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1. NOTEIKUMU MĒRĶIS
Pamatojoties uz to, ka Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „LATRAPS” (turpmāk
tekstā saukta – Sabiedrība) ir izveidota, lai veicinātu savu BIEDRU saimniecisko vajadzību apmierināšanu
un labklājības līmeņa celšanos, savukārt Sabiedrības pamatdarbība un pastāvēšana balstās uz Sabiedrības
un BIEDRU saskaņotām darbībām, šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību sekojošos
jautājumos:
- BIEDRA statusa iegūšana;
- BIEDRU reģistra vešana;
- BIEDRA labprātīga izstāšanās vai izslēgšana no Sabiedrības;
- BIEDRA balsstiesības un to zaudēšanas nosacījumi;
- BIEDRA izstāšanās un izslēgšanas no Sabiedrības nosacījumi;
- sadarbības organizācija starp Sabiedrību un Biedru.
2. DOKUMENTĀ LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS

KLIENTS – fiziska vai juridiska persona, kas sagatavojusi, parakstījusi un iesniegusi iesniegumu par
iestāšanos Sabiedrībā un kura nodarbojas vai gatavojas nodarboties ar augkopību, atbilst Sabiedrības
statūtu, Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām un šiem Noteikumiem, un apņemas tos pildīt.
BIEDRS – Klients, par kura uzņemšanu Sabiedrībā tās valde vai padome ir pieņēmusi lēmumu un šī persona
ir ierakstīta Biedru reģistrā.
BIEDRU KOPSAPULCE – Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija.
PAJA – BIEDRA ieguldījuma daļa Sabiedrības pamatkapitālā. Visām Pajām ir vienāda Sabiedrības statūtos
noteikta nominālvērtība un katram biedram ir nepieciešams iegādāties Sabiedrības statūtos noteikto
minimālo paju skaitu.
KVOTA – paja kopā ar iemaksu Sabiedrībai, kas BIEDRAM dod tiesības sezonas laikā izmantot
Sabiedrībai piederošo pirmapstrādes kompleksu atbilstoši BIEDRAM piederošo kvotu skaitam.
SEZONA - augkopības produkcijas pieņemšanas laiks, kas katru gadu tiek noteikts ar Sabiedrības valdes
rīkojumu. Katram Pirmapstrādes kompleksam tas tiek noteikts atsevišķi.
PRODUKCIJA – neapstrādāta graudu produkcija, kurai nepieciešama pieņemšana un pirmapstrāde.
IZEJVIELAS – Sabiedrības sagādātas un izplatītas PRODUKCIJAS izaudzēšanas vajadzībām
nepieciešamās izejvielas, tajā skaitā, bet ne tikai minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi, kultūraugu sēklas
u.c.
KREDĪTLIMITS – BIEDRAM piešķirtā maksimālā summa eiro, par kādu Sabiedrība pārdod izejvielas,
preces un pakalpojumus ar pēcapmaksu. Kredītlimitu katram BIEDRAM Sabiedrība nosaka individuāli,
atbilstoši LPKS LATRAPS Kredītuzraudzības noteikumiem.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN SAMAKSAS VEIKŠANA
3.1. Lai kļūtu par BIEDRU, KLIENTAM jāaizpilda Iestāšanās pieteikuma veidlapa, kura pievienota
pie Noteikumiem kā Pielikums Nr.1 un atrodama Sabiedrības mājaslapā www.latraps.lv, sadaļā KĀ
PIEVIENOTIES KOOPERATĪVAM. Pieteikumu var aizpildīt gan elektroniski, gan pašrocīgi.
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3.2. Iestāšanās pieteikumā KLIENTS norāda apņemšanos pildīt Sabiedrības statūtus un no tiem
izrietošos Noteikumus, un sniedz pieprasīto informāciju par saimniecību.
3.3. Pieteikumam jāpievieno Sabiedrības BIEDRA rekomendācija (Sabiedrības BIEDRS, kas
rekomendē KLIENTU uzņemt Sabiedrībā).
3.4. Ja KLIENTS VID neiesniedz Gada pārskatu, papildus ir jāiesniedz šādi dokumenti:
3.4.1. ar KLIENTA parakstu apstiprināts KLIENTA finanšu saistību atšifrējums (aizņēmumi,
līzingu saistību atlikumi, cita līgumu informācija, kas ietver KLIENTA finansiālās
saistības pret trešajām personām);
3.4.2. KLIENTA Iedzīvotāju ienākumu deklarācijas kopija par noslēgtu iepriekšēju pārskata
periodu (D3 Ienākumi no saimnieciskās darbības).
3.5. Aizpildītu pieteikumu KLIENTAM jāiesniedz tuvākajā Sabiedrības struktūrvienībā Reģiona
vadītājam, kurš ieskenētā veidā to nosūta Sabiedrības centrālā biroja vadītājam, vai personīgi
jāiesniedz Sabiedrības centrālajā birojā, vai jānosūta uz Sabiedrības centrālo biroju pa pastu
(Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023) vai uz e-pastu
latraps@latraps.lv
3.6. Pēc pieteikuma saņemšanas, KLIENTAM uz viņa e-pastu Sabiedrības grāmatvedība 5 (piecu)
darba dienu laikā nosūta rēķinu par 250 (divi simti piecdesmit) paju iegādi EUR 355.00 (trīs simti
piecdesmit pieci eiro un nulle centi) vērtībā. Rēķina oriģināls KLIENTAM tiek nosūtīts pa pastu.
3.7. KLIENTS veic Paju iegādi atbilstoši Sabiedrības izrakstītajam rēķinam.
4.

PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
4.1. KLIENTA pieteikumu sākotnēji izskata Kredītuzraudzības vadītājs, kurš KLIENTU vērtē pēc
Interneta vietnēs publiski pieejamās informācijas, Sabiedrības informācijas sistēmā esošiem datiem,
iepriekšējās sadarbības pieredzes, ja KLIENTAM ar Sabiedrību tāda bijusi.
4.2.Kredītuzraudzības vadītājs apkopo visu iegūto informāciju par Klientu un dod savu vērtējumu par
Klientam piešķiramā Kredītlimita apmēru, kā arī veic par KLIENTU izdruku no vietnes www.firmas.lv,
un virza dokumentus izskatīšanai valdes sēdē.
4.3.Sabiedrības grāmatvedība pārbauda rēķina par 250 (divi simti piecdesmit) Paju iegādes apmaksu.
4.4. Valde jautājumu par KLIENTA uzņemšanu BIEDRA statusā sezonas laikā skata vienu reizi nedēļā,
ne sezonā - vienu reizi mēnesī.
4.5. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, valde lemj par KLIENTA uzņemšanu BIEDRA statusā vai
atteikumu.
4.6. Valde ir tiesīga atteikt KLIENTA uzņemšanu Sabiedrībā Kooperatīvo sabiedrību likumā un
Sabiedrības statūtos noteiktajos gadījumos.
4.7. Ja valde pieņem lēmumu uzņemt KLIENTU par BIEDRU, tad, vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu,
Biedru reģistrā tiek izdarīts ieraksts par BIEDRA uzņemšanu un KLIENTS iegūst BIEDRA statusu.
4.8. BIEDRA statuss nodrošina BIEDRA sadarbību ar Sabiedrību, t.i. piegādāt Sabiedrībai
PRODUKCIJU, iegādāties KVOTAS un IZEJVIELAS, saņemt Sabiedrības pakalpojumus par BIEDRA
cenām (ja tādas tiek noteiktas).
4.9. Ja valde pieņem lēmumu atteikt KLIENTA uzņemšanu, KLIENTS viena mēneša laikā no valdes
lēmuma saņemšanas dienas, par kuru tiek uzskatītā septītā diena no lēmuma nosūtīšanas dienas, var
prasīt jautājuma izskatīšanu nākamajā Sabiedrības padomes sēdē, kuras lēmums ir galīgs un nav
pārsūdzams.
4.10. Ja padome pieņēmusi lēmumu par BIEDRA uzņemšanu, tad valde veic izmaiņas Biedru reģistrā
ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. Ja padome pieņēmusi lēmumu atteikt
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KLIENTA uzņemšanu BIEDRA statusā, tad Sabiedrības minēto lēmumu paziņo KLIENTAM
Noteikumu 4.11.punkā noteiktajā termiņā.
4.11. Noteikumu 4.9., 4.10.punktā norādītais Sabiedrības valdes vai padomes lēmums, ar kuru atteikta
KLIENTA uzņemšana BIEDRA statusā (ar norādītu atteikuma iemeslu), tiek rakstiski paziņots
KLIENTAM 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4.12. Ja valde pieņem lēmumu atteikt KLIENTA uzņemšanu BIEDRA statusā un Sabiedrības padome
atstāj to negrozītu, tad KLIENTA veiktais maksājums par PAJU iegādi tiek atgriezts atpakaļ
maksātājam.
4.13. Informāciju par BIEDRA statusa piešķiršanu tiek nosūtīta:
4.13.1. Sabiedrības galvenajai grāmatvedei, kura veic atbilstošas izmaiņas par BIEDRA statusa
piešķiršanu grāmatvedības uzskaites programmā;
4.13.2. klientu apkalpošanas speciālistam, kurš pēc izmaiņu veikšanas grāmatvedības uzskaites
programmā, piešķir BIEDRA Paju kartes numuru;
4.13.3. Reģiona vadītājam;
4.13.4. uzņemtajam BIEDRAM.
5.

BIEDRU REĢISTRS
Sabiedrības valde ved BIEDRU reģistru un norāda tajā ziņas par BIEDRIEM atbilstoši Kooperatīvo
sabiedrību likumā norādītajam informācijas apjomam.

6.

BIEDRA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. BIEDRAM ir tiesības:
6.1.1. saņemt no Sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā jautājumā, ja tai nav noteikts
komercnoslēpuma statuss. Ja BIEDRA pieprasītajai informācijai ir piešķirts komercnoslēpuma
statuss, tad atļauju par šādas pieprasītās informācijas izsniegšanu dod Sabiedrības Padome. Šādā
gadījumā BIEDRAM ir jāadresē attiecīgs lūgums Sabiedrības Padomei, kurā jābūt norādītam
pieprasītās informācijas nepieciešamības pamatojumam. Ja Padome dod piekrišanu šādas
informācijas (komercnoslēpuma) izsniegšanai, tad ar minēto informāciju BIEDRS var iepazīties
Sabiedrības juridiskajā adresē – Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034,
darbdienās no plkst.8.30-17.00.
6.1.2. iesniegt Sabiedrības izpildinstitūcijai priekšlikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai un
optimizēšanai.
6.2. Papildus Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajiem pienākumiem, Biedriem saskaņā ar starp
Sabiedrību un Biedru noslēgtajiem līgumiem, ir pienākums izmantot Sabiedrības sniegtos
pakalpojumus un piegādāt savā saimniecībā izaudzēto Produkciju līgumā paredzētajā kārtībā.
6.3. Biedru kopsapulcē katram Sabiedrības BIEDRAM neatkarīgi no tam piederošo Paju vai Kvotu
skaita ir viena balss.
6.4. Tā kā BIEDRA radītie zaudējumi Sabiedrībai, ir zaudējumi arī visiem Sabiedrības BIEDRIEM,
BIEDRAM pienākums godīgi un ar atbildību pret citiem Sabiedrības BIEDRIEM ievērot šos
Noteikumus un citus saistošos Sabiedrības normatīvos aktus, kā arī ar Sabiedrību noslēgtos līgumus.
6.5. BIEDRAM iespēju robežās jāiesaistās Sabiedrības organizētajos anketēšanas pasākumos, kas var
būt saistīti ar Sabiedrības pakalpojumu novērtējumu. Anketēšanu var veikt Sabiedrības noteiktie
darbinieki vai piesaistītās trešās puses.
6.6. BIEDRA pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Sabiedrību par savu rekvizītu,
amatpersonu un kontaktinformācijas maiņu, iesniedzot rakstisku iesniegumu Sabiedrības centrālajā
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birojā vai kādā no Sabiedrības struktūrvienību adresēm, vai nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi
latraps@latraps.lv.
7.

BIEDRU IZSTĀŠANĀS NO SABIEDRĪBAS UN BALSSTIESĪBU ZAUDĒŠANA
7.1. BIEDRS var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot Sabiedrībai rakstveida paziņojumu. BIEDRS
nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad pieņemts lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu vai
lēmums par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu.
7.2. Ar brīdi, kad BIEDRS iesniedzis paziņojumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības.
7.3. BIEDRU izslēdz no BIEDRU reģistra nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju mēneša laikā no dienas,
kad iesniegts paziņojums par izstāšanos.
7.4. BIEDRAM, kas izstājies no Sabiedrības, PAJAS tiek izmaksātas viena mēneša laikā. Pirms PAJU
izmaksas bijušajam BIEDRAM, kas izstājies no Sabiedrības, ir pilnībā jānokārto visas saistības ar
Sabiedrību un Sabiedrībai, veicot PAJU izmaksu, ir tiesības veikt ieturējumu par bijušā BIEDRA
nenokārtotajām saistībām.
7.5. BIEDRA nāves gadījumā PAJAS un peļņas daļa tiek mantotas.
7.6. Mantinieks var kļūt par Sabiedrības BIEDRU šajos Noteikumos atrunātajā kārtībā, neveicot
PAJU iegādi.
7.7. Ja mantinieks nevēlas kļūt par Sabiedrības BIEDRU, Sabiedrība veic PAJU un peļņas daļas
izmaksu viena mēneša laikā no mantinieka iesnieguma saņemšanas brīža.

8.

BIEDRA IZSLĒGŠANA NO SABIEDRĪBAS UN BALSSTIESĪBU ZAUDĒŠANA
8.1. Lēmumu par BIEDRA izslēgšanu pieņem Sabiedrības valde.
8.2. BIEDRU var izslēgt no Sabiedrības, ja:
8.2.1. tas neatbilst Kooperatīvo sabiedrību likumā vai Sabiedrības statūtos noteiktajiem biedra
statusa kritērijiem;
8.2.2. tas būtiski pārkāpis Kooperatīvo sabiedrību likuma vai Sabiedrības statūtu noteikumus;
8.2.3. tā darbība negatīvi ietekmē Sabiedrības reputāciju vai nodara būtisku kaitējumu tās interesēm;
8.3. BIEDRS zaudē balsstiesības pēc valdes lēmuma pieņemšanas par BIEDRA izslēgšanu. Līdz ar šī
lēmuma pieņemšanu, BIEDRS zaudē tiesības piedalīties Biedru kopsapulcē un būt Sabiedrības vēlēto
pārvaldes institūciju sastāvā, kā arī saņemt BIEDRAM sniegtos pakalpojumus.
8.4. Sabiedrība 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņo BIEDRAM valdes lēmumu, norādot tā
pamatojumu.
8.5. BIEDRS viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, par kuru tiek uzskatīta septītā diena
no lēmuma nosūtīšanas dienas, var prasīt jautājuma izskatīšanu nākamajā Sabiedrības padomes sēdē,
kuras lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Iesnieguma iesniegšana Sabiedrības padomē, neatceļ
valdes lēmuma darbību un BIEDRA balsstiesību zaudēšanu.
8.6. Ja BIEDRS lēmumu par izslēgšanu nav apstrīdējis, to nekavējoties izslēdz no BIEDRU reģistra
pēc Noteikumu 8.4.punktā minētā termiņa notecējuma. Ja BIEDRS lēmumu ir apstrīdējis un
Sabiedrības padome to ir atstājusi negrozītu, to izslēdz no BIEDRU reģistra pēc tam, kad Sabiedrības
padome ir pieņēmusi BIEDRAM nelabvēlīgu lēmumu.
8.7.BIEDRA piedalīšanās valdes sēdē, kurā tiek lemts jautājums par viņa izslēgšanu, ja viņš ir saņēmis
uzaicinājumu, nav obligāta.
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8.8. BIEDRAM, kas izslēgts no Sabiedrības, PAJAS tiek izmaksātas šo Noteikumu 7.4. punktā
noteiktajā kārtībā un termiņā. Pirms PAJU izmaksas, Sabiedrībai ir tiesības, izmantojot savstarpējo
ieskaitu, ieturēt bijušā BIEDRA visas nenokārtotās saistības ar Sabiedrību.
9.

PUŠU SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
9.1. BIEDRS veic PRODUKCIJAS audzēšanu un realizāciju Sabiedrībai, kā arī izmanto Sabiedrības
sagādātās IZEJVIELAS, ražošanas līdzekļus un sniegtos pakalpojumus.
9.2. Ja BIEDRAM ir izveidojušās pret Sabiedrību nenokārtotas maksājuma saistības par tās
sniegtajiem pakalpojumiem un/vai pārdotajām precēm (prece ar pēcmaksu, pirmapstrādes,
glabāšanas, transporta pakalpojumi vai jebkādas citas saistības), tad Sabiedrība veic visu šo
nenokārtoto maksājumu saistību dzēšanu ar savstarpējo ieskaitu.
9.3. Sabiedrībai ir tiesības palielināt PRODUKCIJAS cenu, ja BIEDRS Produkcijas piegādes un
pārdošanas līgumā vai Vienošanās par produkcijas realizāciju noteiktajā termiņā nepieprasa atlīdzības
(visas vai daļas) izmaksu.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanu Sabiedrības padomē un ar šo Noteikumu spēkā stāšanos
dienu, spēku zaudē 2016. gada 18. jūlija LPKS LATRAPS Biedru uzņemšanas, balsstiesību
iegūšanas un sadarbības pamatnoteikumi.

PIELIKUMS
1. Iestāšanās pieteikuma veidlapa
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Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība LATRAPS

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

IESTĀŠANĀS PIETEIKUMS
(turpmāk šajā dokumentā saukts – Pieteikums)
............................................................................................................................................................................................... .
/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 un
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 pret 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
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ZIŅAS PAR PIETEICĒJU:
Pasta sūtījumu adrese /ja tā nesakrīt ar juridisko adresi/ ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................... LV - |_|_|_|_|

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

|L|V|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|
Mob.tālr. Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

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

Kontaktinformācija:

Tālruņa Nr.

E-pasta adrese .........................................................................................................................................................................
Citas Pieteicēja kontaktpersonas vārds uzvārds:
........................................................................
........................................................................

Tālr.Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|

Saimnieciskās darbības raksturojums

E-pasts
................................................................
................................................................
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

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

Nr....................................., derīguma termiņš

un

derīgas

apliecības

|_|_| / |_|_| / |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/
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