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Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtība
izdota saskaņā ar LSA Statūtu 11.3. apakšpunktu
1.

Latvijas Studentu apvienības (LSA) biedru naudu apmērs tiek aprēķināts proporcionāli
studentu skaitam augstākās izglītības iestādē, ņemot vērā jaunākos pieejamos Izglītības
un zinātnes ministrijas ikgadējās statistikas datus par Latvijas augstāko izglītību.

2.

Katra LSA biedra naudas apmēru aprēķina pēc formulas BNaii = BSSaii * MS * Kp/a,
kur

2.1.

BNaii ir konkrētā LSA biedra nauda (€);

2.2.

BSSaii ir LSA biedra augstākās izglītības iestādē studējošo skaits;

2.3.

MS ir maksa par vienu studentu (€/students);

2.4.

Kp/a ir koeficients, kas atkarīgs no biedra statusa (5. punkts).

3.

Maksa par vienu studentu (MS) ir 1,000 €.

4.

Biedra statuss ir noteikts atbilstoši biedru naudas pieaugumam, un netiek pārrēķināts
gadu no gada, tas ir nemainīgs visā kārtības darbības periodā.

4.1.

Atlaides statuss tiek noteikts sekojošiem biedriem (Studējošo pašpārvaldēm): Banku
augstskolai; Biznesa augstskolai “Turība”; Baltijas Starptautiskajai akadēmijai;
Ekonomikas un kultūras augstskolai; Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolai;
Lutera Akadēmijai; Latvijas Jūras akadēmijai; Latvijas Kristīgajai akadēmijai; Latvijas
Nacionālajai aizsardzības akadēmijai; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai; Biznesa,
mākslas un tehnoloģiju augstskolai RISEBA; Starptautiskajai praktiskās psiholoģijas
augstskolai; Transporta un sakaru institūtam; Valsts policijas koledžai.

4.2.

Visiem pārējiem biedriem, t.sk. biedriem, kas LSA iestājās pēc 2014. gada 12. aprīļa,
tiek noteikts piemaksas statuss.

5.

Koeficienti (Kp/a) atkarībā no biedra statusa tiek noteikti sekojošā apmērā un ir mainīgi
līdz 2019. gada, pēc kura Ka=Kp=1,0000:

1

gads

atlaide (Ka)

piemaksa (Kp)

2018.

1,0000

1,1400

2019.

1,0000

1,0000

6.

Biedru naudas tiek izteiktas Latvijas valsts oficiālajā valūtā līdz mazākajai iespējamajai
vienībai.

7.

Latvijas Studentu apvienības Valdei ir pienākums kalendārā gada sākumā, tiklīdz ir
pieejami 1. punktā minētie statistikas dati, ievērojot šo kārtību, veikt skaitliskos aprēķinus
un sagatavot biedru naudas apmēra aprēķinu un projektu attiecīgajam gadam.

8.

Latvijas Studentu apvienības Dome reizi gadā, pirmajā kārtējā Domes sēdē pēc Kongresa,
apstiprina Valdes sagatavoto LSA biedru naudas apmēru atbilstoši LSA Statūtos
noteiktajai kārtībai.

9.

Pēc biedru naudu apmēra apstiprināšanas Valde 2 nedēļu laikā nogādā atbilstošus rēķinus
katram biedram.

10.

Biedra pienākums ir apmaksāt rēķinu 2 nedēļu laikā no tā izrakstīšanas.

11.

Biedri, kas iestājas LSA pēc 8. punktā minētās Domes sēdes ir atbrīvoti no pirmā gada
Biedra naudas samaksas.

12.

Šīs kārtības grozījumi, kas veikti no kalendārā gada sākuma līdz 8. punktā minētajai
Domes sēdei, stājas spēkā ar attiecīgā gada 1. septembrī un tiek izmantoti, aprēķinot un
apstiprinot nākamā gada biedru naudas. Grozījumi, kas veikti pēc 1. novembra, stājas
spēkā nākamā gada 1. septembrī un tiek izmantoti, aprēķinot un apstiprinot aiznākamā
gada biedru naudas.

13.

Biedri vienojas, ka ne vēlāk kā 2019. gada augustā tie sanāks kopā, lai pārskatītu
pieņemto kārtību.

Prezidente

M.Belova
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