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Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „LATRAPS” 

PVN LV 58503007191 

Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas nov., LV 3023 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Swift kods: RIKOLV2X 

konts: LV72RIKO0002930155409 

 Tālr. +371 6 3025898 

latraps@latraps.lv 

 

 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 

Reģistrācijas Nr. 58503007191 

Juridiskā adrese: Lietuvas iela 16A, Eleja,  

Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 

E-pasta adrese: latraps@latraps.lv; kopsapulce@latraps.lv 

 

BIEDRIEM 

 

 

Jelgavas nov., Elejā,  

2022. gada 24. novembrī 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR BIEDRU KOPSAPULCES SASAUKŠANU  

 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – LPKS) “LATRAPS”, reģistrācijas 

Nr.58503007191, valde 2022. gada 21. novembrī atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma 32. panta pirmajā 

daļā noteiktajai kārtībai ir pieņēmusi lēmumu par LPKS “LATRAPS” biedru kopsapulces (turpmāk – 

Kopsapulce) sasaukšanu: 

  

KOPSAPUCES NORISES DATUMS UN LAIKS:  

2022. gada 15. decembris, plkst.11.00 – 15.00. 

 

KOPSAPULCES NORISES VIETA: 

Rīga, Ķīpsalas iela 8, Ķīpsalas Starptautiskais izstāžu centrs. 

 

KOPSAPULCES DARBA KĀRTĪBA:  

1. "VH Latvija" asambleja atskaite par 2022. gadu; 

2. Lauksaimniecības aktualitātes 2023. gadā no Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības 

ministrijas; 

3. Pārskats par LPKS “LATRAPS” 2021./2022. finanšu gada darbības rezultātiem, aktualitātes 

un plāni 2023. gadam; 

4. LPKS “LATRAPS” 2021./2022. finanšu gada pārskata apstiprināšana un lēmuma par peļņas 

izlietošanu pieņemšana; 

5. Citas aktualitātes. 

 

Kopsapulces dalībnieku reģistrēšanās veicama Kopsapulces dienā 2022. gada 15. decembrī, no plkst. 10.30 

līdz 11.00. 

 

LPKS “LATRAPS” biedri var piedalīties Kopsapulcē personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību. Gadījumā, ja 

Kopsapulcē biedru pārstāvēs cita persona, ir jāiesniedz parakstīta pilnvara, kurā norādīts, ka konkrētā persona 

ir tiesīga biedru pārstāvēt. Viena persona uz pilnvaras pamata var pārstāvēt ne vairāk kā trīs LPKS 

“LATRAPS” biedrus.  

 

Kopsapulces darba materiāli, tajā skaitā,. lēmumu projekti un citi dokumenti, kuriem ir nozīme lēmumu 

pieņemšanā, tiks izsūtīti ar elektroniskās saziņas līdzekļiem un/vai tiks ievietoti Biedru pašapkalpošanās 

portālā mans.latraps.lv, kā arī ar materiāliem varēs iepazīties klātienē LPKS “LATRAPS” centrālajā birojā 
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(Elejā) un reģionālajās nodaļās darba dienās (darba laikā) sākot no 2022. gada 5. decembra.  Biedriem 

paziņojumā iepriekš norādītajā kārtībā tiek nodrošinātas tiesības iepazīties ar:  

• LPKS “LATRAPS” gada pārskatu par periodu 01.07.2021.-30.06.2022.  

• Biedru kopsapulces lēmuma projektu attiecībā uz LPKS “LATRAPS” gada pārskata apstiprināšanu un 

peļņas izlietošanu; 

• Pilnvaras paraugu. 

 

Nepieciešamības gadījumā LPKS “LATRAPS” biedriem var tikt nosūtīti papildus Kopsapulces darba materiāli 

ar elektroniskās saziņas līdzekļiem vismaz 10 dienas pirms Kopsapulces, kā arī biedri ar tiem varēs iepazīties 

klātienē saskaņā ar iepriekš minēto. 

 

 

Papildus informācijas vai jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties, rakstot uz: kopsapulce@latraps.lv.   

 

 

Ar cieņu 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās  

sabiedrības “LATRAPS”  

valdes priekšsēdētājs                                                             Roberts Strīpnieks   

  
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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