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Elejā, 2021. gada 25. novembrī 

 
PAZIŅOJUMS PAR BIEDRU KOPSAPULCES SASAUKŠANU  

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “LATRAPS” (LPKS 
“LATRAPS”), reģistrācijas Nr.58503007191, valde sasauc tās  

  
BIEDRU KOPSAPULCI  

 ar attālinātas piedalīšanās un balsošanas iespējām  
  

Kopsapulce notiks 2021. gada 16. decembrī plkst.11.00 LPKS “LATRAPS” 
birojā - Lietuvas ielā 16a, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3023  

  
IEVĒROJOT VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU UN SPĒKĀ 

ESOŠĀS NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS SAKARĀ AR COVID-19 
IZPLATĪBAS NOVĒRŠANU,   

KOPSAPULCE KLĀTIENĒ NETIEK ORGANIZĒTA   
  
DARBA KĀRTĪBA  

1. Gada pārskata apstiprināšana.  
2. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 

sabiedrības “LATRAPS” statūtu grozījumu 
apstiprināšana.  

3. Dažādi. 
 

  
• LPKS “LATRAPS” Biedru kopsapulces balsošana par lēmumiem tiek 

nodrošināta attālināti divos veidos:  
 

1. Balsošana pirms Biedru kopsapulces noritēs laikā no 
06.12.2021. līdz 15.12.2021., un to varēs izdarīt šādos veidos:   

1.1. aizpildīt balsošanas veidlapu un to iesniegt jebkurā no 
LPKS “LATRAPS” reģionālajām nodaļām klātienē 
(uzrādot personu apliecinošu dokumentu);  

1.2. aizpildītu balsošanas veidlapu parakstīt ar drošu 
elektronisku parakstu un elektroniski nosūtīt uz e-
pastu: kopsapulce@latraps.lv;  

1.3. elektroniski aizpildot balsošanas formu,  kuras saite 
nosūtīta uz LATRAPS informācijas sistēmā reģistrētu e-
pasta adresi vai pieejama Biedru pašapkalpošanās 
portālā mans.latraps.lv. 
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2. Balsošana tiešsaistē Biedru kopsapulces laikā, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus.  
 

• Biedru dalībai kopsapulcē un balsošanai tiešsaistē ir obligāti 
jāpiesakās rakstiski e-pastā: kopsapulce@latraps.lv vai kādā no 
LPKS “LATRAPS” reģionālajām nodaļām līdz 14.12.2021.  Tiem, 
kuri būs pieteikušies, līdz 2021. gada 15. decembrim uz Jūsu e-
pastu tiks nosūtīta autorizācijas informācija un tiešsaistes saite 
kopsapulcei.  
 

• Gadījumā, ja kopsapulcē Jūs pārstāvēs cita persona (t.sk. balsos  
pirms kopsapulces vai kopsapulces laikā), ir jāiesniedz parakstīta 
pilnvara, kurā norādīts, ka konkrētā persona ir tiesīga Jūs pārstāvēt. 
Pilnvaras paraugs pieejams pie kopsapulces darba materiāliem. 
Pilnvara jāiesniedz kādā no reģionālajiem punktiem vai sabiedrības 
juridiskajā adresē – Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas 
novads, LV-3023.  
 

• Kopsapulces darba materiāli, t.sk. lēmumu projekti un citi dokumenti, 
kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā, kā arī balsojuma veidlapas 
tiks izsūtītas ar elektroniskās saziņas līdzekļiem, kā arī ar 
materiāliem varēs iepazīties klātienē LPKS “LATRAPS” centrālajā 
birojā (Elejā) un reģionālajās nodaļās darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 16.00, sākot no 06.12.2021.  
 

•   Informāciju par kopsapulces balsojuma rezultātiem saņemsiet divu   
darba dienu laikā pēc kopsapulces norises.  

  
  
Cieņā,  
LPKS “LATRAPS”  
Valdes vārdā –   
Valdes 
priekšsēdētājs                                                                      

 
Edgars Ruža   
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