
 
 

• Biedra naudas aprēķins tirgotājiem/ražotājiem tiek aprēķināts pēc 

tabulas Nr. 1. Šim nolūkam tirgotāji/ražotāji sniedz patiesas ziņas par sava 

uzņēmuma apgrozījumu. 

• Biedra naudas aprēķins Profesionālajiem jumiķu uzņēmumiem un 

pašnodarbinātajiem tiek aprēķināts pēc tabulas Nr.2, darbinieku skaitam atbilstošo 

gada maksu un gada apgrozījumam atbilstošo gada maksu saskaitot kopā un 

izdalot ar divi. Šim nolūkam uzņēmumi un pašnodarbinnātie sniedz precīzas ziņas 

par savu gada apgrozījumu un darbinieku skaitu. 

• Papildus maksājama vienreizējā iestāšanās maksa 50.00 EUR apmērā. 

• Ja uzņēmums iestājas Latvijas Jumiķu apvienībā vēlāk kā janvāra 

mēnesī, biedra nauda tiek samazināta proporcionāli to mēnešu skaitam, kuros 

uzņēmums/pašnodarbinātais vēl nebija kļuvis par biedru. 

• Rēķini par biedru naudu tiek izrakstīti, sākot no 15. februāra ar apmaksas 

termiņu 1 mēnesis. Ja LJA biedram ir grūtības samaksāt visu apjomu uzreiz, tad ir 

jāiesniedz lūgums sadalīt maksu LJA valdei. 

• No tekošā gada biedru naudas var tikt atbrīvots biedrs, ja iepriekšējā gada 

laikā biedrs ir nodrošinājis savas komandas dalību pasaules jauno jumiķu 

čempionātā. Gadījumā, ja dalību nodrošināja divi uzņēmumi, tad biedru nauda tiek 

samazināta par 50% katram uzņēmumam. 

• No biedru naudas ir atbrīvots uzņēmums, kura darbinieks ir ievēlēts LJA 

valdē un kurš sava termiņa laikā ir piedalījies vairāk kā 3/4 daļās no valdes sēdēm. 

Ja darbinieks strādā vairākos LJA biedru uzņēmumos, tad no biedru naudas tiek 

atbrīvot mazākais no uzņēmumiem.  

• Atbalstītāju biedru biedru naudu iemaksas nav limitētas. Par atbalstītāju 

tiek uzskatīta juridiskā vai fiziskā persona, kura sniedz materiālu vai cita veida 

atbalstu LJA pasākumos vai darbībā. 

 
  



 
 

 

Biedru naudas apjomi tirgotājiem/ražotājiem* 
*visas cenas norādītas bez PVN. Maksātājam tiks nosūtīts rēķins +PVN 

 
 
 

Uzņēmuma gada 
apgrozījums, EUR 

Ikgadējais biedru naudas 
maksājums, Eur 

0-299 999 400 

300 000-999 999 650 

1 000 000-2 999 999 850 

3 000 000+ 1200 
Tabula Nr. 1 
 
 
 
 

Biedru naudas apmēri profesionālajiem jumiķu uzņēmumiem un 
pašnodarbinātajiem 

*visas cenas norādītas bez PVN. Maksātājam tiks nosūtīts rēķins +PVN 
 

 
 

Darbinieku 
skaits 

uzņēmumā 

Uzņēmuma gada 
apgrozījums, 

EUR 

Ikgadējais biedru 
naudas maksājums, 

Eur 

1 0-50000 200 

2-4 0-199999 350 

5-9 200000-499999 500 

10-14 500000-999999 650 

15-19 1000000-2999999 850 

20+ 3000000+ 1250 
Tabula Nr. 2 

 
Prasības lai kļūtu pat biedrības “ Latvijas Jumiķu apvienība” biedru :  
1. Jāuzraksta pieteikums un papildus jāsniedz ziņas par 

uzņēmuma/pašnodarbinātā darbinieku skaitu un apgrozījumu.  
 
 
 Apstiprināts : 21.12.2021. LJA valdes sēdē. 


