
 
Lūdzu uzņemt LPKS „LATRAPS” (turpmāk tekstā saukta - Sabiedrība) kā Sabiedrības biedru -  
 

............................................................................................................................................................................................... . 
/LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētais juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds uzvārds/  

(turpmāk Pieteikumā saukts – PIETEICĒJS). 

 

Juridiskas personas Vienotais reģistrācijas Nr. vai fiziskai personai- reģistrācijas kods |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Pieteicēja Juridiskā adrese ..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... LV - |_|_|_|_| 

Pieteicēja īpašnieks(-i) vai dalībnieks(-i); amatpersona(-s) (vārds uzvārds): 

................................................................................................................................................................................................. 
 

Pilnvarotais pārstāvis, ja ir (vārds uzvārds):..................................................................................................................... 

Pilnvaras Nr., izdošanas datums, izdevējs: ...................................................................................................................... 

 

Pieteicēja PVN maksātāja statuss uz Pieteikuma iesniegšanas dienu:  

□ PVN maksātājs  □ nav PVN maksātājs, bet saņem PVN kompensāciju 14% apmērā  

□ nav PVN maksātājs  

 

Parakstot šo Pieteikumu, Pieteicējs (Pieteicēja pārstāvis) apliecina, ka: 
1) ir tiesīgs pārstāvēt Pieteicēju un ir iepazinies ar Sabiedrības Statūtiem un no tiem izrietošajiem noteikumiem u n 

apņemas tos pildīt; 
2) visa Sabiedrībai iesniegtā informācija par Pieteicēju atbilst patiesībai un Pieteicējs (Pieteicēja pārstāvis) apņemas 

nekavējoties paziņot par tajā ietverto datu izmaiņām, ja tādas rastos. Visas ziņas, ko Pieteicējs (Pieteicēja 
pārstāvis) šajā pieteikumā sniedz Sabiedrībai, ir patiesas un Pieteicējs (Pieteicēja pārstāvis) nav slēpis ziņas, kas 
varētu negatīvi ietekmēt Pieteicēja spēju izpildīt saistības pret Sabiedrību;  

3) Pieteicējs nav maksātnespējīgs; uz Pieteikuma iesniegšanas dienu p ret Pieteicēju nav uzsākta tiesvedība, 

šķīrējtiesas process vai administratīvais process, kriminālprocess, kā arī Pieteicējam  (Pieteicēja pārstāvim) nav 
zināms par šādas tiesvedības, šķīrējtiesas procesa vai administratīvā procesa iespējamību nākotnē;  

4) Pieteicējs dod tiesību Sabiedrībai pieprasīt un saņemt ziņas no Lauku atbalsta dienesta (LAD) par Pieteicēja deklarētajām 
lauksaimniecības zemes platībām, sējumu struktūru, Eiropas Savienības un valsts atbalsta maksājumiem.  

 

Pieteicējs: 

|_|_| / |_|_| / |2|0|_|_|  ......................................... ............................................................................................. 

/datums/mēnesis/gads/   /paraksts/    /amats, paraksta atšifrējums/ 

 

 

Sabiedrības biedrs, kas rekomendē Pieteicēju uzņemt Sabiedrībā (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas 

personas vārds, uzvārds): ........................................................ .................................................................................. 

Rekomendācijas pamatojums ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................... 

|_|_| / |_|_| / |2|0|_|_|   ......................................... ............................................................................................. 

 /datums/mēnesis/gads/   /paraksts/    /amats, paraksta atšifrējums/ 

 

Lūdzam Pieteicēju aizpildīt Pieteikuma otro lappusi

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība LATRAPS 

IESTĀŠANĀS PIETEIKUMS 
(turpmāk šajā dokumentā saukts – Pieteikums) 



 

 2 

ZIŅAS PAR PIETEICĒJU: 

Pasta sūtījumu adrese /ja tā nesakrīt ar juridisko adresi/ .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... LV - |_|_|_|_| 

Bankas, konti, valūta ...................................................................|L|V|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

.........................................................................................................|L|V|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Kontaktinformācija:  Tālruņa Nr.    |_|_|_|_|_|_|_|_| Mob.tālr. Nr.     |_|_|_|_|_|_|_|_| 

E-pasta adrese ........................................................................................................................................................... .............. 

Citas Pieteicēja kontaktpersonas vārds uzvārds:  Tālr.Nr.   E-pasts 

........................................................................ |_|_|_|_|_|_|_|_| ................................................................ 

........................................................................ |_|_|_|_|_|_|_|_| ................................................................ 

 
Saimnieciskās darbības raksturojums     Pieteicēja nodarbināto skaits: ............... 

................................................................................................................................................................................................. 

Kopējā apsaimniekojamā zemes platība, kas deklarēta LAD: kopā .......... ha, t.sk. LIZ .......... ha.   Īpašumā LIZ ........ ha 

Augkopības 
kultūras 

Platība iepriekšējā 
ražas sezonā, ha 

Vidējā 
ražība t/ha 

Platība šajā ražas 
sezonā, ha 

Šķirnes 

     

     

     

     

     
 

Lopkopība /lopu veids un skaits/ ............................................................................................................................................ 

Citi Pieteicēja saimnieciskās darbības veidi: ..........................................................................................................................  

Pieteicēja saimniecības tehnoloģiskais nodrošinājums (tehnika, agregāti, to vecums, tehniskais stāvoklis un tml) ............. 

.................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  

Īpašnieku/vadītāju pieredze lauksaimnniecības nozarē (gadi, pieredzes raksturojums).......................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

Īpašnieku/vadītāju izglītība l/s nozarē ....................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................. 

LAD klienta reģistrācijas Nr: |_|_|_|_|_|_|_|; personas, kam ir tiesības iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus 

vārds, uzvārds ..................................................................... .................................................... un derīgas apliecības 

Nr....................................., derīguma termiņš |_|_| / |_|_| / |2|0|_|_| 
                    /datums/mēnesis/gads/ 

Pieteicējs:  iesniedz VID:  □ Gada pārskatu □ Ienākumu deklarāciju  

□ līdz šim nav veicis saimniecisko darbību.  

Pieteikumam pievienots: 

□ Pieteicēja gada ienākumu deklarācijas kopija par noslēgtu iepriekšējo pārskata periodu (jāpievieno tikai tad, ja Pieteicējs 

neiesniedz VID Gada pārskatu) 

□ ar Pieteicēja (Pieteicēja pārstāvja) parakstu apstiprināts Pieteicēja finanšu saistību atšifrējums (aizņēmumu, līzingu saistību 

atlikums, cita līgumu utml informācija, kas ietver Pieteicēja finansiālas saistības pret trešajām pusēm) .  
 

Reģiona vadītāja komentāri: ................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

|_|_| / |_|_| / |2|0|_|_| ......................................... ............................................................................................. 
           /datums/mēnesis/gads/     /paraksts/    /amats, paraksta atšifrējums/ 


