
PASĀKUMI LSAB PRO BIEDRIEM 2022

Palīdzības apjoms EUR 2022.gads 

Dalības naudai tiek noteiktas sekojošas atlaides arodbiedrības
biedriem un viņu bērniem:
1.1.   arodbiedrības biedriem un viņu bērniem gada laikā vienam
braucienam pa Latviju un Baltijas valstīm tiek noteiktas sekojošas
atlaides:
1.1.1. arodbiedrības biedram līdz 50 % no pilnas maksas, bet ne vairāk
kā 40.- euro;
1.1.2. arodbiedrības biedra bērnam (vecumā līdz 18 gadiem, skaitot uz
izbraukšanas dienu ) 25 % no pilnas maksas, bet ne vairāk kā 25.-
euro.
1.2.   arodbiedrības biedram gada laikā vienam braucienam uz
ārzemēm tiek noteiktas sekojošas atlaides:
1.2.1.  arodbiedrības biedram līdz 50 % no pilnas maksas,bet ne vairāk
kā 60.- euro;
1.2.2.  arodbiedrības biedra bērnam (vecumā līdz 18 gadiem, skaitot
uz izbraukšanas dienu ) – ne vairāk kā 25 euro no pilnas maksas.

* Saskaņā ar  Noteikumiempar arodbiedrības biedru un darbinieku
kolektīvo pieredzes apmaiņas un veselības uzlabošanas braucienu
organizēšanu 2022. gadā (18.01.2022)

1.

2.

Palīdzība
ārkārtas
gadījumos 

3.

Sociālais fonds/SFNr.p.k.

Kolektīvie 
braucieni

(min 20
dalībnieki)

Aktīvās atpūtas
pasākumi 2022.
gadā LSAB PRO
100/2022

(min 10 dalībnieki)

(2-x gada laikā 1
biedram)

Ģimenes locekļi ir vīrs,
sieva un bērni 

Koncerti, teātra
izrādes, sporta
pasākumi

1.1.  Dalības maksai tiek noteiktas sekojošas atlaidesarodbiedrības
biedriem un viņu ģimenes locekļiem no LSAB PRO Sociālā fonda
līdzekļiem:
1.1.1.    LSAB PRO biedram 50% no dalībnieka maksas, bet ne vairāk kā
EUR 25 (ieskaitot PVN);
1.1.2.    Biedra ģimenes loceklim 25% no dalībnieka maksas, bet ne
vairāk kā 12 EUR (ieskaitot PVN);
1.2.Citiem pasākuma dalībniekiem, ja tādi ir,jāmaksā 100% dalības
maksa (ieskaitot PVN).
1.3.  Alkohola izdevumi netiek segti.
1.4.  Katrs biedrs var piedalīties 2 /divos/ “LSAB PRO 100/2022”
finansējuma pasākumos 2022. gadā ar LSAB PRO atbalstu. Katrs
nākamais pasākums ir par pilnu samaksu.

*  Saskaņā ar LSAB PRO aktīvās atpūtas un kultūras pasākumu
apmaksas noteikumiem “LSAB PRO 100/2022” (18.01.2022)

Palīdzības apjomu katrā konkrētā gadījumā apstiprina ar LSAB
PRO valdes lēmumu (ilgstoša slimība, trauma, utt.)
Palīdzība COVID19 saslimšanas gadījumā līdz EUR 30

*    Pasākumu rīkošanas noteikumi attiecas arī uz AO aktīvās atpūtas pasākumiem par AK līdzekļiem

**   Visi dokumenti par pasākumiem  jānoformē ar LSAB PRO rekvizītiem un atbilstoši LR likumdošanas prasībām sākot no 0,01 EUR centa


