! Šodien ikviena no Jums ir
pelnījusi ziedus un mīļus apskāvienus. 

        Lai laime, prieks, mīlestība un saticība piepilda katru Jūsu dzīves dienu!
Vēlu pavasarīgu un skaistu Starptautisko sieviešu dienu!

Arodbiedrības priekšsēdētājs    Savelijs Semjonovs

ARODBIEDRĪBAS ZIŅAS

pa tālruni 29532933
pa e-pastu virogna@inbox.lv  
www.virogna.lv

Rezervācijas var veikt: Sekojiet mums sociālajos tīklos: 
        FACEBOOK - Atpūtas bāze un mācību centrs "Virogna"
        INSTAGRAM - virognabaaze 

MARTS 2023 

SVARĪGI! 
23. februārī Ministru prezidentam K.Kariņam, Satiksmes ministram J.Vitenbergam, VAS Latvijas Dzelzceļš

padomes priekšsēdētājam J.Langem un VAS Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājam R.Pļavniekam, 
tika nosūtīta arodbiedrības vēstule 

par VAS Latvijas Dzelzceļš turpmāko darbību un dzelzceļnieku darba samaksu. 
Ar vēstules pilnu saturu variet iepazīties mūsu mājas lapā www.ldzsa.lv sadaļā Arodbiedrības ziņas.
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JURISTS INFORMĒ: KAM JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA PARAKSTOT PUŠU VIENOŠANOS?
 

      Pušu vienošanās ir veids, kā izbeigt darba tiesiskās attiecības. No tās nav jābaidās, ir tikai jāpārliecinās par tās saturu un jāapzinās sekas. 
Pēc vienošanās parakstīšanas, no tās nevar atkāpties!

 
→ Darba devējs nevar piespiest parakstīt vienošanos.
→ Darbiniekam nav pienākums parakstīt pušu vienošanos.
→ Netiks maksāts vairāk par to, kas konkrēti norādīts. 
→ Darba devējs nedrīkst sodīt par to, ka darbinieks neparaksta vienošanos.
→ Vienošanos var parakstīt jebkurā laikā – gan veicot darbu, gan atvaļinājuma laikā, gan darbnespējas laikā.
→ Darba devējam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu un darba samaksu par paveikto darbu.
→ Nav noteikts termiņš. Var vienoties par darba attiecību izbeigšanu jebkurā dienā / termiņā. 
→ Ja vienojas, ka darba attiecības tiek izbeigtas nekavējoties, var vienoties par papildus kompensāciju vienas algas apmērā vai darbiniekam, kurš
atzīts par personu ar invaliditāti – 3 algu apmērā.

 
Ja rodas citi juridiski jautājumi, atceries, ka LDzSA sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas tikai arodbiedrības biedriem!

Juridiskās daļas vadītāja GITA OŠKĀJA           t.28231051, gita.oskaja@ldzsa.lv 

ARODBIEDRĪBAS ZIŅAS

Apdrošinājuma summa: ēka/dzīvoklis 3000 EUR un manta 3000 EUR  (bija ēka/dzīvoklis 1500 EUR un manta 1500 EUR)
Pie ūdens nodarītiem bojājumiem limits turpmāk 3000 EUR  (bija 700 EUR)
Īpašuma apdrošināšanas ikmēneša maksājums 3,90 EUR  (bija 1,42 EUR)

APDROŠINĀŠANAS ZIŅAS

Arodbiedrība, rūpējoties par saviem biedriem, turpina attīstīt trīs kolektīvos apdrošināšanas līgumus:
Ø  Nelaimes gadījumu apdrošināšana sadzīvē;
Ø  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
Ø  Īpašuma apdrošināšana 

Šiem kolektīvās apdrošināšanas līgumiem var pievienoties tikai Arodbiedrības biedri. 

        Saviem biedriem mēs sniedzam atbalstu un konsultācijas – gan līguma noslēgšanas brīdī, lai palīdzētu izvēlēties piemērotāko produktu, gan gadījumos,
ja ir notikusi nelaime, sniedzot padomus kā rīkoties un sagatavot dokumentus. 

         Statistika rāda, ka  2022.gadā mūsu biedriem apdrošināšana ir bijusi noderīga - ir saņemti pieteikumi apdrošināšanas atlīdzības izmaksai par 478 
 dažāda veida un smaguma negadījumiem. 

Atgādinām - no 1.marta ir izmaiņas īpašuma apdrošināšanā.  Jauna cena ir 3,90 EUR mēnesī.  
Jaunie īpašuma apdrošināšanas nosacījumi no 01.03.2023.:

Arodbiedrība atgādina – ja ēka vai dzīvoklis ir iegādāts ar kredīta palīdzību, Jums nepieciešama dzīvesvietas īpašuma apdrošināšana pilnā objekta vērtībā.

Vairāk informācijas LDzSA mājas lapā. Aicinām visus biedrus, kuri vēl nav pārrakstījuši iesniegumus, to izdarīt līdz 15.martam.

BĒRNU NOMETNĒ  "SPORTO VESELS VIROGNĀ 2023" - PIEDZĪVOJUMI MŪS GAIDA!

Jau kā vasaras tradīcija, arī šogad notiks bērnu nometne "Sporto Vesels Virognā 2023". 
Kā vienmēr prioritāte ir arodbiedrības biedriem.  
Šogad plānotas 6 maiņas, vietu skaits ir ierobežots!

11.06. - 18.06. - 40 bērni       25.06. - 02.07. - 20 bērni   
02.07. - 09.07. - 40 bērni       09.07. - 16.07. - 20 bērni 
16.07. - 23.07. - 40 bērni       06.08. - 13.08. - 20 bērni 

NOMETNES pieteikuma forma un programma būs pieejama pie
arodkomitējas priekšsēdētājiem, mājas lapā www.ldzsa.lv un LDz
intranetā.

 Jekaterina Oļeiņika,  t.26562254, nometne@ldzsa.lv

Apdrošināšanas daļas vadītāja SELGA ALKSNE     t. 29426060, selga.alksne@ldzsa.lv 
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INFORMATĪVAIS MATERIĀLS – GADA IENĀKUMA DEKLARĀCIJA

Obligāto ienākumu deklarāciju jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem
saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai gada diferencētā neapliekamā
minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā
valsts budžetā. Tiem iedzīvotājiem, kuriem deklarācija ir jāiesniedz
obligāti, var to izdarīt trīs mēnešu laika no 01.03.2023. līdz 01.06.2023.

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot trīs
gadus. 2023.gadā deklarāciju var iesniegt ne tikai par 2022.gadu, bet arī
par 2021. un 2020. gadu, bet līdz 2023.gada 16.jūnijam – vēl arī par
2019.gadu.

JAUNUMS!!!  Šogad pirmo reizi tiem cilvēkiem, kuri deklarācijai pievieno maksājumu dokumentus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, 
būs jānorāda, vai attiecīgajā gadā bija veselības apdrošināšana. 

Atbildot apstiprinoši, būs jānorāda veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukums un apdrošināšanas periods.

Sākot no 2023.gada 1.marta, Latvijas iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2022.gadu. 

23.februārī savu 60 gadu jubileju atzīmēja 
VAS LDZ Sliežu ceļu pārvaldes Liepājas

ekspluatācijas daļas vadītājs 
Vladimirs Dementjevs, ilggadējs 

arodbiedrības biedrs 
un profesionālis savā nozarē.   

V.Dementjevam tika pasniegts apbalvojums - 
Zelta lokomotīve "Par personīgu ieguldījumu

dzelzceļa transporta nozarē".  

ARODBIEDRĪBAS ZIŅAS

JAUNUMS!!!  Sākot ar 1.martu viens no LDzSA lielākajiem
sadarbības partneriem NESTE, mūsu biedriem palielinājis

atlaidi.
Informācija par biedru kartes privilēģijām 

Līva Ozoliņa t.28231053, biedrukarte@ldzsa.lv 
 



AUTO KREDĪTS
Summa - līdz 20 000 EUR 

Kredīta termiņš - līdz 10 gadiem

Procentu likme – no 8,5 % gadā 
(procentu likme tiek noteikta individuāli, ņemot 

vērā klienta kredītriska līmeni)

Piemērs, kas atspoguļo kopējās kredīta izmaksas: ja automašīnas iegādei ir nepieciešams 
kredīts 7000 EUR uz 60 mēnešiem, tad ikmēneša maksājums ir 143.62 EUR un kopējā 
maksājumu summa ir 8621.39 EUR (% likme 8.5% gadā, GPL - 8.8%, bez komisijas)

bez ķīlas reģistrācijas, bez pirmās iemaksas, bez auto vecuma limita
izvēlies un pērc auto, kad nauda jau ir Tavā kontā
nauda kontā uzreiz pēc līguma noformēsanas (līgumu var parakstīt arī ar Smart ID vai eID)
auto reģisrē uz sava vārda, neatskaities par apdrošināšanu, apkopēm un tehnisko apskati

Priekšrocības:

Līdz 31.03.2023. bez komisijas par noformēšanu

Vairāk informācijas:
pa tālr. 67232211,
28231919 www.laks.lv


