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KĀRTĪBA 

 

Apstiprināts 

Ar LSA Valdes elektronisko balsojumu 

08.09.2017. 

 

 

08.09.2017.       Rīgā       Nr.2017/K6 

 

 

IEKŠĒJĀ FINANŠU KĀRTĪBA 

 

 

Kārtībā lietotie termini un saīsinājumi 

 

1. LSA – Latvijas Studentu apvienība 

 

2. LSA budžets (turpmāk tekstā – budžets) tiek apstiprināts Kongresā līdz nākamā gada 

 Kongresam. 

 

3. LSA Kongress (turpmāk tekstā – Kongress) - LSA augstākā lēmējinstitūcija, kur 

 pulcējas liels skaits studējošo pārstāvju un tiek lemts par organizācijas darbībai vitāli 

 svarīgiem jautājumiem.  

 

4. LSA Valde (turpmāk tekstā – Valde) - ir biedrības izpildvara, kuru, uz vienu gadu, ievēl 

 LSA Dome. 

 

5. LSA biroja darbinieks (turpmāk tekstā – biroja darbinieks) – LSA Valdes apstiprināts 

 biroja loceklis, kura darbība ir tieši pakļauta LSA Prezidentam. 

 

6. LSA prezidents (turpmāk - Prezidents) – Kongresā ievēlēts oficiālais biedrības pārstāvis.  

 

7. LSA IS – LSA informatīvā sistēma – strukturēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu 

kopums, kas palīdz nodrošināt LSA funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, to radot, 

apkopojot, uzkrājot, apstrādājot, izmantojot un iznīcinot.  

 

8. Projekta vadītājs – LSA Valdes apstiprināta persona, kura atbildīga par konkrētu projektu 

 organizatorisko procesu un realizēšanu. 

 

9. LSA Studentu-ekspertu tīkls - studentu-ekspertu apmācību, sagatavošanas, deleģēšanas 

 un informācijas sistēma, kas uztur aktuālus datus par ārējās studiju kvalitātes 

 novērtēšanas studentiem - ekspertiem un interesentiem. 

  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šis dokuments nosaka kārtību, kā tiek pieņemti lēmumi par LSA finanšu izlietojumu, 

uzskaiti un dokumentāciju, kā arī iesaistīto pušu atbildībām un veicamajiem uzdevumiem. 
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1.2. Ar šā dokumenta spēkā stāšanos spēku zaudē 2010. gada 23. martā Valdes sēdē 

apstiprinātā iekšējā finanšu kārtība. 

 

1.3. Valdes balsojums veicams visiem finanšu izlietojuma gadījumiem, izņemot projekta 

tāmes, par kurām Valde veic atsevišķu balsojumu. Valdes balsojums nav veicams finanšu 

izlietojuma gadījumiem, par kuriem nobalsojusi LSA augstākā institūcija.  

 

1.4. LSA ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

 

1.5. Visas darbības tiek veiktas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, valsts institūciju 

metodiskajiem norādījumiem un organizācijas noteikumiem. 

 

 

2. Norēķinu kārtība 

2.1. LSA Budžets 

 

2.1.1. Budžeta izlietojums par iepriekšējo gadu tiek prezentēts Kongresā. 

 

2.1.2. Budžeta izlietojuma kontroli veic Valdes loceklis vai biroja darbinieks, kurš atbildīgs par 

finansēm, sniedzot atskaiti ne retāk kā reizi mēnesī Valdes sēdē, katrā Domes sēdē un 

Kongresā. 

 

2.1.3. Ne retāk kā reizi mēnesī LSA mājaslapā tiek atjaunota ieņēmumu un izdevumu pārskata 

sadaļa. 

 

2.1.4. Ne retāk kā reizi mēnesī uz Valdes sēdi tiek iesūtīts bankas konta izraksts laika posmā no 

iepriekšējās Valdes sēdes, uz katru Domes sēdi – laika posmā no iepriekšējās Domes 

sēdes. 

 

2.1.5. Projektiem budžetā, kas ir dokuments, ko apstiprina Kongress, paredzētais finansējuma 

apjoms norādīts atsevišķā pozīcijā. Ja konkrētās pozīcijas apakšpozīcijā nav norādīts 

atsevišķa projekta finansējuma apjoms, tad tas tiek izlietots no apakšpozīcijas "Citi 

semināri un pasākumi". 

 

 

2.2. Lēmumu pieņemšana par finanšu izlietojumu un atmaksu 

 

2.2.1. Par LSA finanšu izlietojumu atbilstoši budžeta pozīcijām lemj Valde. 

 

2.2.2. Atbilstoši finanšu izlietojumu apliecinošiem dokumentiem (rēķiniem, čekiem, 

pavadzīmēm u.c.) Valde lemj par to apmaksu, rezervējot atbilstošu naudas līdzekļu 

summu. 

 

2.2.3. Gadījumā, ja LSA vajadzībām izlietota naudas summa no personīgiem līdzekļiem, naudas 

atmaksas saņemšanai nepieciešams aizpildīt akta (rēķina par naudas atmaksu) veidlapu (1. 

pielikums), pievienojot finanšu izlietojumu apliecinošus dokumentus (rēķini, čeki, 

pavadzīmes u.c.). 

 

2.2.4. LSA rekvizītiem jābūt norādītiem čekā, ja preces vai pakalpojuma izmaksu kopsumma ir 

lielāka par 29 (divdesmit deviņiem) eiro bez PVN. 
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2.2.5. Norādītā preces vai pakalpojuma kopsumma uz viena čeka nedrīkst pārsniegt 100 (simts) 

eiro. Izņēmuma gadījumi pieļaujami, iepriekš brīdinot un saskaņojot to ar Valdi. 

 

2.2.6. Par naudas atmaksu no personīgiem līdzekļiem, kas iztērēti LSA vajadzībām, lemj Valde. 

 

2.2.7. Finanšu līdzekļi paredzamajiem izdevumiem tiek rezervēti, Valdei veicot balsojumu. 

  

2.2.8. Gadījumā, ja rezervētā summa ir nepietiekama, Valde veic papildus balsojumu. 

 

2.2.9. Rezervēto naudas līdzekļu neizlietošanas gadījumā, tiek lemts par naudas līdzekļu rezervācijas 

atcelšanu. 

 

2.2.10. Projektu ietvaros naudas līdzekļi tiek rezervēti, apstiprinot projekta gala tāmi (2. 

pielikums). 

 

2.2.11. Valde var lemt par aizdevuma sniegšanu Valdes loceklim vai biroja darbiniekam 

gadījumos, ja nepieciešamais finansējums ir paredzēts projektiem, kas saistīti ar augstāko 

izglītību un LSA darbības vadlīnijām. Ja Valdes lēmums ir pozitīvs, tiek slēgta 

vienošanās par līdzekļu piešķiršanu un atmaksu (3.pielikums). 

 

2.2.12. Veicot maksājumu, maksājuma uzdevumā nepieciešams norādīt rēķina numuru un 

maksājuma mērķi, kam tas ir paredzēts. 

 

2.2.13. Elektroniskie balsojumi tiek veikti, Prezidentam izsludinot balsojumu kādā no 

komunikācijas platformām, par kuru lietošanu šāda iemesla dēļ Valde iepriekš ir 

vienojusies. 

 

2.2.14. Vismaz reizi divos mēnešos biroja darbinieks, kurš atbildīgs par protokolu izveidi, 

apkopo elektroniskos balsojumus un reģistrē IS.  

 

 

2.3. Projektu finansējums, saskaņošana un iesniedzamie dokumenti 

 

2.3.1. Mēnesi pēc projekta vadītāja apstiprināšanas Valdei zināšanai tiek iesniegta projekta 

provizoriskā tāme (4. pielikums) ar projektam paredzētā finansējuma izlietojumu pa 

pozīcijām.  

 

2.3.2. Projekta gala tāme (2. pielikums) tiek iesūtīta Valdei mēnesi pirms projekta, nedēļu pirms 

paredzamās tāmes apstiprināšanas. 

 

2.3.3. Tāmes apstiprina Valde. 

 

2.3.4. Projekta vadītājam ir pienākums atbilstoši apstiprinātajām pozīcijām tāmē Valdes 

loceklim vai biroja darbiniekam, kurš atbildīgs par finansēm, iesniegt izdevumus 

apliecinošus dokumentus ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc projekta beigām.  

 

2.3.5. Projekta vadītājam ir pienākums informēt Valdes locekli vai biroja darbinieku, kurš 

atbildīgs par finansēm, ja projekta ietvaros plānots segt izmaksas no tāmē apstiprinātās 

pozīcijas “Neparedzētie izdevumi”. 

 

2.3.6. Pozīcijas “Neparedzētie izdevumi” apmērs ir ne mazāks kā 5 (pieci) procenti no projekta 

kopējā budžeta un tas tiek izlietots neparedzētu izdevumu segšanai, to saskaņojot ar Valdi. 
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2.3.7. Projekta vadītājam ir pienākums informēt Valdes locekli vai biroja darbinieku, kurš 

atbildīgs par finansēm, ja projekta ietvaros plānots slēgts līgumu preces vai pakalpojuma 

saņemšanai. Līgumi tiek slēgti tikai pēc Valdes apstiprinājuma. 

 

2.3.8. Līgumu sastādīšanu veic LSA Prezidenta pilnvarots Valdes vai biroja pārstāvis. 

 

2.3.9. Gadījumā, ja projekta īstenošanas vajadzībām tiek saņemta lieta bez atlīdzības, bet 

noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu, tiek slēgts patapinājuma (lietošanas 

aizdevuma) līgums. Patapinājuma priekšmets var būt kā kustamas, tā arī nekustamas 

lietas. 

 

2.3.10. Gadījumā, ja izdevumu apjoms pārsniedz apstiprināto tāmi, projekta vadītājam ir 

pienākums Valdei iesniegt precizētu projekta tāmi. 

 

2.3.11. Gadījumā, ka izdevumi ir neatbilstoši pozīcijām apstiprinātajā tāmē vairāk kā par 20 

(divdesmit) procentiem no apstiprinātā pozīcijas apmēra, projekta vadītājam ir pienākums 

Valdei iesniegt precizētu projekta tāmi. 

 

2.3.12. Gadījumā, ja projekta īstenošanai ticis izmantots automobilis, nepieciešams aizpildīt 

ceļazīmes vieglajam automobilim veidlapu, pievienojot finanšu izlietojumu (5. pielikums) 

apliecinošus dokumentus. 

 

2.3.13. Mēneša laikā pēc projekta beigām projekta vadītājs informē Valdi par projektam 

apstiprinātā finansējuma izlietojumu, sagatavojot projekta izmaksas tāmi noslēdzot 

projektu (6. pielikums) un projektam piesaistīto atbalstītāju ziedojumu pārskatu (7. 

pielikums).  

 

 

2.4. Studentu-ekspertu tīkla finansējums  

 

2.4.1. Studentu-ekspertu un LSA pienākumus, tiesības un noteikumus reglamentē studentu-

ekspertu un LSA divpusējs līgums. 

 

2.4.2. LSA nodrošina studenta konsultācijas darbībai studiju virziena novērtēšanas komisijā un 

izvirza studenta-eksperta statusā augstākās izglītības iestādes studiju virziena 

novērtēšanas komisijā. 

 

2.4.3. Atsaucoties uz 2013. gada 15. jūnija LSA Domes lēmumu, studentam-ekspertam pēc 

rēķina saņemšanas jāsamaksā LSA atlīdzību 25 (divdesmit piecu) procentu apmērā no 

atlīdzības (pēc visu nodokļu nomaksas), kas gūta par studenta darbu studiju virziena 

novērtēšanas komisijā. 

 

2.4.4. Valdes locekļa, kura atbildībā ir studentu-ekspertu tīkls, uzdevums ir informēt Valdes 

locekli vai biroja darbinieku, kura atbildībā ir finanses, par rēķina sagatavošanu studentam-

ekspertam. 

 

2.4.5. Valdes loceklis vai biroja darbinieks, kurš atbildīgs par finansēm, nedēļas laikā sagatavo 

rēķinu un nosūta to studentam-ekspertam.  

 

2.4.6. Studentam-ekspertam rēķins jāatmaksā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 
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2.4.7. Studentu-ekspertu iemaksātā naudas summa tiek izmantota organizācijas Statūtos minēto 

mērķu sasniegšanai. 

 

 

2.5. Materiālie un finansiālie ziedojumi 

 

2.5.1. Atsaucoties uz sabiedriskā labuma organizācijas likumu, LSA ir tiesības uzņēmumiem, 

kas materiāli vai finansiāli atbalsta LSA darbību, piedāvāt nodokļu atvieglojumus, kas 

minēti likumā. 

 

2.5.2. Ziedojumi: 

2.5.2.1. Ja ziedojuma paskaidrojumā nav minēts ziedojuma mērķis, tad naudas summa tiek 

izlietota darbībām, kas virzītas LSA mērķa sasniegšanai. 

2.5.2.2. Ja ziedojuma paskaidrojumā norādīts mērķis (mērķziedojums), tad naudas summa tiek 

izlietota atbilstošajam mērķim. 

2.5.3. Visi finansiālie LSA ziedotāji tiek publiski uzskaitīti LSA mājaslapā. 

2.5.4. Ja projekta realizācijai tiek piesaistīts materiāls vai finansiāls atbalstītājs un ir saņemta 

pavadzīme par izsniegto preci veikto pakalpojumu, to nepieciešams saglabāt un nodot 

Valdes loceklim vai biroja darbiniekam, kurš atbildīgs par finansēm.  

 

 

2.6. Skaidras un bezskaidras naudas aprite 

 

2.6.1. Atsaucoties uz Darba likumu, ikvienam LSA darbiniekam ir tiesības saņemt darba 

samaksu un darba samaksas avansu skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu. 

 

2.6.2. Studentam-ekspertam ir tiesības iemaksāt studenta-eksperta un LSA starpā noslēgtā 

līguma norādīto maksu par organizētajām apmācībām pirms novērtēšanas procesa un 

studenta-eksperta pienākumu izpildes skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu. 

 

2.6.3. Bezskaidras naudas avansi: 

 

2.4.1.1. Projekta vadītājs, Valdes loceklis, biroja darbinieks, balstoties uz iepriekš apstiprinātu 

tāmi, ir tiesīgs pieprasīt naudas avansu. 

 

2.4.1.2. Avansa pieprasītājam ir jāiesniedz iesniegums Valdei apstiprināšanai. 

 

2.4.1.3. Avansa saņēmēja pienākums ir līdz nākamā mēneša piektajam datumam iesniegt 

attaisnojošus dokumentus par naudas līdzekļu izlietojumu. 

 

 

 

Prezidente              M. Belova 

 

Zibins 

27804579 
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AKTS 

(RĒĶINS PAR NAUDAS ATMAKSU) 

 

___.___.201_.                                      Rīgā                  Nr. 201_/______ 

 

Par naudas pieprasīšanu un saņemšanu 

 Apliecinu, ka LSA darbības nodrošināšanai esmu iztērējis __________ EUR, iegādājoties 

šādas preces un pakalpojumus: 

Nr. Čeka 

numurs: 

Prece vai pakalpojums: Preces / pakalpojuma iegādes 

pamatojums: 

Summa 

(EUR): 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Naudas atmaksu veikt uz šādu bankas kontu: _________________________________________ 
       Pieteicēja bankas konta numurs, uz kuru jāpārskaita nauda 

 

Pieprasīts: ___.___.2017.               _________________________/________________________ 
          Paraksts     Paraksta atšifrējums 

  

 

Pieteikums naudas atmaksai saņemts (aizpilda LSA Biroja vadītāja): 

 

      ___.___.2017.               _________________________/________________________ 
          Paraksts     Paraksta atšifrējums 

  

 

Naudas pārskaitījums veikts (aizpilda LSA Finanšu un sadarbības vadītājs vai LSA Prezidente): 

 

      ___.___.2017.               _________________________/________________________ 
          Paraksts     Paraksta atšifrējums  



Nr. p. k.:

Cena gab.

(EUR)

Daudzums 

(gab. Skaits)

1. € 12.00

2. € 5.00

2.1. € 4.00

2.2. € 3.00

3. € 3.00

3.1. € 1.00

3.2. € 2.00

4. € 0.83

€ 2.000.00

€ 150.00

€ 1.200.00

€ 3.350.00

/V. Uzvārds/

APSTIPRINĀTS:

Ar LSA Valdes lēmumu 201__. gada ___. __________

LSA Prezidente: /M. Belova/

Projektam piešķirtais finansējums no LSA budžeta::

Plānots piesaistīt atbalstītāju finansējumu / ziedojumu naudas izteiksmē:

Plānots piesaistīt atbalstītāju finansējumu / ziedojumu mantiskā izteiksmē:

KOPĀ:

LSA projekta galvenais organizators:

Pozīcija

 apakšpozīcija

 apakšpozīcija

Neparedzētie izdevumi (5%):

KOPĀ: € 15.83

Pozīcija, apakšpozīcija:
Plānotās izmaksas. 

Summa (EUR):

Pozīcija

 apakšpozīcija

 apakšpozīcija

 apakšpozīcija

E-pasts:               

PRECIZĒTĀ (GALA) TĀME

* Aizpildot šo projekta budžeta veidlapu, jāņem vērā, ka pozīcijas summa veidojas no apakšpozīciju kopsummas un šīs

ailes aizpildās automātiski. Pievienojot papildus ailes, lūdzam pievērst uzmanību formulām, kas ievietotas šajā

veidlapā.

** Ja projekta realizācijai tiek slēgti līgumi ar trešo personu, pie plānotās apakšpozīcijas nepieciešams norādīts 

līguma veids: A(autortiesību līgums), P(patapinājuma līgums), D(darba līgums), C (cits līguma veids, iekavās 

norādīt!).

Norises vieta:

Plānotais dalībnieku skaits:

Projekta galvenais organizators: 

Vārds, uzvārds:        

Telefons:          

Latvijas Studentu apvienība
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008010647

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050

Tālrunis/Fakss: +371 67216061, e-pasts: lsa@lsa.lv; mājas lapa: www.lsa.lv

Projekta nosaukums: 

Norises datums:
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VIENOŠANĀS PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU UN ATMAKSU 

 

___.___.201_.                                      Rīgā                  Nr. 201_/______ 

 

Latvijas Studentu apvienība, vienotais reģistrācijas Nr.40008010647, juridiskā adrese 

Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050, Latvija, turpmāk saukts Darba devējs, tās prezidenta/es 

[Vārds] [Uzvārds] (p.k. 000000-00000) personā, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas 

puses, un [Vārds] [Uzvārds] (p.k. 00000-00000), turpmāk saukts Darbinieks, kurš darbojas, paužot 

savu brīvu gribu, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz 

Pušu 20XX. gada XX. [mēnesī] noslēgto darba līgumu Nr. LSA/20XX/XXX (turpmāk tekstā – 

Darba līgums), noslēdz šo Vienošanos par sekojošo: 

1. Darbinieks apņemas [īss paskaidrojums, norādod laika periodu un projekta nosaukumu], 

turpmāk saukts Projekts.  

2. Darba devējs apņemas piecu darba dienu laikā no vienošanās parakstīšanas veikt 

bezskaidras naudas pārskaitījumu XX.XX EUR apmērā uz Darbinieka norādīto bankas 

kontu dalības izmaksu segšanai Projektā. 

3. Darbinieks apņemas divu mēnešu laikā kopš šīs vienošanās 1. punktā noteiktā ārvalstīs 

pavadīšanas perioda atmaksāt šīs vienošanās 2. punktā minētos līdzekļus Darba devējam.  

4. Ja Darbinieks nepilda 3. punktā minētās saistības, Darba devējs ir tiesīgs ieturēt 2. punktā 

minēto summu no darbinieka atalgojuma. 

5. Darbinieks un Darba devējs, savstarpēji vienojoties, var grozīt vienošanos. Jebkuri 

vienošanās grozījumi vai pielikumi tiek noformēti rakstiski un tiek abu pušu parakstīti. 

6. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam katrai pusei. 

 

Līgumslēdzēju pušu paraksti: 

Darba devējs: Darbinieks: 

[Vārds] [Uzvārds] [Vārds] [Uzvārds] 

 Konta nr.: XX00XXXX0000000000000 

________________________________ ________________________________ 

(Paraksts) (Paraksts) 



Nr. p. k.:

1. € 12.00

2. € 5.00

2.1. € 4.00

2.2. € 3.00

3. € 3.00

3.1. € 1.00

3.2. € 2.00

4. € 0.83

€ 2.000.00

€ 150.00

€ 1.200.00

€ 3.350.00

LSA Prezidente:                               ____________________________ /M. Belova/

** Ja projekta realizācijai tiek slēgti līgumi ar trešo personu, pie plānotās apakšpozīcijas nepieciešams 

norādīts līguma veids: A(autortiesību līgums), P(patapinājuma līgums), D(darba līgums), C (cits līguma 

veids, iekavās norādīt!).

Plānots piesaistīt atbalstītāju finansējumu / ziedojumu mantiskā izteiksmē:

KOPĀ:

LSA projekta galvenais organizators: ___________________________ /V. Uzvārds/

PIEŅEMTS ZINĀŠANAI:

201__. gada ___. _________ LSA Valdes sēdē

 apakšpozīcija

Neparedzētie izdevumi (5%):

KOPĀ: € 15.83

Projektam piešķirtais finansējums no LSA budžeta::

Plānots piesaistīt atbalstītāju finansējumu / ziedojumu naudas izteiksmē:

Pozīcija

 apakšpozīcija

 apakšpozīcija

 apakšpozīcija

Pozīcija

 apakšpozīcija

PROVIZORISKĀ TĀME

* Aizpildot šo projekta budžeta veidlapu, jāņem vērā, ka pozīcijas summa veidojas no apakšpozīciju

kopsummas un šīs ailes aizpildās automātiski. Pievienojot papildus ailes, lūdzam pievērst uzmanību

formulām, kas ievietotas  šajā veidlapā.

Pozīcija, apakšpozīcija:
Plānotās izmaksas. 

Summa (EUR):

Norises vieta:

Plānotais dalībnieku skaits:

Projekta galvenais organizators: 

Vārds, uzvārds:        

Telefons:          

E-pasts:               

Latvijas Studentu apvienība
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008010647

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050

Tālrunis/Fakss: +371 67216061, e-pasts: lsa@lsa.lv; mājas lapa: www.lsa.lv

Projekta nosaukums: 

Norises datums:



LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA 
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647 

JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050 

TĀLRUNIS/FAKSS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV 

 

CEĻAZĪME Nr.______ VIEGLAJAM AUTOMOBILIM, IESNIEGUMA Nr. 201__/_____ 

201__. gada (datums) 

 

Auto marka (AUTO MARKA) 

 

Numurs (AUTO NUMURS) 

 

Automašīnas lietotāji 

Nobraukts 

DARBĀ 

(km) 

Nobraukts 

PRIVĀTI 

(km) 

   

 

Skaitītāja stāvoklis 

pirms izbraukšanas 
 

Norma uz 100 km  

Skaitītāja stāvoklis 

pēc iebraukšanas 
 

 

 

Piezīmes 

 

Degvielas kustība 

 Uzpildīts (litri)  

 Uzpildīts kopā  

Atlikums (litri): izbraucot  

 atgriežoties  

Patērēts (litri): pēc normas  

 Faktiski  

Ietaupījums (litri)  

Patēriņš (litri)  
 

 

Nr.

p. 

k. 

Datums 

Brauciena 

mērķis 

(adrese, 

no-uz) 

Brauciena 

iemesls 

Skaitītāja 

stāvoklis 

pēc 

brauciena 

Nobr-

aukts 

(km) 

Auto lietotāja 

paraksts, 

paraksta 

atšifrējums 

1.       

2.       

3.       



4.       

5.       

Kopā nobraukts (km):   

 



Nr. p. k.:

Cena gab.

(EUR)

Daudzums 

(gab. Skaits)

1. € 12.00 € 10.46

2. € 5.00 € 4.96

2.1. € 4.00 € 3.15

2.2. € 3.00 € 2.35

3. € 3.00 € 1.65

3.1. € 1.00 € 0.50

3.2. € 2.00 € 1.15

4. € 0.83 € 0.67

€ 2.000.00

€ 150.00

€ 1.200.00

€ 3.350.00

12.78

2137.22

Latvijas Studentu apvienība
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008010647

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050

Tālrunis/Fakss: +371 67216061, e-pasts: lsa@lsa.lv; mājas lapa: www.lsa.lv

Projekta nosaukums: 

Norises datums:

Norises vieta:

Dalībnieku skaits:

Projekta galvenais organizators: 

Vārds, uzvārds:        

Telefons:          

E-pasts:               

PROJEKTA IZMAKSAS TĀME

* Aizpildot šo projekta budžeta veidlapu, jāņem vērā, ka pozīcijas summa veidojas no apakšpozīciju kopsummas un šīs ailes 

aizpildās automātiski. Pievienojot papildus ailes, lūdzam pievērst uzmanību formulām, kas ievietotas  šajā veidlapā.

Pozīcija, apakšpozīcija:
Plānotās izmaksas. 

Summa (EUR):

Faktiskās izmaksas. 

Summa (EUR):

Pozīcija

 apakšpozīcija

 apakšpozīcija

 apakšpozīcija

Pozīcija

 apakšpozīcija

 apakšpozīcija

Neparedzētie izdevumi (5%):

KOPĀ:

PIEŅEMTA ZINĀŠANAI:

€ 15.83 € 12.78

Projektam piešķirtais finansējums no LSA budžeta::

Piesaistītais atbalstītāju finansējums / ziedojums naudas izteiksmē:

Piesaistītais atbalstītāju finansējums / ziedojums mantiskā izteiksmē:

KOPĀ:

Ar LSA Valdes lēmumu 201__. gada ___. ________

LSA Prezidente: /M. Belova/

** Ja projekta realizācijai tiek slēgti līgumi ar trešo personu, pie plānotās apakšpozīcijas nepieciešams norādīts līguma veids: 

A(autortiesību līgums), P(patapinājuma līgums), D(darba līgums), C (cits līguma veids, iekavās norādīt!).

Faktiski iztērēts:

Starpība:

LSA projekta galvenais organizators: /V. Uzvārds/



Nr. p. k.:

Prece / pakalpojums 

/ finansiāls 

ziedojums

Cena gab.

(EUR)

Daudzums 

(gab. Skaits)

Summa 

(EUR)

1. € 1.00 1 1

2. € 29.00 2 58

3. € 0.50 5 2.5

4. € 10.00 7 70

5. € 1.50 3 4.5

6. € 1.99 1 1.99

7. € 17.99 2 35.98

8. € 200.00 1 200

€ 373.97

€ 150.00

€ 1.200.00

€ 1.350.00

PIEŅEMTA ZINĀŠANAI:

LSA Prezidente: /M. Belova/

LSA Valdes sēdē 201__ ___. ____________

Piesaistītais atbalstītāju finansējums / ziedojums naudas izteiksmē:

Piesaistītais atbalstītāju finansējums / ziedojums mantiskā izteiksmē:

KOPĀ:

LSA projekta galvenais organizators: /V. Uzvārds/

KOPĀ:

PROJEKTAM PIESAISTĪTO ATBALSTĪTĀJU / ZIEDOJUMU PĀRSKATS

* Aizpildot šo projekta budžeta veidlapu, jāņem vērā, ka summa (EUR) veidojas cenu sareizinot ar skaitu, šī aile (summa) aizpildās 

automātiski. Pievienojot papildus ailes, lūdzam pievērst uzmanību formulām, kas ievietotas  šajā veidlapā.

Uzņēmums / privātpersona
Pavadzīmes numurs 

(ja nav, tad “nav”)

Projekta galvenais organizators: 

Vārds, uzvārds:        

Telefons:          

E-pasts:               

Latvijas Studentu apvienība
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008010647

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050

Tālrunis/Fakss: +371 67216061, e-pasts: lsa@lsa.lv; mājas lapa: www.lsa.lv

Projekta nosaukums: 

Norises datums:
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