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Dārgie kolēģi, 
atskatoties uz šo gadu, vēlos teikt, ka par spīti 

negatīvajām prognozēm, šis gads dzelzceļa nozarei ir 
bijis veiksmīgs. Veiksme neatnāca pati par sevi, aiz tās 
stāv neatlaidīgs daudzu jo daudzu dzelzceļnieku darbs, 
Latvijas dzelzceļa (LDz) koncerna vadības komandas 
darbs, struktūrvienību vadītāju darbs, “LDz Cargo”, 
“LDz Ritošā sastāva serviss”,  “LDz Loģistika”, “LDz 
Infrastruktūra”, “LDz apsardze” vadības darbs, privāto 
pārvadātāju “Baltijas Tranzīta Serviss” un “Baltijas 
Ekspresis” līdzdalība, protams, vienlīdz aktīvi strādāja arī 
“L-Ekspresis” un “Pasažieru  vilciens” komandas.

Es gribētu teikt, ka 2018.gads ir bijis dzelzceļnieku 
gads! Uzņēmumos izdevās izvairīties no nepamatotām 
darbinieku atlaišanām, palielinās algas, ir saglabāti 
sociālā atbalsta mehānismi. Visos LDz koncenra 
uzņēmumos, “Baltijas Tranzīta Serviss”, “Baltijas 
Ekspresis”, “L-Ekspresis” un “Pasažieru  vilciens” – tika 
pildītas visas darba koplīgumos uzņemtās saistības. 

Vēlos izteikt visdziļāko pateicību LDz koncerna 
prezidentam Edvīnam Bērziņam un viceprezidentam 
Ērikam Šmukstam. Pateicoties Jūsu un Jūsu komandu 
darbam, ir izdevies saglabāt konstruktīvas attiecības ar 
kaimiņvalstu tranzīta nozares pārstāvjiem – baltkrieviem, 
krieviem, kazahu kolēģiem. Šis darbs ir rezultējies 
pieaugošā kravu apjomā!

Šajā gadā arī valsts līmenī tikuši pieņemti nozarei 
būtiski lēmumi. Viens no šādiem notikumiem, kas 
jāmin, ir Ministru kabinetā pieņemtais Indikatīvais 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.-2022.
gadam. Tāpat svarīgs notikums ir LDz un Satiksmes 
ministrijas parakstītais Daudzgadu koplīgums, 
kura nolūks ir nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītāja finanšu stabilitāti un ilgtermiņa plānošanu. 
Pieņemts lēmums par elektrovilcienu iegādi. Ņemot 
vērā, cik ceļš līdz šim rezultātam bija ilgs un sarežģīts, 
vēlos izteikt pateicību satiksmes ministram Uldim 
Augulim un ministru prezidentam Mārim Kučinskim par  

 
 
 
atbalstu nozarei! Protams, pateicība pienākas arī LDz  
un Satiksmes ministrijas pārstāvjiem, kas strādāja pie šo 
dokumentu tapšanas!

Atalgojums, atalgojums un vēlreiz dzelzceļa nozarē 
nodarbināto atalgojums ir bijis galvenais arodbiedrības 
kolektīva darba uzdevums. Paralēli arodbiedrība turpina 
rūpes par saviem biedriem arī ārpus darba robežām. 
Turpinās arodbiedrības atpūtas bāzes un mācību centra 
“Virogna” attīstība. 2018.gadā bāze palielināja savu 
ietilpību ar 30 jaunām, komfortablām gultasvietām. 
Vasarā bāzē veiksmīgi norisinājās bērnu vasaras atpūtas 
un sporta nometnes. Atsaucība bija liela un atsauksmes 
pozitīvas, kas mums liek iesākto darbu turpināt. 
Nometnes notiks arī 2019.gadā! Aktīvi strādājām un 
pildījām visus biedriem dotos solījumus par sporta 
pasākumiem, baseinu un sporta zāļu pieejamību.

Kopā ar arodkomiteju vadītājiem rūpīgi izvērtējām 
visus individuālos atbalsta pieprasījumus. Izskatījām tos, 
gadījumos, kad bija nepieciešams finansiāls atbalsts – 
atbalstījām.

Ne visas problēmas var atrisināt gada laikā, ne visiem 
atalgojums pieauga proporcionāli viņu ieguldījumam. 
Darbs turpinās. Darba devējiem novēlu atrast līdzsvaru  
starp  darbinieku vēlmēm un ieguldījumiem uzņēmumu 
izaugsmē, attīstībā. Kā zināms, uzņēmuma veiksmes 
formula sastāv no divām komponentēm – apmierinātiem 
darbiniekiem un brīviem līdzekļiem investīcijām.

Vēlos uzsvērt to, cik svarīgi laikā, kad labi darbinieki ir 
“jāmeklē ar uguni”, noturēt nozarei tik būtiskos, augsti 
kvalificētos speciālistus!

Jaunajā gadā dzelzceļa nozarē strādājošajiem novēlu 
stabilitāti, pārliecību par rītdienu, veselību, labklājību un 
veiksmi! Dzelzceļš Latvijā bija, ir un būs!

LDzSA Valdes priekšsēdētājs
Savelijs Semjonovs
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Дорогие коллеги!
Итоги уходящего года свидетельствуют о том, что, 

вопреки негативным прогнозам, год для отрасли 
оказался удачным. Это произошло не само по себе  – 
за этими результатами стоит труд многотысячного 
коллектива железнодорожников, менеджмента концерна 
Latvijas dzelzceļš (LDz), руководителей структурных 
подразделений, старания руководства как ООО “LDz 
CARGO”, так и частных перевозчиков АО “Baltijas Tranzīta 
Serviss” и АО “Baltijas Ekspresis”, ООО “L-Ekspresis” и АО 
“Pasažieru vilciens”.

Можно сказать, 2018 год стал годом железнодорожников 
. На предприятиях удалось избежать необоснованных 
увольнений, увеличиваются зарплаты, сохранены 
социальные льготы. Как по концерну LDz в целом, так 
и по предприятиям АО “Pasažieru vilciens”, АО “Baltijas 
Tranzīta Serviss”, АО “Baltijas Ekspresis” и ООО “L-Ekspresis” 
выполнялись все договоренности по Коллективным 
трудовым договорам.

Руководству концерна, и в первую очередь благодаря 
активности президента LDz Эдвина Берзиньша и вице-
президента Эрика Шмукста, удалось сохранить деловые 
отношения с соседями по транзитному бизнесу, с 
белорусскими, российскими, казахстанскими коллегами, 
что способствовало увеличению объемов перевозок.

Удалось добиться принятия важных решений внутри 
страны. Прежде всего, это принятие Кабинетом министров 
Индикативного плана развития железнодорожной 
инфраструктуры на 2018-2022 годы и подписание с 
Министерством сообщения многолетнего договора, 
призванного обеспечить финансовую стабильность 
управляющего железнодорожной инфраструктурой 
публичного пользования. Приняты решения по покупке 
новых пассажирских электропоездов. Этот процесс 
продвигался непросто, и надо отдать должное министру 
сообщения Улдису Аугулису и премьер-министру страны 
Марису Кучинскису за внимание, проявленное к отрасли. 
Хотелось бы выразить благодарность и специалистам 
железнодорожной отрасли, которые проделали эту 
работу. На закупку электропоездов АО Pasažieru vilciens 
выделены правительством 259 миллионов евро. 

 
 

 
Зарплата, зарплата и еще раз зарплата является  
главным для профсоюза вопросом, но, занимаясь  
производственными вопросами, профсоюз в то же 
время продолжает заботиться и о потребностях 
железнодорожников за пределами рабочего времени. 
Так, не останавливается развитие профсоюзной базы 
отдыха, обучения и спорта “Вырогна”. В течение 2018 
года мест со всеми удобствами там стало на 30 больше, 
и благоустройство базы продолжается. В преддверии 
летних каникул мы стартовали с организацией отдыха 
детей, и в дальнейшем планируем лучшее время летом 
предоставлять на “Вырогне” для детского отдыха и 
обучения. Были выполнены и все обещания профсоюза 
по аренде спортивных помещений и бассейнов, по их 
доступности для железнодорожников и по организации 
спортивной активности.

Совместно с председателями профсоюзных организаций 
мы внимательно подходили к проблемам членов 
профсоюза. Там, где необходима была финансовая 
помощь, она оказывалась без промедлений.

Безусловно, не все проблемы решены так, как хотелось 
бы. Не у всех зарплата выросла в зависимости от их 
отдачи и производительности.  Многое еще необходимо 
сделать по улучшению организации работ. Эти вопросы 
открыты для обсуждения, над ними идет работа и 
ожидаются решения. Как известно, формула успешного 
предприятия складывается из двух составляющих – 
довольного персонала и наличия у компании средств на 
инвестиции. 

Необходимо посредством достойной, конкуренто-
способной зарплаты на предприятиях отрасли сохранять 
высококвалифицированных специалистов, без которых 
работа железной дороги немыслима.

В наступающем году хочу пожелать работникам 
железнодорожной отрасли стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне, здоровья, благополучия и удачи. 
Железнодорожная отрасль в Латвии была, есть и будет!

Савелий Семёнов 
Председатель правления Профсоюза 

железнодорожников и отрасли сообщений 
Латвии
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Šogad Latvijas valsts svin savu 
pirmo gadsimtu un otrā gadsimta 
sākumu. Tas ir būtisks stūrakmens 
un brīdis, kad izvērtēt līdzšinējo 
attīstību un lemt, kādi vēlamies būt 
turpmāk. 

“Latvijas dzelzceļa” simto gada-
dienu mēs svinēsim nākamgad, 
taču jau gandrīz divu gadu garumā 
esam tai gatavojušies, izvērtējot, 
plānojot un veidojot pamatu 
tam, kādu vēlamies redzēt sava 
uzņēmuma, koncerna, nozares un 
Latvijas nākotni. 

Šis ir bijis svinību gads valstij 
un pārmaiņu gads dzelzceļam. 
Nevienas pārmaiņas nerodas 
tukšā vietā, un parasti ir kādi ārēji 
apstākļi, kas piespiež izkāpt no 
savas komforta zonas. Un nekad 
vēsturē nav bijis tā, ka progress 
piemērotos esošajai situācijai, 
nevis otrādi. Izmaiņas tirgū, jaunas 
klientu vajadzības, citādas laikmeta 
prasības – tas viss liek citām acīm 
paraudzīties arī uz sevi un lūkot, 
ko varam darīt gudrāk, efektīvāk, 
citādāk. Raudzīties, kurās jomās 

mūsu speciālistu zināšanas var 
palīdzēt ieiet jaunās darbības sfērās, 
un kur mums pietrūkst ekspertīzes 
un prasmju, lai mūsdienīgi attīstītu 
savu līdzšinējo darbību. 

“Latvijas dzelzceļa” stratēģiskais 
redzējums, ar kuru šogad esam 
iepazīstinājuši gan darbiniekus, 
gan plašāku sabiedrību, paredz 

trīs darbības virzienus, uz kuriem 
turpmākajos gados fokusēsimies. 
Tie nav tapuši atrauti no pasaulē 
notiekošajiem procesiem – 
mēs ejam kopsolī ar dzelzceļa 
uzņēmumiem gan austrumos, 
gan rietumos un turpmāk līdzās 
transportam un tā infrastruktūrai, 
kas nenoliedzami ir un būs dzelzceļa 

pamatā, fokusēsimies arī uz loģistiku 
un tehnoloģijām. 

Soli pa solim kopā ar ostām, 
pārvadātājiem, termināļiem, muitu 
un partneriem ārpus Latvijas 
robežām pēdējos gados esam 
attīstījuši pakalpojumus kravu 
īpašniekiem, kas ļauj ietaupīt 
laiku un paļauties uz noteiktas 
kvalitātes pakalpojumu visā 
pārvadājuma maršrutā. Strādājam 
pie tālo distanču pārvadājumiem, 
bet vienlaikus attīstām arī 
jaunus pakalpojumus kopā ar 
tuvākajiem kaimiņiem. Par īpaši 
sekmīgu kopdarbu uzskatāms 
šogad izveidotais Minska-Rīga 
kravas ekspresvilciens, kurš ne 
tikai pārvadājis jau vairāk nekā 
100 sastāvus. Novembra vidū tā 
ietvaros Rīgas ostā tika nogādāts 
pirmais konteinervilciens no Siaņas 
Ķīnā, vienlaikus uz šī paša vilciena 
platformām pārkraujot konteinerus, 
kas no Rīgas ostas pa dzelzceļu 
tika vesti uz Ķīnu. Tas ir pirmais 
precedents, kad ostā notikusi šāda 
vienlaicīga konteineru pārkraušana 

Uz valsts un 
“Latvijas 
dzelzceļa” 
simtgades 
sliekšņa stāvot 

VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidenta Edvīna Bērziņa gada nogales apsveikums

Ikdienas sadarbība ar 
tuvākajiem kaimiņiem 
šogad ir bijusi ļoti 
veiksmīga. Īpaši jāuzteic 
“Latvijas dzelzceļa” 
pārstāvniecības 
Baltkrievijā darbība.

“

Foto: F64
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pārvadājumiem abos virzienos, 
un tas noteikti ir labs sākums, lai 
ar laiku šādi pārvadājumi kļūtu 
regulāri. 

Taču arī ikdienas sadarbība ar 
tuvākajiem kaimiņiem šogad ir 
bijusi ļoti veiksmīga. Īpaši jāuzteic 
“Latvijas dzelzceļa” pārstāvniecības 
Baltkrievijā darbība – kaut arī 
pārstāvniecība darbojas kopš 2017.
gada, jau šogad ir vērojams straujš 
baltkrievu kravu apjoma kāpums. 
Ieinteresētību sadarbībā vairākkārt 
apliecinājis arī Baltkrievijas 
dzelzceļa vadītājs Vladimirs Moro-
zovs, kurš šoruden, viesojoties Rīgā, 
uzsvēra ciešās sadarbības saiknes 
un to tālākās attīstības potenciālu. 

Līdzās pārvadājumu attīstībai vēlos 
uzsvērt tehnoloģiju lomu dzelzceļa 
attīstībā, turklāt runa ir gan par slie-
žu ceļu, pārbrauktuvju drošības vai 
pārmiju darbības tehnoloģiskajiem 
procesiem, gan to, cik sekmīgi 
savā ikdienā spēsim izmantot 
informācijas tehnoloģiju sniegtās 
iespējas. Mūsu infrastruktūrā jau ir 
izvietoti “LDz Cargo” viedie kravu 
apskates vārti. Pirms dažiem gadiem 
LDz infrastruktūrā tika izveidots 
modernākais datu pārraides tīkls. 
Kravu apstrādē tiek izmantota KPS 
sistēma, dažāda veida pieteikumi 
tiek apstrādāti un risināti tiešsaistes 
sistēmās, ikdienas pārskati par 
kravu kustību tiek saņemti e-pastos, 
sliežu ceļu bojājumi tiek fiksēti 
datorsistēmās un vēl un vēl, un vēl… 

Brīžiem šķiet – tas viss ir sarežģīti 
un varam taču strādāt “pa vecam”, 
tā, kā vēsturiski ir bijis. Tomēr 
šajos mirkļos vienmēr atceros DPS 
sistēmu – cik sākotnēji nelabprāt un 
ar grūtībām to pieņēmām, bet cik 
šodien ierasta un ikdienišķa tā šķiet. 

Šogad viesojoties starptautiska- 
jās izstādēs – tostarp lielākajā 
dzelzceļa tehnoloģiju pasākumā 
“InnoTrans”, – pārliecinājos, ka 
mums vēl ir plašas iespējas. 
Pasaulē jau tiek pētīta un jau pat 
izmantota virtuālās realitātes 
tehnoloģija, tiešsaistes sistēmas 
ļauj ne tikai konstatēt sliežu ceļu 
bojājumus, bet tos ar ļoti augstu 
precizitāti prognozēt un savlaicīgi 
novērst vai plānot nepieciešamos 
remontdarbus. 

Arī mēs paši radām jaunus 
produktus kopā ar ārvalstu 
partneriem un arī pašu spēkiem. 
Kolēģi, kas ikdienā vada 
vilcienus, neļaus samelot, ka ar 
modernizētajām lokomotīvēm, kas 
tapušas tepat, “LDz ritošā sastāva 
servisā”, ir cita braukšana – cits 
komforts, cita efektivitāte un cita 
jauda. 

Attīstās arī savstarpējās sadar-
bības modeļi starp dzelzceļiem, 
ostām, loģistikas kompānijām, 
stividoriem un citiem nozares 
dalībniekiem, pludinot robežas 
starp apakšnozarēm. Arī šī 
sadarbība prasa efektīvu IT sistēmu 
izveidi un darbību, kur reālajā laikā 
sekot līdzi kravas pasūtījumam, 
tās nosūtīšanai, robežpārbaudes 
procedūrām, maršrutam un citai 
būtiskai informācijai. 

Ko visas šīs pārmaiņas nozīmē 
mums? Noteikti spēju strādāt 
elastīgāk – pieņemt drosmīgus 
lēmumus un spēt risināt 
problēmjautājumus, neiesaistot 
plašu kolēģu loku, kur to iespējams 
nedarīt. Drosmi uzņemties atbildību 
un rīkoties. 

Vēl tas nozīmē nepieciešamību pēc 
vispusīgiem, plašāk domājošiem un 
atbilstoši izglītotiem speciālistiem. 
Ne velti LDz aktīvi sadarbojas ar 
izglītības iestādēm un starpnozaru 
iniciatīvām gan jauno speciālistu 
sagatavošanā, gan dažādu 
pētniecības projektu izstrādē. Ne visi 
eksperimentālie projekti “izšaus” – 
kā jebkurā nozarē, taču pat, ja viens 
no desmit izrādīsies sekmīgs, tas jau 
būs daudz! 

Un vēl – šīs pārmaiņas nozīmē arī 
spēju citādi sastrādāties savā starpā. 
Starp dažādām struktūrvienībām 
un uzņēmumiem. Ne tikai domāt, 
kas no otra mums vajadzīgs 

vai raudzīties ar sāncensīgu 
greizsirdību, bet – domāt, kā viens 
otram varam palīdzēt, tādējādi 
augot kopā! 

Tuvojoties šī gada nogalei, vēlos 
teikt paldies kolēģiem gan koncernā, 
gan nozarē par atsaucību, iniciatīvu 
un drosmi iesaistīties arvien jaunos 
projektos, aktivitātēs un norisēs, kas 
palīdz virzīties uz mērķi, kas mums 
visiem var būt kopīgs – veidot Latviju 
par mūsu reģiona loģistikas izcilības 
centru! Visiem kopā sadarbojoties, 
šī ir realizējama vīzija un vienojošs 
mērķis. 

Taču uz tālejošām vīzijām ir vieglāk 
virzīties, ja ir stabilitāte un pārliecība 
par šodienu. Tādēļ vēlos izmantot 
iespēju un teikt paldies gan 
Satiksmes ministrijai par paveikto 
darbu, gan nenoliedzami arī Latvijas 
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrībai par neizmērojamo 
atbalstu Indikatīvā dzelzceļa 
infrastruktūras attīstības plāna 
izstrādē un daudzgadu līguma 
noslēgšanā starp LDz un valsti. Šie 
ir divi dokumenti – ceļa kartes, kas 
līdz pat 2022.gadam sniedz nozarei 
nepieciešamo paļāvību, skaidrus 
nosacījumus infrastruktūras uztu-
rēšanai un modernizācijai un 
iedrošinājumu īstenot tālākos 
attīstības plānus. Tas dod arī 
paredzamību atalgojuma jomā, un 
tas ir īpaši būtiski. 

Noslēdzot 2018.gadu, esmu 
gandarīts, ka kopējiem spēkiem tas 
bijis daudz labāks par iepriekšējo 
gadu un arī sekmīgāks, nekā 
piesardzīgi paredzējām. Tomēr 
vairāk par tonnām un nobrauktajiem 
kilometriem gandarījumu rada 
cilvēki, kuri ir gatavi un spēj savu 
laiku, darbu, zināšanas un iniciatīvu 
veltīt dzelzceļa attīstībai. 

Tādēļ arī 2019.gadā vēlu visiem 
dzelzceļa nozarē strādājošajiem 
daudz jaunu ideju, enerģijas un 
sadarbības iespēju! Lai veiksmīgs 
šī gada noslēgums, skaisti svētki 
kopā ar jums mīļajiem un tuvajiem, 
un nākamgad kopīgi sagaidīsim 
Latvijas dzelzceļa otro simtgadi, 
kurā dosimies vēl stiprāki un 
viedāki! 

Noslēdzot 2018.gadu, 
esmu gandarīts, ka 
kopējiem spēkiem tas 
bijis daudz labāks par 
iepriekšējo gadu un 
arī sekmīgāks, nekā 
piesardzīgi paredzējām. 

“
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2018.gada 15.novembrī parakstīts 
jauns uzņēmuma “Pasažieru 
vilciens” Darba koplīgums. Pēc 
ilgām pārrunām un diskusijām 
arodbiedrībai izdevās saglabāt 
līdzšinējās priekšrocības. Turpretī 
dažas pozīcijas tika uzlabotas, 
piemēram, no 2019.gada 1.jan-

vāra uzņēmums pievienosies 
programmai “Veselīga dzīvesveida 
popularizēšana un veselības 
uzlabošanas veicināšana darbinieku 
vidū”. 

Detalizētāka informācija par 
koplīguma saturu un izmaiņām 
pieejama pie “Pasažieru vilciens” 

arodkomiteju priekšsēdētājiem.
Pateicamies visiem arodbiedrības 

biedriem un arodkomitejas priekš-
sēdētājiem par ieguldīto darbu, 
kā arī uzņēmuma vadībai par 
konstruktīvo sadarbību un atbalstu 
koplīguma pārrunās!

Darba koplīgumu paraksta “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs R.J.Grigulis un LDzSA valdes priekšsēdētājs 
S.Semojonvs

Pieņemts Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras 
attīstības plāns 2018.-2022.gadam

2018.gada 5.novembrī Ministru kabinetā pieņēma 
Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 
2018.-2022.gadam.

Plānu izstrādāja Satiksmes ministrijas uzraudzībā, 
plāna apspriešanā iesaistot ieinteresētās puses - 
dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, pārvadātājus, 
Latvijas Tranzīta Biznesa asociāciju, Latvijas Dzelzceļa un 
satiksmes nozares arodbiedrību u.c.

Apstiprinātais plāns raksturo publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūru, veicamos uzturēšanas, 
modernizācijas un jaunas infrastruktūras izveides 
pasākumus. Plāns paredz to, ka dzelzceļa infrastruktūras 
uzturēšana, atjaunošana, šo darbu plānošana jāveic, 
balstoties valsts tautsaimniecības prognozēs un 
vajadzībās. Plāns paredz, ka kravu pārvadājuma apjoms 
var būt mainīgs, attiecīgi valsts apņemas rast veidus, kā 
nodrošināt infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaru.

Realizējot apstiprināto plānu, valsts budžeta 
programmas 31.00.00 "Sabiedriskais transports" 

apakšprogrammas 31.04.00 "Finansējums dzelzceļa 
publiskai infrastruktūrai" ietvaros nodalīti atsevišķi 
finansēšanas plāni - finanšu līdzsvara nodrošināšanai, 
pasažieru dzelzceļa staciju un pieturas punktu 
infrastruktūras uzturēšanai un citiem mērķiem, tādējādi 
nodrošinot pārredzamību un stabilitāti arī tirgus 
dalībniekiem.

Būtisks solis nozares attīstībai ir arī tas, ka plānā 
tiek paredzēti galvenie noteikumi daudzgadu līguma 
noslēgšanai, kas saskaņā ar Dzelzceļa likuma 10.1  
panta otro daļu slēdzams starp Satiksmes ministriju 
un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītāju. 

Koncerna “Latvijas dzelzceļš” labāko darbinieku 
apbalvošana par godu Latvijas simtgadei iesākās ar līdz 
šim nebijušu notikumu - svinīgo Satiksmes ministrijas 
un “Latvijas dzelzceļš” vadības daudzgadu līguma 
parakstīšanu. (“Arodbiedrības Vēstnesis” vāka foto no 
līguma parakstīšanas brīža).

Parakstīts jauns uzņēmuma 
“Pasažieru vilciens” Darba koplīgums

▶ Aktuāli
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Valdība 5.novembrī atbalstīja, 
ka laika posmā no 2019. līdz 2024.
gadam jaunu elektrovilcienu, 
rezerves daļu fonda pieciem gadiem 
un elektrovilcienu uzturēšanas 
iekārtu iegādē, kā arī vilcienu depo 
izbūvē kopumā varēs ieguldīt līdz 
259 miljoniem eiro valsts budžeta 
līdzekļus. Noteiktais finansējuma 
apmērs neietekmēs turpmākos 
valdības lēmumus par līdzekļu 
piešķiršanu citu valstij būtisku 
nozaru attīstībai, jo ietekme uz valsts 
budžetu un tā deficītu ir neitrāla.

“Šī “Pasažieru vilcienam” ir 

vēsturiski nozīmīga diena, jo atver 
pavisam jaunas durvis ceļā uz iespēju 
sniegt mūsdienīgus un pasažieru 
vēlmēm atbilstošus sabiedriskā 
transporta pakalpojumus. Lai arī šis 
bija visiem nopietns izaicinājums, 
kopīgi ir izdarīts nozīmīgs darbs, 
lai rezultātā “Pasažieru vilciens” 
izpildītu sabiedrībai doto solījumu 
un beidzot iegādātos jaunus 
elektrovilcienus. Tagad ir jābūt 
drosmīgiem un izlēmīgiem. Ja 
vilcienus nenopirks tagad, tad tos 
vairs nenopirks vispār. Tas nav 
pieļaujams, jo iedzīvotājiem Latvijā 

ir tiesības pārvietoties mūsdienīgos, 
ērtos un kvalitatīvos vilcienos, kas 
kā vizītkarte vienlaikus parāda arī 
valsts attīstības līmeni un attieksmi 
pret mūsu cilvēkiem,” komentējot 
Ministru kabineta lēmumu, teica 
Augulis.

21.novembrī “Pasažieru vilciens” 
paziņoja, ka konkursā par 
elektrovilcienu piegādi uzvarējis 
Spānijas uzņēmums “Talgo”. 
Iepirkumā paredzēts iegādāties 32 
elektrovilcienus ar 450 pasažieru 
vietām katrā, plānotā darījuma 
summa ir 225 303 262 eiro.

Apstiprina finansējumu jauniem elektrovilcieniem; 
pieņemts lēmums par elektrovilcienu iegādi

▶ Aktuāli

ESF projekta “Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide 
profesionālās izglītības attīstībai 
un kvalitātes nodrošināšanai” 
ietvaros LDzSA organizē un aktīvi 
piedalās dzelzceļa profesiju 
standartu izstrādē. Šajā procesā 
iesaistīti dzelzceļa nozares 
speciālisti, kuriem ir zināšanas un 
pieredze attiecīgajās profesijās. 

Arodbiedrība uzskata, ka tas ir 
svarīgs darbs, jo, pamatojoties uz 
izstrādātiem profesiju standartiem, 
izveidos mācību programmas 
un mācību iestādēs gatavos 
dzelzceļa profesiju speciālistus 
ceļu saimniecībā, lokomotīvju 
un vagonu saimniecībā, vilcienu 
kustības organizēšanā, sakaru 
un signalizācijas saimniecībā. 
Gada laikā sagatavoti un 

Top jauni dzelzceļa profesiju 
standarti

saskaņoti vairāk nekā 10 dažādu 
dzelzceļa profesiju standarti 
un profesionālas kvalifikācijas 

prasības. Arodbiedrība pateicas 
visiem, kuri piedalījušies profesiju 
standartu izstrādē!

Vladimirs Novikovs

Darba aizsardzības nodaļas vadītājs
 67234286; 29532937
 vladimirs.novikovs@ldzsa.lv
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Arodbiedrība informē savus biedrus, ka, 
neskatoties uz biedra karšu termiņa beigšanos, 
biedra kartes varēs lietot līdz jaunu karšu izgatavošanai.

Arodbiedrība ir apzinājusi visus savus sadarbības partnerus un 
vienojusies, ka biedra kartes ar beigušos termiņu tiks pieņemtas un 
priekšrocības biedriem tiks piešķirtas. Jautājumu vai sarežģījumu 
gadījumā, lūdzu, zvaniet – 67234418.

Par LDzSA biedru 
kartēm!

▶ Aktuāli

2018.gada 2.novembrī Latvijas 
Brīvo arodbiedrības savienības 
(LBAS) rīkotajā pasākumā par godu 
Latvijas simtajai dzimšanas dienai 
apbalvoja labākās arodorganizācijas 
un aktīvākos līderus no visas 
Latvijas. 

Ar atzinības rakstu un balvu tika 
apbalvotas Latvijas Dzelzceļnieku 
un satiksmes nozares arodbiedrības 
arodorganizācijas un to līderi: 

Nominācijā - “Aktīvākais arod-
biedrības līderis”: Valentīns 

Gradkovskis, “Daugavpils Loko-
motīvju remonta rūpnīca” 
arodkomitejas priekšsēdētājs.

Nominācijā - “Labākā arod-
organizācija”: Lidija Solovjova, 
“Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas 
un sakaru distances Rīgas 
reģionālā centra arodkomitejas 
priekšsēdētāja;

Andrjus Vozgilevičs, “LDZ ritošā 
sastāva serviss” Daugavpils 
lokomotīvju remonta centra 
arodkomitejas priekšsēdētājs;

Jurijs Djakonovs, “Pasažieru 
vilciens” Ekspluatācijas daļas 
arodkomitejas priekšsēdētājs.

Un ar LBAS īpašo zīmi tika 
apbalvots Latvijas Dzelzceļnieku un 
satiksmes nozares arodbiedrības 
priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs, 
kā arodbiedrības līderis, kurš visus 
spēkus un zināšanas ir atdevis 
arodbiedrības darbam. 

Paldies arī visiem mūsu 
arodkomiteju priekšsēdētājiem par 
ieguldīto darbu!

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības apbalvošanas pasākums

Arodbiedrības Latvijas valsts 
simtgadei

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes 
nozares arodbiedrības pārstāvji 
30. novembrī piedalījās Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības 
(LBAS) un Fridriha Eberta fonda 
pārstāvniecības Baltijas valstīs 
organizētajā darbu tiesību forumā, 
kurā tika diskutēts par ekskluzīvām 
arodbiedrību tiesībām, inovatīvu 
sociālo dialogu, koplīgumu 
pārrunu brīvību un Vispārīgo datu 
aizsardzības regulu darba tiesību 
kontekstā.

Dalība 
darba tiesību 
forumā

Aleksandrs Muhlinkins

LBAS Priekšsēdētāja vietnieks
LDzSA Priekšsēdētāja vietnieks
 67234135; 29532935
 aleksandrs.muhlinkins@ldzsa.lv
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Latvijas  Dzelzceļnieku un 
satiksmes nozares arod-
biedrība (LDzSA) ir viena 
no lielākajām, tradīcijām 
bagātākajām un spēcīgākajām 
arodorganizācijām Latvijā. Tā 
apvieno vairāk nekā 10  500 
biedru, tostarp ne tikai dzelz-
ceļniekus, bet arī citās nozarēs 
strādājošos.

LDzSA biedru priekšrocības:  
 ▶ LDzSA sarunās  ar  darba 

devēju pārstāv darba ņēmēju 
(primāri arodbiedrības biedru)  
gan kolektīvās,  gan individuālās 
intereses, īpaši jautājumos, kas skar 
darba samaksu, sociālās garantijas 
un darba apstākļus.

 ▶ Pirms darba līguma uzteikuma 
izsniegšanas LDzSA biedram 
darba devējam ir jāsaņem LDzSA 
piekrišana. 

 ▶ LDzSA biedri saņem bezmaksas 
juridisko palīdzību darba tiesību 

jautājumos, tostarp pārstāvniecību 
Latvijas Republikas tiesās.

 ▶ LDzSA biedri bez papildu 
maksas ir apdrošināti pret nelaimes 
gadījumiem ārpus darba laika;

 ▶ LDzSA biedriem ir iespēja 
iegādāties civiltiesisko un īpašumu 
apdrošināšanu ar atvieglotiem 
noteikumiem. 

 ▶ LDzSA sniedz bezmaksas 
palīdzību gada ienākumu dekla-
rācijas aizpildīšanā.

 ▶ LDzSA rīko izglītojošus 
seminārus un nodrošina ar 
informatīvajiem materiāliem.
LDzSA biedriem tiek piedāvā-
tas īpašas atlaides: 

 ▶ Degvielas iegādei pie LDzSA 
sadarbības partneriem vai arī 
medikamentu iegādei aptieku tīklā. 
Vairāk informācijas www.ldzsa.lv.

 ▶ Atpūtas un mācību centrā 
“Virogna”, www.virogna.lv.

 ▶ 20% atlaide ERGO 
apdrošināšanas pakalpojumiem, 

tostarp ceļojumu un īpašumu 
apdrošināšanai.  10% atlaide KASKO 
un OCTA apdrošināšanai. 

 ▶ Tūrisma aģentūras “UNI 
TRAVEL” bezmaksas konsultācijas 
tūrisma pakalpojumu izvēlē, kā 
arī speciālus piedāvājumus un 
pakalpojumus ar  5% atlaidi. 

LDzSA biedriem tiek piedāvāti 
visizdevīgākie nosacījumi krāj- 
aizdevu  sabiedrības “Dzelz-
ceļnieks KS” pakalpojumiem, 
www.dzks.lv .

 
LDzSA biedriem ar izdevīgiem 

noteikumiem ir iespēja izmantot 
biedrības “Sporta klubs 
“Lokomotīve”” sadarbības 
partneru fiziskās kultūras un 
veselības uzlabošanas programmas.

Sekojiet LDzSA jaunumiem 
www.ldzsa.lv un LDzSA 
Facebook profilā!

LDzSA – sociālās un 
finansiālās drošības 
garants
Arodbiedrību misija un mērķis ir aizstāvēt  savu 
biedru tiesības un intereses

Foto: F64

 SIA «ADI Kartes»

Tālr.: +
371 67295420

Fakss: +371 67295421

kartes@adikartes.lv

Juridiskā adrese:

Akmeņu iela 49,

Ogre, LV-5001, Latvija

Biroja adrese:

Kr. Barona iela 7/9-20,

Rīga, LV-1050, Latvija

www.adikartes.lv

LDzSA ID

Priekšpuse / FRONT

Aizmugure / BACK

Krāsas / COLOR:

Pērle + CMYK + Personalizācija

Krāsas / COLOR:

Pērle + CMYK + HiCo

Paraksts / SIGNATURE:

Lūdzu parakstu ar datumu apstiprinājumam / PLEASE SIGN AND DATE FOR APPROVAL

Datums / DATE:

Vārds:

JĀN
IS

Uzvārds:

BĒR
ZIŅŠ

Numurs:

0000
00

Derīguma termiņš:

01.0
8.20

18.



10 Arodbiedrības Vēstnesis



11    Arodbiedrības Vēstnesis

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes 
nozares arodbiedrība (LDzSA) 
turpina dalību starptautiskās orga-
nizācijās un komitejās, kur LDzSA 
pārstāvjiem ir iespēja paust savu 
viedokli par aktuāliem jautājumiem 
un problēmām, kas skar dzelzceļa 
nozarē strādājošos, rast jaunas 
sadarbības iespējas.

LDzSA pārstāvis Vladimirs Novi-
kovs turpina darbu Eiropas 
Transporta federācijas Dzelzceļa 
sekcijas lokomotīvju brigāžu 
organizatoriskajā komitejā. Šī 
gada aprīlī LDzSA uzņēma šīs 
komitejas dalībniekus Rīgā, 
savukārt septembrī tikšanās 
notika Oslo. Tikšanās laikā tika 
apspriesti jautājumi par starpvalstu 
pārvadājumu organizācijas pro-
blēmām (crossboarding), perso-
nālatlases uzņēmumu darbības 
regulēšanu Eiropas Savienībā, 
mašīnistu darba algām un sociālo 
garantiju saglabāšanu. LDzSA 
atkārtoti izteikusi priekšlikumu par 
vajadzību nodrošināt vienādu dzīves 
līmeni ES dalībvalstu mašīnistiem, 
atbalstīt darba un arodbiedrību 
tiesības un sociālo aizsardzību 
liberalizētā dzelzceļa nozarē, ņemot 
vērā vidējā stabilā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanu. LDzSA piedāvāja 
izstrādāt noteikumus, kuri regulētu 
personālatlases uzņēmumu darbī-
bu un nepieļautu mašīnistu algu 
dempingu.

Šī gada oktobrī notika 44. 
starptautiskais Starptautiskās Trans- 
porta federācijas (ITF) kongress 
Singapūrā, kura laikā tika pārvēlēts 
organizācijas prezidents un 
ģenerālsekretārs, aktualizētas 
darbības prioritātes un saskaņota 
nākamo četru gadu darbības 

Starptautiskā sadarbība
stratēģija. ITF apvieno 670 
arodbiedrības no 140 valstīm, 
kas pārstāv kopumā apmēram 20 
miljonus strādājošo.

Ne mazāk svarīga ir LDzSA sadarbība 
ar Latvijas austrumu kaimiņvalstu 
dzelzceļu arodbiedrībām. LDzSA 
uzdevums ir stiprināt kontaktus, 
tādējādi veicinot arī valstu dzelzceļa 
pārvadājumu attīstību.

Šī gada jūlijā LDzSA parakstīja 
sadarbības memorandu ar Balt- 
krievijas transporta un komuni-
kācijas nozares darbinieku savie-
nības Apvienoto dzelzceļnieku 
un transporta būvniecības arod-
biedrību organizāciju. Klātesot 
satiksmes ministram Uldim Augulim 
un “Latvijas dzelzceļa” (LDz) 
prezidentam Edvīnam Bērziņam, 
no Baltkrievijas puses memorandu 
parakstīja arodbiedrību organi-
zācijas priekšsēdētājs Valērijs 
Stromuks, bet no Latvijas – LDzSA 
priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs. 
Memorands paredz pieredzes 
apmaiņu (tostarp darba tiesiskās 
aizsardzību, krājaizdevu sabiedrību 
izveides, nozarē strādājošo 
apdrošināšanu un citus jautājumus) 
un aktīvu sadarbību tranzīta nozares 
attīstīšanā Latvijā un Baltkrievijā, 
akcentējot Vitebskas – Polockas  – 
Daugavpils transporta koridora 
konkurētspējas stiprināšanu. Abas 

organizācijas vienojušās atbalstīt 
šī dzelzceļa koridora tehnoloģisko 
attīstību, uzsverot dzelzceļa 
elektrifikāciju. LDz prezidents E. 
Bērziņš augstu novērtēja abu arod-
biedrību iniciatīvu, jo Baltkrievija ir 
ļoti nozīmīgs LDz un visas Latvijas 
transporta un loģistikas nozares 
sadarbības partneris. 

Šī gada jūnijā LDzSA sagaidīja 
kolēģus no Moldovas, kas ierādās 
Latvijā ar vilcienu no Moldovas. 

Delegācijas sastāvā bija pār-
stāvji no Ģenerālā Direktora 
administrācijas, Kišiņevas dzelzceļa 
stacijas pasažieru apkalpošanas 
direkcijas, personāla direkcijas, 
lokomotīvju, vagonu, kravu saim-
niecības, ekonomikas dienesta, 
darba aizsardzības dienesta, 
sakaru dienesta, materiāli  – 
tehniskā nodrošinājuma dienesta, 
civilo celtņu aizsardzības un 
drošības dienesta, kā arī Moldovas 
dzelzceļnieku arodbiedrības feder-
ācijas. Vizītes laikā kolēģi iepazinās 
ar LDzSA darba specifiku, tikās ar 
Latvijas kolēģiem un arodbiedrības 
priekšsēdētāju Saveliju Semjonovu. 
Par spīti piesātinātajai programmai, 
viesi izbaudīja ne tikai Rīgas 
un Jūrmalas viesmīlību, bet arī 
piedalījās Jāņu dienas svinībās, 
iepazīstot mūsu dziesmu un deju 
tradīcijas.

Jekaterina Oļeiņika

Tūrisma daļas vadītājs
 67233950; 26562254
 info@unitravel.lv
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Nav pieļaujams darba līgumu, 
kas noslēgts uz nenoteiktu laiku, 
pārslēgt par darba līgumu uz 
noteiktu laiku. 

Puses var vienoties par cita darba 
veikšanu uz noteiktu laiku, taču 
tas nevar ietekmēt darba līguma 
termiņu. Piemēram, ir atbrīvojusies 
vakance un puses vienojas, ka 

darbinieks uz vienu gadu veiks 
cita amata pienākumus. Pēc gada 
darbinieks atgriežas iepriekšējā 
amatā. Darba līguma termiņš 
turpina būt spēkā un sakarā ar 
amata un pienākumu izmaiņām 
netiek grozīts.

Ja darba devējam ir zudusi 
nepieciešamība pēc konkrētu 

darbu izpildes, darba devējam 
jāveic attiecīgi saimnieciski, 
organizatoriski, tehnoloģiski vai 
tamlīdzīgi pasākumi uzņēmumā 
un jāuzsaka darba līgumi atbilstoši 
Darba likumā noteiktajai kārtībai.

Noderīga juridiskā informācija

Joprojām daudzi jautājumi 
saistīti ar vienošanos par darba 
attiecību izbeigšanu parakstīšanu. 

Būtiski atcerēties šos pieturas 
punktus:

 ▶ Lasi / domā / konsultējies 
pirms paraksti

Tev ir jāsaprot, ko paraksti un 
jāgrib parakstīt attiecīgā satura 

dokuments!
 ▶ Pārbaudi, vai sociālo ga-

rantiju līmenis atbilst tam, ko 
paredz Darba likums, darba 
koplīgums u.c.

It īpaši, ja darba devējs ierosina 
parakstīt vienošanos. Pievērs 
uzmanību, vai izmaksājamās 
naudas summas atbilst tām, ko 

Tu saņemtu, ja darba devējs Tevi 
atlaistu “pēc panta”!

 ▶ Var parakstīt gan atvaļinā-
juma, gan darbnespējas laikā

Vienošanās parakstīšanai nav 
ierobežojumu!

 ▶ Nav obligāti jāievēro termiņi
Vienošanās parakstīšanai nav 

ierobežojumu!

Vienošanās par darba attiecību izbeigšanu!

Gita Oškāja

Juridiskās daļas vadītāja
Personas datu aizsardzības speciāliste
 67234419; 28231051
 gita.oskaja@ldzsa.lv

Darbinieka veselības stāvokļa neatbilstība nolīgtajam darbam 
kā iemesls darba attiecību izbeigšanai

Par darba līguma termiņiem

Jānošķir divas situācijas:
 ▶ Ārsta atzinums par 

darbinieka veselības stāvokļa 
neatbilstību nolīgtajam darbam

Ja ir ārsta atzinums par to, ka 
darbinieka veselības stāvoklis 
neatbilst nolīgtajam darbam, tas ir 
saistošs darba devējam un darba 
devējs nevar  šādu darbinieku 
pielaist pie darba. Tādēļ darba 
devējam ir tiesības uzteikt darba 
līgumu, ja vien nav iespējams 
darbinieku ar viņa piekrišanu 
nodarbināt citā darbā. Uzsakot 
darbiniekam darba līgumu 
šajā gadījumā, darba devējam 

jāizmaksā atlaišanas pabalsts 
atkarībā no darbinieka darba stāža 
uzņēmumā (Darba likuma 112.
pants). Tāpat ir jāmaksā pabalsts, 
pamatojoties uz darba koplīgumu, 
ja tāds uzņēmumā ir noslēgts un 
paredz papildus pabalstu izmaksu 
(piemēram, koncerna “Latvijas 
dzelzceļš” darba koplīguma 5.8.p.).

 ▶ Darbinieka subjektīvais vēr-
tējums

Darbinieka sliktā pašsajūta ir 
darbinieka subjektīvs vērtējums 
par savu veselību un tā spējām 
veikt vai neveikt darbu, un tas 

darba devējam nav saistošs. 
Protams, var vienoties par darba 
attiecību izbeigšanu, taču šajā 
gadījumā ir svarīgi arī vienoties par 
naudas summu izmaksu, jo Darba 
likums uzliek darba devējam par 
pienākumu izmaksāt tikai darba 
samaksu par paveikto darbu un 
kompensāciju par neizmantoto 
atvaļinājumu. 

Ja darbinieks pats iesniegs darba 
devējam darba līguma uzteikumu, 
darba devējam tas būs saistošs, bet 
darba devējam nebūs pienākums 
izmaksāt darbiniekam atlaišanas 
pabalstu u.c. maksājumus.
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Elvīra Bobrovska

Apdrošināšanas daļas vadītāja
 67233320; 29532936
 elvira.bobrovska@ldzsa.lv

Arodbiedrības dzīve
2018. gadu daudzi no mums atcerēsies kā pārmaiņu 

gadu arodbiedrības dzīvē. Ir apvienotas un radītas jaunas 
arodbiedrību organizācijas. No janvāra līdz aprīlim aizvadītas 
48 arodbiedrību sapulces! 10 organizācijās izvēlēti jauni līderi.

Šodien mūsu arodbiedrība apvieno 90 organizācijas un vairāk 
nekā 10000 biedrus. Ne vienmēr izdodas klātienes saskarsme, 
bet gribētos lielāku aktivitāti laikā, kad tiekamies un risinām 
mums visiem būtiskus jautājumus, īpaši sagatavojot un vadot 
sapulces. Diemžēl reizēm darbojas princips “tikai ne es” vai 
“vienalga nekas nemainīsies”. 

Kolektīvi ir ievērojami “atjauninājušies”. Cerams, ka jaunieši 
aizvien vairāk novērtēs arodbiedrības darbu, un tas viņiem 
kalpos kā mudinājums iestāties arodbiedrībā un pašiem būt 
aktīviem procesu virzītājiem un dalībniekiem. Ir daudz iespēju, 
vajag tikai vēlēties! Nāciet ar jaunām idejām un priekšlikumiem, 
mēs vienmēr esam gatavi dialogam! Sāciet savā organizācijā! 

Labi, ka mūsu arodkomiteju priekšsēdētāji bieži nav 
vienaldzīgi cilvēki. Ņemot vērā viņu profesionālo aizņemtību, 
gribētos pateikties katram no viņiem par atsaucību un sapratni, 
uzmanību un pacietību!  

Paldies par darbu visiem arodbiedrības aktīvistiem!
Vēlu veselību un labklājību jaunajā gadā! Lai Jums darbā 

būtu stabilitāte un ģimenē valdītu laime! 

2018 год запомнится всем, как год перемен в профсоюзной 
жизни многих из нас. Объединены и созданы новые 
профсоюзные организации. С января по апрель проведено 
48 профсоюзных собраний! В 10 организациях избраны новые 
лидеры.

На сегодняшний день профсоюз объединяет 90 организаций 
и более 10000 членов профсоюза. Не всегда получается 
живое общение, но хотелось бы большей активности на 
местах, особенно при подготовке и проведении собраний. К 
сожалению, иногда срабатывает принцип «лишь бы не я» или 
«все равно ничего не изменится». 

Значительно «омолодились» коллективы, надеемся, что 
молодежь не всегда будет стоять в стороне от Профсоюза. Есть 
много интересного, надо только захотеть! Приходите с новыми 
идеями и предложениями, мы всегда открыты к диалогу. 
Начните у себя в организации. 

К счастью, наши председатели профкомов, зачастую не 
безразличные люди. Учитывая их профессиональную занятость, 
хочется сказать каждому из них спасибо за отзывчивость и 
понимание, внимание и терпение.  

Спасибо за работу всему профсоюзному активу. 
Здоровья и благополучия в Новом году! Стабильности Вам на 

работе и  счастья в семье!

Профсоюзная жизнь

Informācija ERGO 
klientiem

Информация 
клиентам ЭРГО

Personām, kuras izvēlējušās 3.apdrošināšanas programmu, ir 
iespēja izmantot rehabilitācijas pakalpojumus sanatorijās, kas 
atrodas Baltkrievijā. 

Apdrošināšanas atlīdzības maksimālais apmērs par 
rehabilitācijas pakalpojumiem Baltkrievijas sanatorijās ir 215 
eiro. Pirms plānot (un rezervēt) braucienu, to nepieciešams 
saskaņot ar arodbiedrību. Personām pašām ir jāorganizē 
vīzu pasūtīšana un saņemšana, kā arī jāveic sanatorijas 
rezervēšana, patstāvīgi apmaksājot ar iepriekšminētajām 
darbībām saistītos izdevumus (ERGO to nekompensēs).

Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi, lūdzu, sazināties 
ar arodbiedrības Apdrošināšanas daļas vadītāju Elvīru 
Bobrovsku, tālr.nr. 67233320, mob.tālr.nr. 29532936, e-pasts: 
elvira.bobrovska@ldzsa.lv.

C 1 октября 2018 года, обладатели 3-ей страховой программы 
здоровья, имеют возможность получить реабилитацию в 
санаториях на территории республики Беларусь. В направлении 
должна быть указана страна и название санатория. 

Перед поездкой, необходимо предварительное согласование 
с Профсоюзом. Страховое возмещение - 215 евро. Не забывайте 
вместе с чеком предоставить в страховую компанию выписку из 
санатория о полученных процедурах. 

Визу в страну и заказ путевок каждый оформляет 
самостоятельно. 

Более подробную информацию,  можно получить по тел. 
67233320, 29532936 – Эльвира Бобровска. Или электронно - 
elvira.bobrovska@ldzsa.lv.
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 ▶ Iegādāties medicīniskās apdrošināšanas polisi no 
jauna pieņemtajiem darbiniekiem varēs no 2019. gada 1. 
februāra. 

 ▶ Pārejot darbā no vienas struktūras uz citu, piemēram, 
no “Latvijas dzelzceļš” uz “LDz CARGO” vai no “LDz 
Ritošā sastāva serviss” uz “Latvijas dzelzceļš”, obligāti 
jāpārraksta visi iesniegumi apdrošināšanas prēmijām – 
medicīniskā apdrošināšana, sadzīves nelaimes gadījums, 
civiltiesiskā atbildība un īpašumu apdrošināšana. 

 ▶ No 2018. gada 1. oktobra likvidēts trīs mēnešu laika 
limits medicīnisko čeku iesniegšanai apmaksai. 

 ▶ Spēkā paliek kritisko slimību apdrošināšana – 
infarkts, insults un onkoloģija. Galvenais pamatojums 
vienreizējai izmaksai ir pirmais izraksts no slimnīcas par 
konstatēto diagnozi. Anonimitāte garantēta!

 ▶ Mēneša laikā pēc smagām operācijām un traumām 
var vērsties apdrošināšanas kompānijā (patstāvīgi 
vai caur arodbiedrību), lai saņemtu kompensāciju 
rehabilitācijai no 100 līdz 200 eiro apmērā. 

 ▶ Neaizmirstiet par nepieciešamību iepriekš saskaņot 
operācijas! Tā Jūs varēsiet izvairīties no liekām 
materiālām izmaksām. Uzmanīgi izvēlaties klīniku! Var 
veikt vēnu operāciju par 850 eiro vai par 1400 eiro abām 
kājām, bet ar papildu komfortu par 2500 eiro!!! 

 ▶ Atvērtās polises komisija turpina darbu. Izskatīšanai 
var iesniegt pamatpolises neapmaksātos čekus par 
endoprotezēšanu, onkoloģiju, hepatītu, rehabilitāciju 
pēc infarkta, insulta vai smagām traumām. Izņēmums 
ir zobu implanti, redzes lāzerkorekcija un rehabilitācija 
sanatorijā.

 ▶ Par gadījumiem, kas saistīti ar trešajām personām 
nodarītajiem zaudējumiem (civiltiesiskā atbildība) vai 
zaudējumiem personīgajam īpašumam, jāziņo pirmo 
triju dienu laikā! Iepriekš bez saskaņošanas neko nevajag 
maksāt! 

 ▶ Sadzīves traumu gadījumos centieties iesniegumu 
sagatavot caur arodbiedrību! Ja Jūs pats esat atnesis 
dokumentus uz apdrošināšanas kompānijas filiāli vai 
nosūtījis elektroniski, tas nebūt nenozīmē, ka tā būs 
ātrāk! Mums ir divas kolektīvās apdrošināšanas polises, 
un Jūsu nosūtītie dokumenti ar jautājumiem tiek atgriezti 
arodbiedrībai.

Kā vienmēr, es atkārtošos! Ja Jūs esat guvis traumu 
alkohola reibumā, bet Jums pašam šķiet, ka esat bijis 
skaidrā, tad nebrīnieties, ja Jums atteiks izmaksu! 
Atsevišķos gadījumos apdrošināšanas kompānija 
pieprasa no medicīniskās iestādes izziņu par alkohola 
saturu asinīs. Pat ja Jūs to neatceraties, tad viņiem gan, 
kā teica Ostaps Benders, “visi gājieni pierakstīti”. 

Visa Jūs interesējošā informācija ir arodbiedrības 
Apdrošināšanas daļā, kā arī to var uzzināt pa tālruņiem 
29532936, 67233320 vai pa elektronisko pastu  
elvira.bobrovska@ldzsa.lv.

Informācija 
ERGO klientiem

Информация 
клиентам ЭРГО

 ▶ Приобрести полис медицинского страхования, вновь 
принятым работникам, можно будет с 1 февраля  2019 
года. 

 ▶ При переходе  на работу из одной структуры в другую, 
например из VAS “Latvijas dzelzceļš” в SIA “LDz CARGO” или 
из SIA “LDz Ritoša sastāva serviss” в VAS “Latvijas dzelzceļš”, 
обязательно неоходимо переписать все заявления 
на удержание страховых премий – медицинское 
страхование, несчастный случай в быту, гражданско-
правовая ответственность, страхование имущества. 

 ▶ С 1 октября 2018 года снят трехмесячный лимит по 
времени подачи медицинских чеков к оплате. 

 ▶ Остается в силе страхование критических 
заболеваний  – инфаркт, инсульт и онкология. Основным 
аргументом для одноразовой выплаты является первая 
выписка из больницы об установленном диагнозе. 
Анонимность гарантируется!

 ▶ В течение месяца после тяжелых операций и 
травм, можно обратиться в страховую компанию 
(самостоятельно или через Профсоюз) за получением 
компенсации на реабилитацию от 100 до 200 евро. 

 ▶ Не забывайте о необходимости предварительного 
согласования операций! Это позволит Вам избежать 
лишних материальныз затрат. И внимательно выбирайте 
клинику! Можно сделать операцию на вены за 850 евро, 
или обе ноги за 1400 евро. А можно с комфортом, но за 
2500!!! 

 ▶ Продолжает работу комиссия по Открытому полису. 
На рассмотрение можно подавать неоплачиваемые 
основным полисом чеки за эндопротезирование,  
онкологию, геппатит, реабилитацию после инфаркта, 
инсульта, тяжелых травм. В исключении остаются зубные 
импланты, лазерная коррекция зрения, санаторная 
реабилитация.

 ▶ О случаях, связанных с ущербом третьим лицам 
(гражданско-правовая ответственность) или ущербом 
личного имущества, необходимо заявлять в течение 
первых трех дней! Без согласования, заранее ничего не 
платить! 

 ▶ Случаи бытовых травм, старайтесь оформлять через 
профком! Если Вы отнесли документы в филиал страховой 
компании или отправили электронно – это не значит, 
что будет быстрее! У нас два коллективных страховых 
полиса и отправленные Вами документы, возвращаются 
с вопросами в Профсоюз!

И, как всегда, повторюсь! Если Вы получили травму в 
состоянии алкогольного опьянения, но для себя решили, 
что были трезвы – не удивляйтесь, если Вам откажут 
в выплате! В отдельных случаях, страховая компания 
делает запрос в медицинское учреждение на наличие 
алкоголя в крови. Даже если Вы этого не помните, то у 
них, как говорил Остап Бендер - «все ходы записаны».

 
Вся интересующая Вас информация, в отделе 

страхования профсоюза, по телефонам 29532936, 
67233320 или электронно elvira.bobrovska@ldzsa.lv.
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 ▶ Kādos gadījumos netiek 
apmaksāti maksas pakalpojumi, 
kas saistīti ar onkoloģiskām sa-
slimšanām? 

Pakalpojumi, piemēram, konsultā-
cijas, izmeklējumi, ārstēšanās slimnīcā, 
kas saņemti saistībā ar onkoloģiskām 
saslimšanām, netiek apmaksāti, 
ja pacientam jau ir diagnosticēta 
onkoloģiska saslimšana.  

 ▶ Kāpēc ne vienmēr tiek 
apmaksātas dermatologa konsultā-
cijas un ārstēšana? 

Dermatologa konsultācija un ārstē-
šana netiek apmaksāta, ja tā saistīta 
ar tādu pakalpojumu apmaksu, 
kas apdrošināšanas noteikumos 
vai veselības apdrošināšanas pro-
grammā norādīti kā izņēmumi vai 
neapmaksājami pakalpojumi. Tādi ir, 
piemēram, seksuāli transmisīvu slimību 
diagnostika un ārstēšana, pakalpojumi, 
kas saistīti ar skaistumkopšanu, 
kosmetoloģiju, Acne, Rosacea.

 ▶ Vai polises darbības laikā 
iespējams izmantot 10 masāžas pro-
cedūras, 10 fizioterapijas procedūras 
un 10 fizikālās terapijas procedūras? 
No kādas polises pozīcijas šīs 
procedūras tiks apmaksātas? 

Masāžas un ārstnieciskās vingrošanas 
(fizioterapijas) pakalpojumus apdro- 
šinātā persona var saņemt ambulatorās 
rehabilitācijas limita ietvaros, ja 
ambulatorā rehabilitācija ir iekļauta 
programmā. Iespējams saņemt 
gan masāžas, gan vingrošanas 
pakalpojumus, kamēr vien limits nav 
izsmelts. Procedūru skaits vingrošanai 
un masāžām netiek ierobežots, taču, 
ja ambulatorās rehabilitācijas limits 
izbeigsies ātrāk, visas 10 procedūras 
nebūs iespējams saņemt. Fizikālās 
procedūras tiek apmaksātas līdz 
10 procedūrām vienas saslimšanas 
gadījumā kopējā apdrošināšanas limita 
ietvaros.

 ▶ Cik reizes gadā var veikt 
magnētisko rezonansi un vai šo čeku 
apmaksai ir limits? 

Magnētiskās rezonanses izmeklē-
jumiem nav noteikts skaita 
ierobežojums, tos apmaksā apdroši-
nāšanas polises kopējā limita ietvaros.

 ▶ Vai tiek apmaksāta rehabilitācija 
sanatoriju dienas stacionāros? Vai arī 
to apmaksā tikai 3. apdrošināšanas 
programma? 

Stacionārā rehabilitācija sanatoriju 
jeb rehabilitācijas centru dienas 
stacionāros var tikt apmaksāta:

a. 1. un 2. programmā – tikai pēc 
smagām saslimšanām, operācijām un 
traumām;

b. 3. programmā – saskaņā ar ārstējošā 
ārsta nosūtījumu. 

Ambulatorās rehabilitācijas pakal-
pojumi tiek apmaksāti tikai tad, ja tie 
saņemti ambulatorās ārstniecības 
iestādēs: poliklīnikās, ambulatoros 
veselības centros, reģistrētās masieru 
praksēs u.tml. iestādēs.

 ▶ Ja cilvēks ir saslimis Lietuvā 
un vēršas tur pēc medicīniskās 
palīdzības, vai šie čeki tiks apmaksāti 
veselības apdrošināšanas polises 
ietvaros un kādā apmērā? 

Maksas ambulatorie un stacionārie 
pakalpojumi, kas saņemti Lietuvā 
vai Igaunijā, tiek apmaksāti saskaņā 
ar programmas nosacījumiem, ne-
piemērojot cenrāžus.  

 ▶ Vai pirms Lietuvas vai Igaunijas 
apmeklējuma ir jāiegādājas ceļojumu 
apdrošināšanas polise? 

Maksas ambulatorie un stacionārie 
pakalpojumi polises ietvaros tiek 
apmaksāti arī Lietuvā un Igaunijā, 
tomēr iesakām, apmeklējot šīs valstis, 
iegādāties arī ceļojumu apdrošināšanu. 
Ceļojumu apdrošināšanas polises 
izmaksas ir salīdzinoši nelielas, tomēr, 
notiekot nopietnam negadījumam 
vai pēkšņi konstatējot nopietnu 
saslimšanu, tā var būt būtisks 
atbalsts, piemēram, tiek apmaksāta 
apdrošinātās personas nogādāšana 
atpakaļ Latvijā, pavadošā medicīniskā 
personāla, ja tāds nepieciešams, ceļa 
izdevumi un citi pakalpojumi. 

 ▶ Vai es varu internetā noskaidrot 
līdzekļu atlikumu veselības apdro-
šināšanas kartē, vai jāraksta speciāls 
iesniegums? Kur to var saņemt? 

Informāciju par saņemto ārstniecisko 
pakalpojumu apjomiem savas 
veselības apdrošināšanas polises 
ietvaros, kā arī limitu atlikumu 

summas apdrošinātās personas var 
uzzināt, uzdodot šo jautājumu brīvā 
formā portālā www.mansergo.lv  
sadaļā “Mana sarakste”. 

 ▶ Kādus bonusus varu saņemt 
un vai tādi ir, ja gada laikā neesmu 
izmantojis veselības apdrošināšanas 
polisi?

Ja apdrošināšanas perioda 
laikā nebūsiet ne reizi izmantojis 
ārstniecības pakalpojumus veselības 
apdrošināšanas polises ietvaros un 
ja veselības apdrošināšanas polise 
ir bijusi spēkā bez pārtraukuma, tad 
apdrošinājuma summa “Maksas 
stacionārajai palīdzībai” nākamajam 
apdrošināšanas periodam var tikt 
palielināta par 300 eiro. Piemēram, 
ja programmas nosacījumi 
paredz, ka maksas stacionārās 
palīdzības apdrošinājuma summa 
ir 1200 eiro, tad, izvēloties šo 
pašu apdrošināšanas programmu 
nākamajam apdrošināšanas perio-
dam, apdrošinājuma summa maksas 
stacionārajai palīdzībai Jums jau būs 
1500 eiro. Paaugstināta apdrošinājuma 
summa maksas stacionārajai palīdzībai 
būs spēkā, kamēr Jūsu veselība tiks 
apdrošināta sadarbībā ar Latvijas 
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrību.

Vienlaikus jāņem vērā, ka kolektīvās 
veselības apdrošināšanai darbojas 
solidaritātes princips. Proti, kādai 
personai apdrošināšanas gada laikā 
rodas vairāk izdevumu, savukārt 
kādai citai personai – mazāk. Polises 
apdomīga lietošana ietekmē kopējo 
rezultātu, kas ir svarīgs, lai nodrošinātu 
vēl izdevīgāku veselības apdrošināšanas 
polises cenu nākamajā apdrošināšanas 
gadā. 

 ▶ Kādas atlaides ir arodbiedrības 
biedriem, apdrošinot autotransportu 
un nekustamo īpašumu? 

Jau tradicionāli mūsu sadarbības 
ietvaros aicinām LDzSA biedrus 
apdrošināt savu privāto īpašumu, 
transportu, kā arī iegādāties 
apdrošināšanas polisi, dodoties 
ceļojumos.

Biežāk uzdotie jautājumi par 
apdrošināšanu
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 ▶ В каких случаях не 
оплачиваются платные услуги, 
связанные с онкологическими 
заболеваниями?

Услуги, полученные в связи с 
онкологическими заболеваниями, 
например, консультации, обследования, 
лечение в больнице, не оплачиваются, 
если у пациента уже диагностировано 
онкологическое заболевание.

 ▶ Почему не всегда 
оплачивается консультация и 
лечение у дерматолога?

Консультация и лечение у дерматолога 
не оплачивается, если это связано 
с оплатой таких услуг, которые в 
условиях страхования или в программе 
страхования указаны как исключения 
или неоплачиваемые услуги. Таковыми, 
например, являются: диагностика и 
лечение сексуально-трансмиссивных 
заболеваний, услуги, связанные с 
косметологией, ACNE, Rosacea.

 ▶ Можно ли за период действия 
полиса использовать 10 
процедур массажа, 10 процедур 
физиотерапии и 10 процедур 
физикальной терапии? С какой 
позиции будут сниматься деньги?

Услуги массажа и лечебной гимнастики 
(физиотерапии) застрахованное лицо 
может получить в рамках лимита на 
амбулаторную реабилитацию, если 
амбулаторная реабилитация включена 
в программу страхования. Можно 
использовать и процедуры массажа, 
и занятия лечебной гимнастикой, 
пока не исчерпан лимит. Количество 
процедур гимнастики и массажа не 
ограничивается, но если лимит на 
амбулаторную реабилитацию будет 
исчерпан, получить все 10 процедур 
не будет возможности. Физикальная 
терапия оплачивается в рамках общего 
лимита страхования, в объеме 10 
процедур в каждом случае заболевания.

 ▶ Сколько раз в году можно 
делать магнитный резонанс и 
есть ли лимит по оплате чеков?

На обследования магнитного резонанса 
не установлено количественное 
ограничение, таким образом, эти 
обследования оплачиваются в рамках 
общего лимита страхового полиса. 

 ▶ Оплачивается ли реа-
билитация в дневном стационаре 
при санатории? Или это только по 
3-ей программе страхования?

Стационарная реабилитация в 
дневных стационарах санаториев 
или реабилитационных центров 
оплачивается:

• В рамках 1 и 2 программы – только 
после тяжелых заболеваний, операций 
и травм;

• В рамках 3 программы – согласно 
направлению лечащего врача.

Услуги амбулаторной реабилитации 
оплачиваются только в случаях, 
если они получены в амбулаторных 
лечебных учреждениях: поликлинниках, 
амбулаторных центрах здоровья, 
регистрированных массажных кабинетах 
и других подобных учреждениях.

 ▶ Если человек заболел в Литве 
и обращался в медицинское 
учреждение за помощью, оплатят 
ли ему эти чеки по полису 
здоровья и в каком объеме? Или 
в таких случаях должен быть 
полис страхования путешествия?

Платные амбулаторные и 
стационарные услуги, полученные 
в Литве и Эстонии, оплачиваются в 
соответствии с условиями программы, 
не применяя прейскуранты.

 ▶ Нужно ли приобретать полис 
страхования путешествия, перед 
посещением Литвы или Эстонии? 

Платные амбулаторные и 
стационарные услуги в рамках полиса 
оплачиваются также в Литве и Эстонии, 
тем не менее, советуем при посещении 
этих стран приобретать также 
страхование путешествий. Расходы на 
страхование путешествий сравнительно 
небольшие, но, при наступлении 
серьезного происшествия или внезапно 
констатировав серьезное заболевание, 
полис страхования путешествий может 
стать существенной поддержкой, 
например, при возвращении 
застрахованного лица обратно в 
Латвию, в том числе дорожные расходы 
медицинского персонала, если это 
необходимо, и другие сопутствующие 
услуги. 

 ▶ Могу ли я через интернет, 
уточнить остаток средств на 

карточке здоровья или нужно 
писать специальное заявление? 
Где его можно взять?

Информацию об объемах полученных 
медицинских услуг в рамках своего 
полиса страхования, а также остаточные 
суммы лимитов, застрахованные лица 
могут узнать, задав вопрос в свободной 
форме на портале www.mansergo.lv в 
разделе «Мои переписки».

 ▶ Если полис не использовался 
в течение года, какими бонусами 
можно воспользоваться и есть ли 
они?

Если в течение периода страхования 
Вы ни разу не используете медицинские 
услуги в рамках страхового полиса 
здоровья, и, если страховой полис 
был в силе без перерыва, в этом 
случае страховая сумма на платные 
стационарные услуги следующего 
периода страхования будет увеличена 
на 300.00 EUR. Например, если 
условия программы предусматривают, 
что страховая сумма на платные 
стационарные услуги составляет 1200.00 
EUR, то, выбирая такую же программу 
страхования на следующий страховой 
период, сумма страхования на платную 
стационарную помощь составит уже 
1500.00 EUR. Повышенная сумма 
страхования на платную стационарную 
помощь будет в силе, пока Ваше здоровье 
будет застраховано в сотрудничестве 
с Профсоюзом железнодорожников и 
отрасли сообщений Латвии. 

В тоже время необходимо учитывать, 
что в рамках коллективного страхования 
здоровья действует принцип 
солидарности, а именно, у одной 
персоны в течение страхового периода 
появляется больше расходов, в то 
время как у другой – меньше. Разумное 
использование полиса влияет на 
общий результат, который важен, чтобы 
обеспечить еще более выгодную цену 
на страховые полисы на следующий 
период страхования.

 ▶ Какие скидки имеет член 
профсоюза при страховании 
автотранспорта и недвижимости?

По традиции, в рамках нашего 
сотрудничества, предлагаем членам 
LDzSA страховать свое имущество, 
транспорт, а также приобретать страховой 
полис, отправляясь в путешествие.

Самые часто задаваемые вопросы по 
страхованиию
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Улучшения страховых полисов ERGO, выданных с 1 
октября 2018 года:

 ▶ Не применяется 3-х месячное ограничение по 
времени на подачу медицинской и финансовой 
документации (чеков, квитанций).

Это означает, что документы, подтверждающие платеж – 
чеки и квитанции за услуги, полученные в ситуации, 
когда не представилось возможным расплатиться 
страховой картой, Вы можете подать в течение всего 
срока действия страхового полиса, и еще в течении трех 
месяцев после окончания срока действия полиса. Тем не 
менее, ERGO советует не медлить с подачей документов 
на возмещение, поскольку платежные документы могут 
обесцветиться или пропасть. Иногда, для принятия 
решения о выплате возмещения, необходимо уточнить 
информацию, указанную в чеке, но, по прошествии 
долгого времени со дня выдачи чека, получение 
дополнительной инфрормации может быть осложнено 
и потребует большего времени,  в результате чего, 
принятие решения о выплате возмещения также может 
затянуться, в отличии от ситуации, когда платежные 
документы были поданы вскоре после получения услуги.

 ▶ Услуги платной стационарной реабилитации 
оплачиваются во всех странах Балтии (в Латвии, Литве и 
Эстонии), а также в Белоруссии.

Kādi uzlabojumi veikti 
jaunajās veselības 
apdrošināšanas 
polisēs?

Какие улучшения 
сделаны в новых 
полисах страхования 
здоровья? ERGO

ERGO veselības apdrošināšanas polisēs, kas izsniegtas 
no 2018. gada 1. oktobra, iekļauti šādi uzlabojumi:

 ▶ Netiek piemērots trīs mēnešu ierobežojums 
medicīniskās un maksājumus apliecinošās 
dokumentācijas (čeku, kvīšu) iesniegšanai.

Tas nozīmē, ka maksājumu dokumentus – čekus, 
kvītis par pakalpojumiem, kas saņemti situācijās, kad 
nevarējāt norēķināties ar karti, Jūs varat iesniegt visā 
polises darbības laikā, kā arī trīs mēnešus pēc polises 
darbības beigām. Tomēr ERGO iesaka nekavēties ar 
atlīdzību dokumentu iesniegšanu, jo maksājumu 
dokumenti var izbalēt vai pazust. Dažkārt lēmuma par 
atlīdzības izmaksas pieņemšanai nepieciešams precizēt 
kādu informāciju, kas norādīta čekā, un pēc ilgāka laika 
papildu informācijas iegūšana var būt sarežģīta un 
prasīt ilgāku laiku, kā rezultātā lēmuma pieņemšana par 
atlīdzības izmaksu var prasīt vairāk laika nekā gadījumā, 
ja maksājuma dokumenti iesniegti nekavējoties. 

 ▶ Maksas stacionārās rehabilitācijas pakalpojumi 
tiek apmaksāti visās Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā), kā arī Baltkrievijā.

2019. gadam LDzSA biedriem ERGO piedāvā īpašas atlaides 
individuālajiem apdrošināšanas pakalpojumiem

На 2019 год членам LDzSA ERGO предлагае особые 
скидки на индивидуальные услуги страхования

Apdrošināšanas veids
Вид страхования

Atlaide
Скидка

Privātīpašuma apdrošināšana 
Страхование частного имущества 20%
Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Страхование гражданской правовой ответсвенности 20%
Ceļojumu apdrošināšana
Страхование путешествий 20%
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana jeb OCTA 
Обязательное страхование гражданской правовой 
ответственности автовладельца (OCTA)

10%

Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšana jeb KASKO
Добровольное страхование транспортных средств (KASKO) 10%
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Pateicoties Latvijas dzelzceļa 
koncerna darba devējiem, AK 
priekšsēdētājiem, arodbiedrības 
biedriem un aktīvistiem, Latvijas 
dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrība (LDzSA) cenšas 
saglabāt jau sasniegto un stiprināt 
jauno darba koplīgumu pozīcijas.

Pamatojoties uz darba koplīgumu, 
kas noslēgts ar koncernu 
“Latvijas dzelzceļš” un tā meitas 
uzņēmumiem, LDzSA saņem 
finansējumu no darba devējiem 
nestrādājošo pensionāru sociālo 
vajadzību apmierināšanai un 
veselīga dzīvesveida popu-
larizēšanai. 

Finansējuma administrēšana 
nodota LDzSA pārziņā un saskaņā 
ar darba koplīguma nosacījumiem 
arodbiedrības valde apstiprina 
budžetu par pensionāru naudas 
līdzekļu izlietojumu.

Arodbiedrība noslēdz papildus 
vienošanās ar Latvijas Dzelzceļa 
nozares pensionāru organizāciju, 
kurā atrunāts, ka no darba devējiem 
saņemto finansējumu arodbiedrība 
pārskaita organizācijai saskaņā ar 
izrakstīto rēķinu.

Pensionāru organizācijā apvieno-
jušies gandrīz 3000 dzelzceļa 
veterāni, kopumā astoņās  reģio-
nālajās nodaļās – Rīgā, Daugavpilī, 
Rēzeknē, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, 
Krustpilī un Gulbenē. Saņemtie 
finanšu līdzekļi tika izmantoti 

slimnieku apmeklējumiem, personu 
ar kustību ierobežojumiem aprūpei, 
sociālo darbinieku kontrolēšanai, 
sociālās labklājības celšanai, 
atbalstot veterānu interešu klubu 
darbību. Tika sniegta materiālā 
palīdzība dzelzceļa veterāniem, 
kuri nokļuva nelaimē vai krīzes 
situācijā, kuriem nepieciešama 
operācija. Atbalsts tika novirzīts arī 
maznodrošinātajām un vientuļajām 
personām.

Darba koplīgums nozīmē finanšu 
atbalstu dzelzceļa nozares 
pensionāriem. LDzSA aktīvi strādā 
arī pie atbalsta programmām 
dzelzceļa veterāniem. Piemēram, 
arodbiedrība un ERGO ir vienojušās 
par speciālu veselības programmu 
mūsu veterāniem. 

Strukturētam darbam ar veselīga 
dzīvesveida popularizēšanas pro-
grammu izveidota Dzelzceļa sporta 
attīstības padome. Padomes sastāvā 
tika iekļauti pārstāvji no visām 
iesaistītajām pusēm - arodbiedrība, 
darba devēji, dzelzceļa mezglu 
pārstāvji un struktūrvienības. 
Padome nākamajam gadam ir 
sagatavojusi sporta pasākuma 
finanšu plānu, kuru LDzSA sēdē 
apstiprina valde. 

2018.gadā LDzSA nodrošināja 
Latvijas dzelzceļa darbiniekiem 
iespēju stiprināt veselību peld-
baseinos un sporta zālēs visā 
Latvijā, kā arī organizēja vasaras 

sporta svētkus struktūrvienībām un 
reģioniem. Līdztekus arodbiedrība 
ir atbalstījusi tādus sporta veidus 
kā hokejs, basketbols, volejbols 
un futbols, nodrošinot darbiniekus 
ar nepieciešamajām telpām.  
Koncerna “Latvijas dzelzceļš” 
darbinieki un arodbiedrības biedri 
veiksmīgi pārstāvēja “Latvijas 
dzelzceļu” Latvijas un starptautiska 
mēroga turnīros. Svarīgi atzīmēt, 
ka katru gadu veselīga dzīvesveida 
kustība paplašinās un arodbiedrībai 
ir iespēja sporta aktivitātēs iesaistīt 
aizvien lielāku cilvēku skaitu. 

Veiksmīgi aizvadīta bērnu vasaras 
sporta nometne “Sporto vesels 
Virognā 2018”. Sporta padome un 
LDzSA valde lēma, ka no saņemtiem 
naudas līdzekļiem veselīga dzī-
vesveida popularizēšanai daļa 
jāizlieto nometņu rīkošanai. 
Organizatoru piešķirtais finan-
sējums sasniedz 60% no nometņu 
izmaksām, savukārt bērnu vecāki 
līdzfinansē 40%. 

Esam gandarīti paziņot, ka 2018.
gada novembrī tika parakstīts jauns 
darba koplīgums ar “Pasažieru 
vilciens”, un jau no 2019.gada 
1.janvāra arī  “Pasažieru  
vilciens” darbinieki varēs 
izmantot iespēju piedalīties 
veselīga dzīvesveida programmā. 

Anna Buzikova

Grāmatvede
 67234193; 26897096
 gramatvediba@ldzsa.lv

Saglabāt jau sasniegto un stiprināt 
mūsu pozīcijas
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Latvijas Dzelzceļa nozares pensionāru organizācijai 
ir astoņas reģionālās nodaļas. Nodaļās pensionāriem 
sniedz atbildes uz interesējošiem jautājumiem, 
šeit var iestāties dzelzceļa veterānu organizācijā, 
noformēt ERGO veselības apdrošināšanas polisi vai 
arī piedalīties dažādās organizācijas aktivitātēs. 

Reģionālās nodaļas atrodas: 
 ▶ Rīgā Dzirnavu ielā 147/3,  pieņem 12  aktīvisti 

(iedalījums pēc bijušajām darba vietām), tālr. 67233944; 
 ▶ Daugavpilī Stacijas ielā 44, (Daugavpils stacijas ēkas 

2. stāvā). Daugavpils reģionālās nodaļas vadītāja Raisa 
Ņefjodova, tālr. 28601916;

 ▶ Gulbenē Dzelzceļa ielā 8  (Gulbenes stacijas ēkā). 
Gulbenes reģionālās nodaļas vadītāji Arvīds Grīslis un 
Inga Vanuška, tālr. 29646433. 

Citām reģionālajām nodaļām nav pastāvīgu 
pieņemšanas telpu, tāpēc lūdzam zvanīt nodaļu 
vadītājiem:

 ▶ Olgai Eglītei Jelgavā,  tālr. 29905401; 
 ▶ Nelli Ševcenko Rēzeknē,  tālr. 26164085; 
 ▶ Irinai Korobecai Krustpilī,  tālr. 22361965; 
 ▶ Ārijai Lapiņai Liepājā,  tālr. 26034432; 
 ▶ Annai Bērzkalnei Ventspilī,  tālr. 29868391.

Latvijas Dzelzceļa nozares 
pensionāru organizācija

Māra Nāruka 
Latvijas Dzelzceļa nozares 
pensionāru organizācijas 
priekšsēdētāja

Esam sabiedriskā labuma organizācija 
(strādājam divos virzienos: labdarība 
un sociālais darbs) jau kopš 2005. 
gada un katru gadu no jauna uzturam 
šo statusu, galvenokārt rūpējoties 
par nestaigājošajiem un vientuļajiem 
veterāniem. Gandrīz divas trešdaļas 
mūsu organizācijas biedru ir sasnieguši 
cienījamo septiņdesmit piecu gadu 
vecumu vai pārsnieguši to. Un tieši 
šis apstāklis lielā mērā diktē mūsu 
organizācijas uzdevumus – būt pēc 

iespējas tuvāk veterānam, būt līdzās 
arī tad, kad viņi paši jau vairs nevar 
iziet ārpus četrām sienām, likt viņam 
saprast, ka nav aizmirsti – viņus 
atceras un godā par viņu darba 
mūžu. Apsveicam savējos jubilejās. 
Cenšamies pēc iespējas biežāk 
apmeklēt nestaigājošos, slimos. Kad 
sarēķinājām kopā, iznāca, ka 2017. 
gada laikā esam apmeklējuši 735 
veterānus. Paši pat nobrīnījāmies: vai 
tiešām tik daudz?

“
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Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas 
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrība (LDzSA) sadarbībā 
ar “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un 
biedrību “Dzelzceļa sporta klubs 
“Lokomotīve”” rīko bērnu vasaras 
nometni. Arī šogad nometnes 
galvenie mērķi bija rūpēties par 
izglītojošu bērnu atpūtu, veicināt 
veselību un sportot svaigā gaisā, 
kā arī palīdzēt katram dalībniekam 
apgūt jaunas prasmes un atklāt 
savu apslēpto talantu.

Var teikt, ka šī vasara bija īpaša, jo 
tika uzņemtas četras bērnu grupas. 
Kopumā nometnē piedalījās 189 
bērni no visiem Latvijas reģioniem. 
Bērni ieguva jaunus draugus, 
pilnveidoja jau esošās prasmes, kā 
arī apguva jaunas lietas, par kurām 
pirms tam pat iedomāties nevarēja. 
Bērniem bija lieliska iespēja nokļūt 
citā vidē un paskatīties uz pasauli 
citām acīm, ieraudzīt skaisto mums 
apkārt.

Mūsdienu bērni aizvien biežāk 

izvēlas savu brīvo laiku pavadīt 
pie datoriem, televizoru ekrāniem, 
elektronizētām spēļu ierīcēm, kas 
rezultātā noved pie mugurkaula 
problēmām, liekā svara, skābekļa 
trūkuma organismā un virkni citām 
veselības problēmām. Bērniem 
ir mazkustīgs dzīvesveids, tāpēc 
LDzSA kā nometnes organizatoram 
bija ļoti svarīgi nodrošināt iespējami 
daudz aktivitātes, kas dotu iespēju 
bērniem atrasties svaigā gaisā un 
kustībā.

Nometne – tās ir durvis uz 
jaunu dārgumu atklāšanu!

Visas dzīves garumā, sākot jau no bērnības, ikviens no mums izvēlas savu 
attīstības un pilnveidošanās ceļu. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, pa kuru 
ceļu iesim un kuras iespēju durvis atvērsim.
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Nometne – tās ir durvis uz 
jaunu dārgumu atklāšanu!

Katrai dienai bija izstrādāta 
interesanta programma, kas bija 
akcentēta uz aktīva dzīvesveida 
veicināšanu. Nometnes dalībnieki 
piedalījās integrētās nodarbībās, 
kā arī papildināja angļu valodas 
zināšanas. Bērni sacentās dažādās 
sporta disciplīnās, piedalījās 
stafetēs un atrakcijās. 

Ārī šogad rīkojām ekskursijas 
pa Latgales skaistākajām vietām. 
Bērniem bija iespēja ne tikai 
izklaidēties, aktīvi sportot un izzināt 
Latgali, bet arī iegūt jaunas un 
lietderīgas zināšanās par vidi. 

Nometnes dalībnieki ar aizrautību 
klausījās Latvenergo speciālistu 
vadītās “Elektrodrošības stundas” 
un uzzināja būtiskāko par 
elektroenerģijas nozīmi sadzīvē, 
enerģijas taupīšanas iespējām un 
elektroierīču lietošanas pareizību 
un, būtiskākais, - drošību.

Lai izvairītos no neuzmanības 
vai vieglprātības izraisītajiem 
negadījumiem, bērni apguva 
dzelzceļa drošības nodarbības, 
kurās ne tikai apmācīja, kā pareizi 
un droši uzvesties dzelzceļa tuvumā 
un vilcienā, bet arī uzzināja daudz 
interesanta par dzelzceļa vēsturi. 
Paldies LDz Drošības izglītības 
speciālistei Mārai Baumanei! 
Darbs ar bērniem šajās nodarbībās 
tika organizēts ar dažādu rotaļu, 
konkursu un multfilmu palīdzību, 
tādējādi pasniedzot informācija 
visatbilstošākā veidā. 

Turpinājums 24.lpp.



24 Arodbiedrības Vēstnesis

Vēlamies īpaši pateikties “LDz 
Ritošā sastāva servisa” vadībai un 
darbiniekiem par atsaucību un 
profesionalitāti, vadot interesanto 
ekskursiju! Trīs stundu laikā, 
bērniem (arī pedagogiem un 
organizatoriem) bija iespēja uzzināt 
vairāk par Daugavpils Lokomotīvju 
remonta centru un Daugavpils 
Vagonu remonta centru.

Mēs esam priecīgi paziņot, ka 
nometne aizvadīta veiksmīgi, ik 
viens dalībnieks bija gandarīts un, 
jau dodoties prom no nometnes, 
teica, ka gaida 2019.gada nometni. 
Paldies visiem pedagogiem, ārstiem, 
organizatoriem, kuri palīdzēja 
organizēt un vadīt nometni!

2018.gada dalībnieku skaits un at-
saucība ir pats labākais novērtējums 
mūsu - LDzSA komandas - darbam! 

Esam jau sākuši darbu pie 
2019.gada vasaras bērnu sporta 
nometnes “Sporto vesels Virogna 
2019” organizēšanas. Informācija 
par nometni būs pieejama no 2019.
gada februāra arodbiedrības mājas 
lapā: www.ldzsa.lv, LDz intranetā, kā 
arī pie arodbiedrības arodkomiteju 
priekšsēdētājiem. 

Turpinājums no 23.lpp.

Anna Buzikova

Prieks bērnu acīs, jauni draugi, bērnu emocijas – 
tas mums ir ļoti svarīgi! Paldies par uzticību 
un sadarbību 2018. gadā! Ceram uz turpmāko 
sadarbību un drīzu tikšanos Virognā!

“
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Vecāku atsauksmes
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Во время лагеря у детей была возможность написать 
свои идеи по улучшению базы отдыха "Virogna"! Самая 
интересная будет отмечена подарком! Мы получили 
много разнообразных идей не только по улучшению 
территории базы, а также варианты проведения досуга для 
детей! Победительница - Анастасия Белолюбская. 

Поздравляем!

* С разрешения автора публикуем полную версию текста.

Bērnu priekšlikumi 
“Virognas” attīstībai

Bērniem bija iespēja piedalīties konkursā un iesniegt 
nometnes organizatoriem priekšlikumus “Virognas” bāzes 
attīstībai. Saņēmām ļoti daudzus bērnu priekšlikumus ne 
tikai bāzes pilnveidošanai, bet arī bērnu redzējumu par 
to – kādas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērni labprāt 
gribētu, lai ievieš bāzē.   Labākā priekšlikuma iesniedzēja 
tika apbalvota. Konkursā uzvarēja – Anastasija 
Beloļjubskaja!

* Pilns priekšlikumu teksts publicēts, saskaņojot ar darba 
autori.

Uzdāviniet saviem tuvajiem mierīgu 
atpūtu sniegotā Virognas ezera krastā. 
Iegādājieties atpūtas bāzes un mācību 
centra “Virogna” dāvanu kartes! 

Dāvanu kartes iespējams iegādāties 
LDzSA birojā, Dzirnavu ielā 147 un 
atpūtas bāzē un mācību centrā 
“Virogna”.
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Zīmējumu konkursu organizē: 
Latvijas Dzelzceļnieku un sa-tiksmes 
nozares arodbiedrība (Arodbiedrība) 
kopā ar Kooperatīvo krājaizdevu 
sabiedrību “Dzelzceļnieks KS”

Konkursa tēma: Zīmējumā 
jābūt attēlotam Bērnu nometnes 
ģerbonim, kurā jāatspoguļo 
bērnu aizraujošā dzīve vasaras 
nometnē Arodbiedrības mācību 
centrā un atpūtas bāzē “Virogna”, 
kur kopā ar draugiem, ģimeni 
var ne tikai izklaidēties, sportot, 
mācīties un strādāt, bet arī baudīt 
neaizmirstamus mirkļus. 

Zīmējuma konkursa mērķis: 
Veicināt bērnu radošo pašizpausmi, 
prasmi zīmējumā un stāstā atklāt 
savas izjūtas par laimīgu un 
aizraujošu dzīvi nometnes laikā, kā 
arī iesaistīt bērnu sabiedriskajās 
aktivitātes.

Organizatoru mērķi un uz-
devumi:

 ▶ Konkursa organizēšana;
 ▶ Informācijas izplatīšana ar 

mērķi iesaistīt konkursā pēc iespējas 
vairāk bērnu;

 ▶ Konkursa noteikumu un ie-
sniegšanas termiņu apstiprināšana;

 ▶ Konkursa vērtēšanas komi-
sijas darba organizēšana un nodro-
šināšana ar nepieciešamo dāvanu 
un diplomu daudzumu;

 ▶ Uzvarētāju noteikšana un ap-
balvošana;

 ▶ Rezultātu paziņošana;
 ▶ Bērnu zīmējumu izstādes 

organizēšana.
Dalībnieki – Konkursā var pie-

dalīties Arodbiedrības biedru 
bērni vecumā no 9 līdz 14 gadiem 
ieskaitot.

Konkursa norises laiks – no 2018.
gada 15.decembra līdz 2019.gada 
15.februārim

Konkursa rezultāti un uzvarētāji 
tiks paziņoti 2019. gada 1.martā

Prasības iesniedzamajiem dar-
biem un to autoram:

Zīmējuma konkursa darba 
oriģinālu iesniegt Arodbiedrības 
sekretariātā (Dzirnavu iela 
147, Rīga, LV-1050) vai sūtot 
ieskenētā veidā elektroniski uz  
nometne@ldzsa.lv (caur AK var 
atsūtīt oriģinālu).

 ▶ Zīmējumu var veikt jebkurā 
tehnikā. Zīmējuma lapas izmērs 
A4 lapa. Zīmēt var ar zīmuļiem, 
krītiņiem, flomāsteriem, krāsām, 
veidot aplikācijas u.c., var pielietot 
jauktas tehnikas. 

 ▶ Bērniem zīmējumi jāveido bez 
citu personu atbalsta.

 ▶ Konkursa darbi jāiesniedz līdz 
2019.gada 15.februārim, plkst. 17.00 
(ieskaitot).

 ▶ Darbam jāpievieno īss moto 
(ne vairāk kā 50 rakstu zīmes), kas 
atspoguļo zīmējuma (ģerboņa) 
ideju, latviešu vai krievu valodā.

 ▶ Pie iesniegtā darba jānorāda: 
- Autora vārds, uzvārds, vecums.
- Vecāku vārds, uzvārds, darbavieta 

un kontakttālrunis, e-pasts.
 ▶ Autors var iesniegt vienu 

konkursa darbu.
Vērtēšana

 ▶ Konkursa organizators apsti-
prina konkursa vērtēšanas komisiju, 
kas sastāv no pieciem cilvēkiem.

Konkursa darbu izvērtēšana un 
rezultāta pasludināšana 

 ▶ iesniegtos zīmējumus (ģerbo-
nis) izvērtē un nosaka Konkursa 
vērtēšanas komisija. 

Vērtēšanas kritēriji: 
 ▶ atbilstība tēmai un nolikuma 

nosacījumiem;
 ▶ oriģinalitāte;
 ▶ izpildījuma kvalitāte;
 ▶ radošā koncepcija.

Rezultāti un apbalvošana
Katrs dalībnieks saņems elektro-

nisko diplomu par dalību konkursā 

PDF formāta uz noradīto e-pastu.
Uzvārētāji saņems balvas un 

Arodbiedrības atzinības rakstu. 
Godalgota vieta un balvas tiks 

piešķirtas trīs labākajiem darbiem 
katrā vecuma kategorijā.

Vērtēšana un apbalvošana notiks 2 
kategorijās:

 - Kategorijā no 9 līdz 11 gadiem 
(1.vieta, 2.vieta, 3.vieta);

 - Kategorijā no 12 līdz 14 gadiem 
(1.vieta, 2.vieta, 3.vieta);

 - Specbalva.
Iesniegto darbu lietošanas 

tiesības
Konkursā iesniegtie darbi paliek 

konkursa organizatora īpašumā.
Iesniedzot darbu, dalībnieka 

vecāki vai likumiskie pārstāvji 
piekrīt, ka organizatori var 
izmantot konkursa darbu jebkuros 
plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā, 
bez iepriekšējas saskaņošanas, 
norādot autora vārdu, uzvārdu, 
vecumu.

Kontaktinformācija:
Anna Buzikova, tālr: 67234193
Jekaterina Oļeiņika, tālr: 67233950

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes 
nozares arodbiedrība informē, ka fizisko 
personu datu ievākšana, apstrāde 
un uzglabāšana tiek organizēta, 
ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas 
Savienības attiecīgās jomas regulējošo 
normatīvo aktu prasības.

Konkurss: Nometnes ģerbonis
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Sports – ir vislabākais veids, kā radināt 
cilvēkus ikdienā pievērsties fiziskām 
aktivitātēm un stiprināt kolektīvu 
sportisko cīņas sparu!
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Atpūtas bāze un mācību 
centrs “VIROGNA” 

Ja vēlaties izbaudīt Latgales dabas valdzinājumu 
un pavadīt jaukus mirkļus rāmā Virognas ezera 
krastā, atpūšoties no ikdienas steigas un darba 
rūpēm, esiet mīļi gaidīti LDzSA atpūtas bāzē un 

mācību centrā “Virogna”!

Komfortablam 
naktsmieram

2018. gadā paveiktais labiekārtošanā

Papildus 
infrastruktūra

Aizraujošam un aktīvam brīvajam laikam

 ▶ Viesnīcas 1-vietīgs, 2-vietīgs vai 
3-vietīgs numurs;

 ▶ koka mājiņas (2 cilvēkiem) ar 
vienu guļamistabu, aprīkotu virtuvi 
un labierīcībām;

 ▶ koka mājiņas (6 cilvēkiem) 
ar divām guļamistabām, aprīkotu 
virtuvi un labierīcībām;

 ▶ koka mājiņas (3 cilvēkiem) ar 
vienu istabu bez labierīcībām;

 ▶ treileris (6 cilvēkiem) ar trīs 
guļamistabām, atpūtas istabu, 
virtuvi un labierīcībām;

 ▶ unikāls dzelzceļa kravas vagons, 
kas pārbūvēts par labiekārtotu 
viesnīcas numuru ar aprīkotu virtuvi 
un labierīcībām.

 ▶ Aprīkota konferenču zāle ar 
skatu uz ezeru pasākumiem līdz 70 
dalībniekiem;

 ▶ banketu zāle/restorāns svinī-
bām ar āra terasi līdz 70 personām;

 ▶ kafejnīca, kurā var uzklāt galdus 
dažādiem pasākumiem, kafijas 
pauzēm;

 ▶ iespējams rīkot sporta pasā-
kumus un sporta spēles.

 ▶ izmantojot Lauku atbalsta die- 
nesta projekta “Latvijas Lauku attīs- 
tības programma” līdzfinansē-
jumu,  uzceltas sešas labiekārtotas 
koka mājiņas ar kopējo vietu 
skaitu - 24;

 ▶ izbūvēta inženiertīklu un elekt-
rības komunikācijas 6 mājiņām;

 ▶ BIO ūdens un notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu izveide;

 ▶ izveidoti bruģa celiņi;
 ▶ iekārtots strītbola laukums 

un turpinās darbs pie stadiona 
labiekārtošanas; 

 ▶ turpinās 2 veco mājiņu reno-
vācija, kas tiks pabeigta 2019.gadā;

 ▶ turpinās darbi kalna izbūvē un 
dīķu rakšanā;

 ▶ realizēts unikāls projekts–   
2 pārbūvēti dzelzceļa kravas 
vagoni  - labiekārtoti viesnīcas 
numuri ar pilnībā aprīkotu virtuvi, 
labierīcībām un āra terasi;

 ▶ izmantojot Valsts zivju fonda 
atbalstu, Virognas ezerā ielaisti 
zandartu un līdaku mazuļi. 

 ▶ lauku pirts un melnā pirts;
 ▶ piknika vietas, grils, kūpinātavas;
 ▶ bērnu laukumi;
 ▶ vietas makšķerēšanai un laivu 

piestātne;
 ▶ ūdensvelosipēdu un laivu noma;
 ▶ velokartu noma;

 ▶ volejbola, basketbola un fut-
bola laukumi;

 ▶ sporta inventāra noma;
 ▶ nakts apgaismojums visā bāzes 

teritorijā;
 ▶ automašīnu stāvvietas;
 ▶ WIFI interneta pieslēgums.

Atpūtai “Virognas” bāzē piedāvājam 
iegādāties dāvanu kartes!

Arodbiedrības biedriem atlaides!
Informācija un rezervācijas: 29532933, 

65486432 vai virogna@inbox.lv

Adrese: Spoģi, Višķu pagasts, Daugav-
pils novads. 

Sekojiet mums Facebook mājas lapā 
(LDzSA) 

www.virogna.lv

Foto: Vasīlijs Alimovs, SIA LDz Cargo 
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