LATVIJAS DZELZCEĻNIEKU UN SATIKSMES NOZARES
ARODBIEDRĪBAS
BIEDRA KARTES NOTEIKUMI
1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Arodbiedrība – Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība,
reģ. Nr. 400044272, juridiskā adrese Dzirnavu iela 147, Rīgā, LV-1050.
1.2. AK – Arodbiedrības dalīborganizācijas komiteja, kuras uzskaitē ir Biedrs.
1.3. Programma – Arodbiedrības īstenotā lojalitātes programma, kuras ietvaros
Biedrs var izmantot Priekšrocības.
1.4. Biedra karte – Arodbiedrības biedra karte.
1.5. Biedrs – Fiziska persona, kura ir uzņemta Arodbiedrībā, pamatojoties uz AK
lēmumu saskaņā ar Arodbiedrības statūtiem.
1.6. Partneris – Arodbiedrības sadarbības partneris, kas Programmas ietvaros
piedāvā Priekšrocības Arodbiedrības biedriem.
1.7. Priekšrocības – Arodbiedrības un/vai Partneru Biedriem piedāvātās atlaides,
īpašās cenas, akcijas, piedāvājumi un citas priekšrocības.
1.8. Noteikumi - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības
Biedru kartes noteikumi
2. Vispārējie noteikumi
2.1. Biedra statuss nodrošina dalību Programmā, ar nosacījumiem:
2.1.1. Biedrs maksā biedra naudu,
2.1.2. Biedram ir izsniegta Biedra karte Arodbiedrības noteiktajā kārtībā.
2.2. Biedra karte:
2.2.1. norāda uz piederību Arodbiedrībai,
2.2.2. identificē Biedru,
2.2.3. nodrošina dalību Programmā.
3. Biedra kartes izsniegšanas kārtība
3.1. Arodbiedrība izsniedz Biedram Biedra karti pēc tam, kad persona iegūst
Biedra statusu.
3.2. Arodbiedrība uzskaita Biedra kartes izsniegšanu Biedriem.
3.3. Biedra kartes pirmreizējā izsniegšanas ir bezmaksas.
3.4. Arodbiedrībai ir tiesības noteikt maksu par Biedra kartes atkārtotu
izsniegšanu.
3.5. Biedra kartes derīguma termiņš – 10 gadi no izgatavošanas dienas.
3.6. Biedra karte ir personalizēta.
3.7. Uz Biedra kartes tiek norādīti šādi Biedra dati:
3.7.1. vārds,
3.7.2. uzvārds,
3.7.3. fotoattēls (sejas),
3.7.4. biedra kartes numurs.
3.8. Biedrs ir atbildīgs par Arodbiedrībai sniegto datu pareizību un patiesumu.
3.9. Uz Biedra kartes tiek izvietota fotogrāfija, kuru Biedrs ir pievienojis
Iesniegumam par iestāšanos Arodbiedrībā vai fotogrāfiju, kuru pēc Biedra
lūguma ir izgatavojusi Arodbiedrība.
3.10.
Arodbiedrība ar vai bez AK starpniecības izsniedz Biedram Biedra
karti pret parakstu.
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3.11.
Arodbiedrība vai AK, izsniedzot Biedra karti, ir tiesīga lūgt Biedram
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
3.12.
Pēc tam, kad Arodbiedrība ir izsniegusi Biedram Biedra karti,
turpmākai Biedra identificēšanai Arodbiedrībā Biedrs var izmantot Biedra
karti.
3.13.
Gadījumā, ja Biedrs iebilst pret tā personas datu norādīšanu uz Biedra
kartes vai neiesniedz Arodbiedrībai savu fotogrāfiju, Arodbiedrība neizgatavo
Biedra karti.
3.14.
Biedram ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Biedra kartes, atgriežot
Biedra karti Arodbiedrībai.
3.15.
Biedra kartes neizsniegšana vai Biedra atteikums no kartes neietekmē
Biedra statusu.
3.16.
Biedra atteikums no Biedra kartes neietekmē Arodbiedrības veikto
personas datu apstrādi pirms atteikuma iesniegšanas Arodbiedrībai.
3.17.
Biedra atteikums no Biedra kartes var ietekmēt Biedra dalību
Programmā un Priekšrocību izmantošanu.
4. Biedra kartes lietošanas kārtība
4.1. Biedra karte ir Arodbiedrības īpašums.
4.2. Arodbiedrība izsniedz Biedra karti Biedram lietošanā uz laiku, kamēr Biedrs
ir uzskatāms par Arodbiedrības biedru (līdz Biedra izslēgšanai, izstāšanās no
Arodbiedrības, Biedra nāvei).
4.3. Biedra karte tiek izsniegta lietošanā tikai Biedram.
4.4. Biedra pārkāpumu gadījumā Arodbiedrībai ir tiesības:
4.4.1. pieprasīt atgriezt Biedra karti;
4.4.2. ierobežot vai liegt Biedram izmantot Priekšrocības.
4.5. Iestājoties Noteikumu 4.4.minētajiem gadījumiem, Arodbiedrība var informēt
Partnerus par liegumu attiecīgajam Biedram, norādot Biedra kartes numuru,
izmantot Priekšrocības.
4.6. Vienam Arodbiedrības Biedram vienlaicīgi var tikt reģistrēta 1 (viena) aktīva
Biedra karte.
4.7. Biedra karti var izmantot tikai Biedrs, kuram Biedra karte ir izsniegta un kura
dati ir norādīti uz Biedra kartes.
4.8. Biedram aizliegts atdot, dāvināt, iznomāt, patapināt vai kā citādi nodot Biedra
karti lietošanā trešajām personām.
4.9. Biedra karte neuzkrāj naudu.
4.10. Biedra karti nevar izmantot kā maksāšanas līdzekli.
5. Biedra kartes priekšrocības
5.1. Biedra karte nodrošina dalību Programmā.
5.2. Programmas Priekšrocības var mainīties, atkarībā no ar Partneriem
noslēgtiem līgumiem vai mutiskām vienošanām.
5.3. Biedrs Priekšrocības var izmantot veidos, kādus
pieļauj attiecīgā
Priekšrocība.
5.4. Biedram ir pienākums informēt Partneri par tā rīcībā esošo Biedra karti pirms
Priekšrocību izmantošanas.
5.5. Partneri pirms Priekšrocību izmantošanas var lūgt Biedram uzrādīt Biedra
personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
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6. Dalība Programmā
6.1. Programmas ietvaros Arodbiedrība ar Biedra rakstisku piekrišanu var uz
Biedra elektronisko e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru sūtīt dažāda
veida informāciju par Priekšrocībām.
6.2. Biedra dalība Programmā ir līdz Programmas atcelšanai, Biedra izslēgšanai
no Arodbiedrības, Biedra izstāšanās no Arodbiedrības vai Biedra atteikumam
no Biedra kartes.
7. Biedra tiesības un pienākumi
7.1. Biedram ir tiesības sazināties ar Arodbiedrību un saņemt palīdzību Biedra
kartes lietošanā.
7.2. Biedram ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt Biedra karti, tai skaitā,
pasargāt to no augstas temperatūras, elektromagnētiskās iedarbības un
mehāniskiem bojājumiem, kā arī turēt atsevišķi no mobiliem telefoniem,
atslēgām, šķiltavām, sabiedriskā transporta elektroniskās viedkartes.
7.3. Biedram ir pienākums nekavējoties atgriezt Arodbiedrībai vai AK Biedra
karti, ja:
7.3.1. Biedrs tiek izslēgts no Arodbiedrības;
7.3.2. Biedrs izstājas no Arodbiedrības;
7.3.3. Biedrs atsakās no Biedra kartes;
7.3.4. Biedra karte ir bojāta.
7.4. Biedram ir tiesības informēt Arodbiedrību, ja Biedrs nevar izmantot kādu no
Priekšrocībām.
7.5. Biedram tiesības un pienākumi ir noteikti šajos Noteikumos un citos
normatīvos aktos, t.sk. bet ne tikai Arodbiedrības statūtos, Biedru uzskaites
noteikumos, Biedru naudas maksāšanas kārtībā.
8. Arodbiedrības tiesības un pienākumi
8.1. Arodbiedrība var apkopot Biedru personas datus un ar biedra rakstisku
piekrišanu nodot tos Partneriem, lai Biedriem varētu tikt sniegta attiecīgā
Priekšrocība.
8.2. Arodbiedrībai ir tiesības jebkurā laikā:
8.2.1. grozīt vai lauzt līgumus ar Partneriem,
8.2.2. grozīt vai atcelt Programmu;
8.2.3. grozīt vai atzīt par spēkā neesošiem šos Noteikumus.
8.3. AK nodod Arodbiedrībai Biedru atgrieztās Biedru kartes.
8.4. Biedru kartes tiek iznīcinātas nekavējoties pēc tās nodošanas Arodbiedrībai.
8.5. Arodbiedrība par pārkāpumu uzskatīs šo Noteikumu un citu Biedram saistošo
pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu.
8.6. Arodbiedrība nav atbildīga gadījumos, ja Biedrs jebkādu iemeslu dēļ, kas nav
atkarīgi no Arodbiedrības, nespēj izmantot Biedra karti un/vai Priekšrocības.
9. Biedra kartes nozaudēšana, nozagšana vai sabojāšana
9.1. Biedrs personīgi ir atbildīgs par Biedra kartes nozaudēšanu, nozagšanu un
sabojāšanu.
9.2. Biedra kartes nozaudēšanas, nozagšanas un/vai sabojāšanas gadījumā
Biedram ir pienākums nekavējoties par to paziņot Arodbiedrībai un/vai AK.
9.3. Biedra kartes nozaudēšanas, nozagšanas un/vai sabojāšanas gadījumā Biedrs
var lūgt izsniegt jaunu Biedra karti.
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9.4. Biedra kartes nozaudēšanas gadījumā, kā arī, ja Biedra kartei tiek konstatēti
bojājumi nepareizas lietošanas rezultātā (skrāpējumi, griezumi u.c.), Biedram
ir pienākums maksāt atkārtotas Biedra kartes izsniegšanas maksu 5,00 EUR
(pieci eiro).
9.5. AK var atbrīvot Biedru no atkārtotas Biedra kartes izsniegšanas maksas
(9.4.p.).
9.6. Gadījumos, kad Biedra karte ir nolietojusies, taču tā ir lietota saudzīgi un
netiek konstatēti ārēji redzami mehāniski bojājumi, jaunas Biedra kartes
izsniegšana ir bez maksas.
9.7. Arodbiedrība nav atbildīga par sekām, kas rodas Biedram Biedra kartes
nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumos, kā arī, ja Biedra kartei radušies
jebkādi bojājumi.
10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 06.februāri.
10.2. Noteikumi tiek publicēti Arodbiedrības mājas lapā www.ldzsa.lv . Par
izmaiņām šajos Noteikumos Arodbiedrība informē, paziņojot
Arodbiedrības mājaslapā www.ldzsa.lv .
10.3. Gadījumā, ja Biedrs nevar izmantot kādu no Arodbiedrības vai Programmas
piedāvātajām Priekšrocībām, Biedram nav tiesību celt jebkāda veida
pretenzijas, iebildumus vai prasības pret Arodbiedrību un/vai Partneriem.
10.4. Ja Biedrs nevar izmantot kādu no Programmas Priekšrocībām, viņam
jāsazinās ar Arodbiedrību vai AK.
10.5. Partneru un Priekšrocību saraksts pieejam Arodbiedrībā, kā arī
Arodbiedrības mājaslapā www.ldzsa.lv .

Arodbiedrības priekšsēdētājs

Savelijs Semjonovs

Rīgā 2019.gada 06.februārī
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