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KĀRTĪBA 

Apstiprināta LSA Domes sēdē 
23.11.2019. 

Protokola nr. 2019/DP11 

23.11.2019. Rīgā  Nr.2019/K6

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, 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). 

3. Maksa par vienu studentu (MS) ir 1,1400 €. 

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

5. 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. 

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

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

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

9. Biedri, kas iestājas LSA pēc 6. punktā minētās Domes sēdes ir atbrīvoti no pirmā gada Biedra
naudas samaksas. 

10.  Šī  kārtība  tiek  virzīta  pārskatīšanai  un  izskatīšanai  katru  gadu  kārtējā  Domes  sēdē  pēc  1.
novembra 

11. Ar šo kārtību tiek atcelta 2019. gada 23. februārī izveidotā kārtība. 

http://www.lsa.lv/
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Prezidente       J. Širina
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