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Finanšu un sadarbības vadītāja apraksts

Amata eksistences mērķis:

Pārvaldīt  Latvijas  Studentu  apvienības  (LSA)  finansiālos  līdzekļus,  nodrošinot

efektīvu finanšu plūsmu un budžeta izlietojumu, kā arī veicināt mantas un finansiālo līdzekļu

piesaisti. 

Amata pienākumi, uzdevumi un atbildība:

• Sekot līdzi finanšu plūsmai un budžeta izlietojumam un sagatavot LSA Valdei aktuālo

finanšu informāciju (par LSA naudas plūsmu, biedru naudas apmaksām u.c.). 

• LSA Valdes sēdēs, Domes sēdē un Kongresā sniegt finanšu pārskata informāciju. 

• Organizēt  un  kontrolēt  savlaicīgu  norēķināšanos  (naudas  atmaksu  privātpersonām,

rēķinu apmaksa). 

• Uzraudzīt finanšu gada pārskata sagatavošanu.

• Veicināt biedra naudu maksājumus, komunicējot un tiekoties ar studējošo pašpārvalžu

vadītājiem, pārstāvjiem, augstākās izglītības institūciju rektoriem vai grāmatvežiem.

• Izteikt ierosinājumus un ieteikumus nākamā gada biedra naudu projektam, saskaņot

projektus ar LSA biedriem.

• Veidot  sadarbības  piedāvājumus  (nepieciešamības  gadījumā,  piesaistīt  Sabiedrisko

attiecību  vadītāju)  potenciālajiem  LSA  atbalstītājiem  sponsoriem  un  veicinot

ilgtermiņa savstarpējo sadarbību.

• Komunicēt un tikties ar LSA sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Atbildēt par to,

lai tiktu izpildītas sponsoriem/atbalstītājiem solītās aktivitātes. 

• Uzturēt komunikāciju ar sponsoriem/atbalstītājiem arī pēc atbalstītā pasākuma norises

(atskaišu,  pateicību  un  svētku  apsveikumu  sagatavošana,  nogādāšana).

Nepieciešamības gadījumā, piesaistīt Sabiedrisko attiecību vadītāju.

• Veidot un uzturēt LSA atbalstītāju, sponsoru datu bāzi.

• Nodrošināt LSA projektu finansiālo uzraudzību un regulēšanu. 



• Pirms  LSA Valdes  sēdes  sagatavot  un  LSA Valdes  elektroniskā  pasta  listē  iesūtīt

pārskatu par paveikto kopš iepriekšējās Valdes sēdes.

• Piedalīties LSA Valdes sēdēs un Domes sēdēs. Situācijā, ja tas nav iespējams, tad ne

vēlāk kā 24 stundas pirms sēdes paziņot LSA Valdei.

• Ne agrāk kā septiņas un ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms kārtējās LSA Domes sēdes

sagatavot darbības pārskatu par laika posmu no iepriekšējās Domes sēdes līdz kārtējai

Domes sēdei.

• Sniegt un apkopot informāciju savas kompetences ietveros.

• Pildīt  citus  pienākumus,  kuri  minēti  LSA reglamentējošajos  dokumentos  vai  kurus

LSA prezidents deleģē.

• Savu darbību balstīt uz LSA Statūtiem, Vadlīnijām un Vadlīniju Ieviešanas stratēģiju. 

• Atrasties LSA birojā saskaņā ar plānoto grafiku, kas saskaņots ar LSA prezidentu. 

• Regulāri atjaunot un pilnveidot savas zināšanas un prasmes pašmācības ceļā, kā arī

apmeklējot  konferences,  kursus  un  seminārus  par  jautājumiem,  kas  skar  tiešos  un

netiešos darba pienākumus. 
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