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Jelgavas nov., Elejā, 2022. gada 16. jūnijā 
 

PAZIŅOJUMS PAR BIEDRU KOPSAPULCES SASAUKŠANU  
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – LPKS) “LATRAPS”, 

reģistrācijas Nr.58503007191, valde sasauc tās 
  

BIEDRU KOPSAPULCI  
(turpmāk – Kopsapulce) 

  
Kopsapulce notiks 2022. gada 19. jūlijā, plkst.11.00, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8, Ķīpsalas 

Starptautiskajā izstāžu centrā  
  

  
DARBA KĀRTĪBA:  

1. Karš Ukrainā un tā ietekme uz Latviju un Eiropu /Jānis Sārts, NATO 
Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors/;  

2. Laukaugu audzēšana Latvijā – sējplatības, saimniecību lielums, 
reģionālais sadalījums /Pārsla Rigonda Krieviņa, Zemkopības ministrijas 
Valsts sekretāra vietniece/; 

3. Lēmums par LPKS “LATRAPS” un LPKS “KUZIKS” reorganizāciju 
(apvienošanas ceļā, LPKS “LATRAPS” kā iegūstošajai sabiedrībai 
pievienojot LPKS “KUZIKS” kā pievienojamo sabiedrību) /LPKS 
“LATRAPS” Padome/; 

4. LPKS “LATRAPS” aktualitātes /LPKS “LATRAPS” Vadības grupa/; 
5. Informācija par zirņu dziļās pārstrādes projekta attīstību /Edgars Ruža, 

ASNS Ingredient valdes loceklis/. 
 

  

• LPKS “LATRAPS” biedri var piedalīties Kopsapulcē personīgi vai ar pilnvarnieka 
starpniecību. Gadījumā, ja Kopsapulcē Jūs pārstāvēs cita persona, ir jāiesniedz 
parakstīta pilnvara, kurā norādīts, ka konkrētā persona ir tiesīga Jūs pārstāvēt. 
Pilnvaras paraugs pieejams pie Kopsapulces darba materiāliem. Viena persona uz 
pilnvaras pamata var pārstāvēt ne vairāk kā trīs LPKS “LATRAPS” biedrus.  
 

• Kopsapulces darba materiāli, t.sk. lēmumu projekti un citi dokumenti, kuriem ir 
nozīme lēmumu pieņemšanā, tiek izsūtīti vienlaicīgi ar šo paziņojumu 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 (Elejā) un reģionālajās nodaļās darba dienās (darba 
laikā), sākot no 2022. gada 16. jūnija. 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. 
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•   Biedru reģistrēšana Kopsapulces dienā 2022. gada 19. jūlijā no plkst. 10:00 līdz 

11:00. 
  
  Sākot no 2022. gada 16. jūnija, LPKS “LATRAPS” biedriem paziņojumā iepriekš norādītajā 
kārtībā tiek nodrošinātas tiesības iepazīties ar:  

1.  Pilnvaras paraugu uz 1 lpp.; 
2.  LPKS “LATRAPS” un LPKS “KUZIKS” Reorganizācijas līguma projektu uz 

11 lpp.; 
3. LPKS “LATRAPS” un LPKS “KUZIKS” Reorganizācijas prospektu uz 8 lpp., 

prospekta pielikumu Nr.1 “Reorganizācijas līguma projekts” uz 11 lpp. un 
prospekta pielikumu Nr.2 “Pievienojamās sabiedrības mantas, tai skaitā, 
publiskos reģistros reģistrētās mantas, saraksts uz 2022. gada 02. jūniju” uz 
2 lpp.  ; 

4. Zvērināta revidenta ziņojumu (atzinumu) par reorganizācijas līguma projektu 
uz 2 lpp.; 

5. LPKS “LATRAPS” gada pārskatu par periodu 01.07.2018.-30.06.2019. uz 40 
lpp.; 

6. LPKS “LATRAPS” gada pārskatu par periodu 01.07.2019.-30.06.2020. uz 41 
lpp.; 

7. LPKS “LATRAPS” gada pārskatu par periodu 01.07.2020.-30.06.2021. uz 32 
lpp.; 

8. LPKS “KUZIKS” gada pārskatu par periodu 01.01.2019.-31.12.2019. uz 22 
lpp.; 

9. LPKS “KUZIKS” gada pārskatu par periodu 01.01.2020.-31.12.2020. uz 22 
lpp.; 

10. LPKS “KUZIKS” gada pārskatu par periodu 01.01.2021.-31.12.2021. uz 21 
lpp.; 

11. LPKS “LATRAPS” lēmuma projektu par LPKS “LATRAPS” un LPKS 
“KUZIKS” reorganizāciju (apvienošanas ceļā, LPKS “LATRAPS” kā 
iegūstošajai sabiedrībai pievienojot LPKS “KUZIKS” kā pievienojamo 
sabiedrību) uz 1 lpp. 

 
 
Ar cieņu 
LPKS “LATRAPS”  
Valdes priekšsēdētājs                                                           Roberts Strīpnieks   
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