Lettiska
Laviešu valoda

Neesiet viens.

Pievienojieties
tagad!

Byggnads nodrošina stabilu
darbu un augstu samaksu
Bez arodbiedrības darba devējs uzspiestu savus nosacījumus, neuzklausot
strādājošos. Tā tas bija agrāk.
Šobrīd Byggnads ir spēcīga arodbiedrība ar vairāk nekā 100 000 biedriem
visā valstī.
Pateicoties arodbiedrībai, Jums ir tiesības uz brīvdienām, slimības pabalstu, ietekmi uz darba vietu, darba aizsardzības pārstāvi, kas atbild par darba drošību un Jūsu algu, par kuru vienojas ar darba devēju. Mums jākļūst
vairāk - jo spēcīgāki esam, jo vairāk varam ietekmēt mūsu darba nosacījumus. Un atceraties, Byggnad vienmēr ir Jūsu pusē!
Kļūt par biedru ir vienkārši, apmeklējot byggnads.se. Vai ir kādi jautājumi?
Runājiet ar savu
arodbiedrības pārstāvi darba vietā vai sazinieties ar Byggnads Nu zvanot
uz tālr. +46 010 601 1000.

Kā biedrs iegūstat:
Padomu un atbalstu

Mēs atbildam uz jautājumiem par nodarbinātības nosacījumiem, darba
aizsardzību, algu, atvaļinājumu,
darbā gūtajiem ievainojumiem, apdrošināšanu un daudz ko citu. Sazinieties ar Byggnads Nu
zvanot +46 010 601 1000 vai rakstot byggnadsnu@byggnads.se

Visa nepieciešamā apdrošināšana neparedzētiem gadījumiem

Kā biedrs, varat saņemt palīdzību saistībā ar atlīdzības pārvaldību un pieprasījumu par
biedru apdrošināšanu, kā arī citām apdrošināšanas polisēm,
kas saistīta ar gūtajiem miesas bojājumiem, piemēram, no satiksmes negadījumiem, noziedzīgiem nodarījumiem vai medicīniskajiem
izdevumiem. Lasiet vairāk par apdrošināšanu byggnads.se/forsakringar.

Palīdzība pārrunu laikā

Mēs palīdzēsim konflikta risināšanā ar darba devēju
par Jūsu tiesībām un algu.

Byggnad ietekmes spēks

Byggnads pieder tās biedriem. Būdams biedrs un izmantojot savas profesionālās nozares loku,
varat izlemt, kuri pārstāvji vadīs
organizāciju un kādi jautājumi būs jāizskata
Piedāvājam daudzas dažādas izglītības programmas tiem, kas vēlas iesaistīties un ietekmēt
sabiedrību vai darba vidi. Lai labāk izprastu, ko Byggnads
var darīt Jūsu labā, iesakām doties uz Påfarten iepazīšanās pasākumu.
Apmeklējiet
byggnads.se/pafarten.
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Kā biedrs esat apdrošināts

Būdams Byggnads biedrs, ir pieejamas daudzas svarīgas apdrošināšanas polises. Iegūstat nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kas tiek
piemērota, ja brīvajā laikā ar Jums notiek nelaimes gadījums. Kā arī
ir kolektīvās dzīvības apdrošināšanas polisi un papildus profesionālās
kolektīvās dzīvības apdrošināšanas polisi, kas sniegs atbalstu Jūsu
ģimenei, ja zaudēsiet dzīvību.
Papildus drošībai – apdrošināšana pēc izvēles
Byggnads biedriem, ir pieejams vairākas papildu apdrošināšanas
iespējas, kā mājokļa, dzīvesbiedra, bērna un slimības vai izdzīvojušā
apdrošināšanā.
Apmeklējiet folksam.se/byggnads un uzziniet vairāk
par biedru un brīvprātīgās apdrošināšanas iespējām.
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Šis ir kolektīvais līgums!

Kolektīvais līgums ir vienošanās starp Byggnads un darba devēja puses,
kas nosaka citu algu, darba vidi un apdrošināšanu. Tas pasargā no
konkurences par darbu, piekrītot strādāt par zemāku algu vai sliktākiem
nosacījumiem.
Ja uzņēmumam nav kolektīvā līguma, Jums ne vienmēr ir tiesības uz celtniecības moduļiem
vai apdrošināšanu, un jums draud iespēja saņemt mazāku samaksu. Kolektīvos līgumus noslēdz
arvien vairāk darba vietu.
Ja neesat pārliecināts, vai jūsu darba devējs ir noslēdzis kolektīvo līgumu,
lūdzu, sazinieties ar
Byggnads. Skatīt brošūras pēdējo vāku.
Piemērs: 200 SEK/stundā.
Piemērs ir balstīts uz vidējo algu būvniecības nozarē. Tiem,
kas strādā cita līguma ietvaros, tiek piemērotas cita samaksa. Skatīt citus
aprēķinus
byggnads.se/kollektivavtal

Ar kolektīvo līgumu

Bez kolektīvā līguma

• Darba laika saīsinājums 8 000 SEK gadā

• Bez darba laika saīsinājuma

• Gadā saņemat par 3 480 SEK vairāk

• Zaudējat 3 480 SEK gadā
atvaļinājuma kompensācijā

• Saskaņā ar līgumu, kas paredzēts pensijai
• Bērna kopšanas pabalsts

• Bez pensijas līguma
• Bez bērna kopšanas pabalsta

• Darba tirgus apdrošināšana

• Bez darba tirgus apdrošināšanas

• Piemaksa par darbu svētku dienā no
pirmdienas līdz piektdienai

• Bez piemaksas par darbu svētku
dienā no pirmdienas līdz piektdienai

• Ceļa izdevumu kompensācija

• Bez ceļa izdevumu kompensācijas
no un līdz darba vietai

Ar līguma apdrošināšanu ir īpaši drošidarbavietām ar koplīgumiem
Ar koplīgumu esat aizsargāts neatkarīgi no tā vai saslimstat,
gūstat traumu vai tiekat atbrīvots no darba. Turklāt ģimene ir aizsargāta,
jaar Jums notiek kaut kas nopietns. Lasiet vairāk byggnads.se/forsakringar.
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Darba aizsardzības pārstāvis
– tuvākā saikne ar arodbiedrību

Darba aizsardzības pārstāvis pārstāv savus kolēģus un uzrauga darba
drošību būvlaukumā. Būvniecība joprojām ir viena no Zviedrijas visbīstamākajām nozarēm un ir daudzi darba uzdevumi, kas nedrīkst pildīti
nepareizi.
Arodbiedrības darba aizsardzības pārstāvis nodrošina, ka darba devējs
ievēro drošības pasākumus un līguma nosacījumus. Bez arodbiedrības
pārstāvja darba vietā pastāv augstāks negadījumu, citu ietekmējošo faktoru un sliktu darba apstākļu risks.
Vai vēlaties iesaistīties? Sazinieties ar Bygnnad savā reģionā. Byggnads.se/
regioner.

Vairāk informācijas no Byggnads

Ja ir jautājumi, uz kuriem darbavietā esošais arodbiedrības pārstāvis nevar
atbildēt, vienmēr varat sazināties ar sava reģiona pārstāvniecību vai biedru
apkalpošanas centru Byggnads Nu.
Mājaslapa
Vietnē byggnads.se atradīsiet kontaktinformāciju par savu reģionu,
aktuālās ziņas un citu noderīgu informāciju.
Sociālās vietnes
Esam aktīvi Facebook, Twitter un Instagram. Sekojiet mums, ja vēlaties
uzzināt par nozares jaunumiem.
GRANSKNING: FÄRRE REGLER
– STÖRRE

Īsziņa
Algas pārrunu laikā, varat saņemt
īsziņu ar informāciju par notikumu gaitu
ar darba devēju.

FAROR PÅ BYGGET
GRANSKNING: NÄRA KATASTROF
NUMMER 12,
PÅ ÅRETS
SÄMSTA BYGGE
26 OKTOBER 2017
GRANSKNING: TVINGAS
www.byggnadsarbetaren.s
e
FIKA BLAND
VERKTYG
NUMMER
14,
OCH DAMM
14 DECEMBER
2017
www.byggnadsarbetaren.s
e
NUMMER 13,

23 NOVEMBER 2017
www.byggnadsarbetaren.s
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250 KRONOR

NY
SNYGG
FORM

MURARHAMMAREN SOM
ÄR

NYTT

Stort test – vinnaren ligger
bra
har ett skarpt hugg och i handen,
spikutdragare.
Nu är de här – glasögonen
där du ser
Möt golvläggaren
3D-ritningarsom verkligheten
Den i särklass
samtidigt.
blir revystjärna tilloch
största tidningen
nyår.

Kļūstiet par biedru - izmantojiet pasakni
Kā Byggnads biedrs būsiet spēcīgs, lepns un drošs par sevi. Kļūstiet par
biedru aizpildot pasakni.
Laipni lūdzam biedra kārtā!

6

ÅRETS
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MEDGOTT
RITNINGEN FRAMFÖR

Specializētais izdevums biedriem
Byggnads specializētais izdevums Byggnadsarbetaren
tiek izdots reizi mēnesī. Izdevums ir pieejams arī tiešsaistē un
var pierakstīties jaunumu saņemšanai uz e-pastu.

e

PLÅTSLAGARNAS
UTMANING:
REPORTAGE
FIXA
GAMMAL
KYRKA
FRANSK
VÄG

REPORTAGE
TILL BRA
BESSERWISSERN

i byggbranschen
Den i särklass
största tidningen
i byggbranschen
Den i särklass
största tidningen
i byggbranschen

Piekrišana dalības maksas pārskaitījumam no bankas konta
Piekrišana veikt automātisko apmaksu
Es, turpmāk dēvēts par maksātāju, piekrītu, ka
līdzekļu pārskaitījumu no konkrētā bankas konta var veikt pēc norādītā maksājuma saņēmēja
pieprasījuma automātiskās apmaksas veikšanai.
Konta izdevējbankai nav jāpārskata atbilstība
vai iepriekš jāinformē maksātāju par pieprasīto
pārskaitījumu. Izņemšana tiek ieturēta no
maksātāja konta saskaņā ar bankas noteikumiem.
Paziņojumu par pārskaitījumu saņem maksātājs
no konta izdevējbankas. Pēc maksātāja piekrišanasvar pārsūtīt uz citu izdevējbankas kontu vai
uz citas bankas kontu.
Par pārskaitījumu tiek piemēroti šādi noteikumi.
Apstiprinājums/iepriekšpaziņojums
Maksājuma saņēmējs var attiekties no
maksājuma iemaksas noteiktajā termiņā.
• ja maksātājs saņēmis paziņojumu
par summu, termiņu un maksājuma veidu
ne vēlāk kā astoņas darba dienas pirms maksājuma termiņa, vai
• ja maksātājs ir apstiprinājis pārskaitījuma
atsaukumu
saistībā ar preču vai
pakalpojumu iegādi vai pasūtījumu.
Kontā jābūt pietiekamiem līdzekļiem
Maksātājs nodrošina, ka darba dienā pirms
noteiktā samaksas datuma,
kontā ir pietiekams naudas daudzums apmaksas
veikšanai.
Ja konta atlikums nav pietiekams
maksājumam ieturēšanas dienā, maksājuma
saņēmējs var
veikt papildus pārskaitījuma mēģinājumus
nākamajās darba dienās
ne ilgāk kā vienu nedēļu. Informācija
par maksājumu mēģinājumu skaitu tiek sniegta
maksājuma saņēmējam.
Es piekrītu, ka maksājumu

var ieturēt no mana bankas konta saskaņā ar
bankas noteikumiem.
Pārtraukt apmaksu
Maksātājs var apturēt
• apmaksu vienreiz, sazinoties ar
maksājuma saņēmēju ne vēlāk kā divas
darba dienas pirms maksājuma termiņa beigām,
• visus maksājumus attiecībā uz piekrišanas
nosacījumiem,
sazinoties ar banku ne vēlāk kā divas darba
dienas pirms termiņa beigām.
Dalībmaksas derīguma termiņš, atcelšana
Piekrišana ir derīga līdz turpmākam paziņojumam. Ja
maksātājs vēlas pārtraukt vienošanos,
jāsazinās ar
banku vai maksājuma saņēmēju.
Atļauja tiek anulēta
ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc iebilduma
iesniegšanas
konta izdevējbankai
vai maksājuma saņēmējam.
Atbildīgās bankas un maksājuma saņēmēja
tiesības pārtraukt savienojumu ar automātiskās apmaksas sistēmu
Konta izdevējbanka un saņēmējs
ir tiesīgi anulēt
automātisko apmaksu trīsdesmit dienas pēc
tam,
kad konta izdevējbanka/saņēmējs
ir paziņojis maksātājam par to.
Konta izdevējbanka un saņēmējs
arī ir tiesības nekavējoties pārtraukt
maksātāja savienojumu ar automātiskās apmaksas sistēmu,
ja maksātājam atkārtoti
kontā nav pietiekamu līdzekļu maksājuma dienā
vai, ja minētais konts,
ir slēgts.
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Vik och tejpa ihop!

Svarspost
20272998
110 19 Stockholm

Byggnads

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Frankeras ej.
Byggnads
betalar portot.

Pasta kods
Pasta adrese

Zawód /Yrke

........................................... /stundā

Es vēlos iziet arodbiedrības kursus - Påfarten.

Byggnads A-kassa Es arī gribu kļūt par Byggnads A-kassa biedru.

Apdrošināšana Vēlos sazināties ar apdrošināšanas pakalpojumu
sniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju.

............................................. /mēnesī

Alga bruto/ Bruttoinkomst

Podpis / Namnteckning

Pilnvara. Ar šo Zviedrijas Būvniecības un publisko būvdarbu nozares darba ņēmēju arodbiedrībai ir atļauts atskaitīt ikmēneša maksājumus no algas/atlīdzības, ko veic caur banku.

Bankas identifikācijas kods Konta numurs

Maksāšu ar automātisko pārskaitījumu Nepieciešams Zviedrijas
personas kods. Es piekrītu noteikumiem par manu savienojumu ar
automātiskās apmaksas sistēmu un apstiprinu
tās noteikumus, kas uzskaitīti citā brošūras lappusē.

Data / Data		
Mob. tālr. numurs/ Mobilnummer		

E-pasta adrese Amats / E-postadress

c/o Dzīvesvietas adrese

Zgłoszenie członkostwa od: rok/miesiąc / Medlemskap sökes fr om år/ mån

Przejście z innego związku zawodowego/ Övergång annat fackfackförbund

Vārds/ Förnamn

Uzvārds / Efternamn

Nazwa firmy: / Företagsnamn:

Vai arī piesakieties - www.byggnads.se

Personas kods 10 skaitļi Uzņēmuma nosaukums/Personnummer

Pieteikums uzņemšanai Zviedrijas Būvniecības un publisko

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Piesaistījis

Vārds.............................................................................................................................

Adrese ..........................................................................................................................

Adrese sūtījumiem......................................................................................................

Tālrunis .......................................................................................................................

Personas kods (10 skaitļi)...........................................................................................

.

.

.

.

.

Atrodi savu reģionu!
(4)

GävleDala
Telefon 010-601 10 02

(3)

MellanNorrland
Telefon 010-601 10 03

(5)

Mälardalen

1

Telefon 010-601 10 04
Norrbotten
Telefon 010-601 10 05

(11)

Skåne
Telefon 010-601 10 06

(10)

Småland-Blekinge
Telefon 010-601 10 07

(6)

Stockholm-Gotland
Telefon 010-601 10 08

(9)

Väst
Telefon 010-601 10 09

(2)

Västerbotten
Telefon 010-601 10 10

(7)

Örebro-Värmland
Telefon 010-601 10 11

(8)

Öst
Telefon 010-601 10 12

2
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Sekojiet mums Facebook!
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Byggnads Nu

+46 010 601 10 00

vai byggnadsnu@byggnads.se.
Vienmēr varat saņemt ātru un
personisku atbildi no mūsu zinošajiem
pārstāvjiem biedru apkalpošanas
centrā.
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