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1. Kooperatīvās Sabiedrības nosaukums
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā Sabiedrība “LATRAPS”, saīsināti LPKS
LATRAPS (turpmāk tekstā Sabiedrība).
Sabiedrība ir juridiska persona ar savu īpašumu, bilanci, zīmogu.

2. Sabiedrības juridiskā adrese
Sabiedrības juridiskā adrese ir Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas rajons, LV
3023.

3. Sabiedrības darbības mērķi un uzdevumi
3.1. Sabiedrības mērķis ir organizēt Sabiedrības Biedru (turpmāk tekstā Biedrs) apgādi ar
lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamajām izejvielām un ražošanas līdzekļiem,
kā arī nodrošināt rapša un citas saražotās augkopības produkcijas pirmapstrādi,
pārstrādi un realizāciju, tādējādi veicinot Biedru saimniecisko vajadzību
apmierināšanu un labklājības līmeņa celšanos.
3.2. Sabiedrības uzdevumi:
• Sekmēt rapša audzēšanas un citu lauksaimniecības nozaru attīstību Biedru
saimniecībās.
• Nodrošināt Biedru saimniecībās saražoto rapša sēklu un graudu iepirkšanu,
pirmapstrādi, pārstrādi un realizāciju.
• organizēt Biedru apgādi ar lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamajām
izejvielām un citiem ražošanas līdzekļiem.
• Veikt pasākumus, Biedru saimniecību lauksaimnieciskās ražošanas ekonomiskās
efektivitātes paaugstināšanai.
4. Sabiedrības darbības pamatvirzieni
Sabiedrība ir tiesīga nodarboties ar jebkuru Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzēto komercdarbību. Komercdarbības veidus, kuriem ir nepieciešama speciāla
licence (atļauja), Sabiedrība ir tiesīga uzsākt pēc attiecīgās licences (atļaujas) saņemšanas.

5. Biedru uzņemšanas un balsstiesību iegūšanas noteikumi
5.1. Par Biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nodarbojas vai
gatavojas nodarboties ar rapša audzēšanu un graudkopību, un atzīst un apņemas pildīt
Sabiedrības statūtus.
5.2. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās Biedru iegādājas 250 (divi simti
piecdesmit) pamatpajas, iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu, kurā
norāda apņemšanos:
5.2.1. pildīt Sabiedrības statūtus;
5.2.2. visu realizācijai paredzēto rapša sēklu pārdot Sabiedrībai;
5.2.3. rapša un graudu audzēšanai nepieciešamās izejvielas iegādāties Sabiedrībā un
izmantot citus Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, saskaņā ar starp Sabiedrību
un Biedru noslēgtajiem līgumiem;
5.2.4. sniegt Sabiedrībai nepieciešamo informāciju par saimniecību.
5.3. Rakstveida pieteikumu par iestāšanos Sabiedrībā valde izskata viena mēneša laikā no
tā iesniegšanas dienas un pilnībā nokārtotiem Statūtos paredzētajiem ar iestāšanos
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saistītajiem maksājumiem. Valde ir tiesīga vienoties ar pieteikuma iesniedzēju par
iestāšanās maksājumu sadalīšanu un to apmaksu pēc lēmuma par personas uzņemšanu
Sabiedrībā pieņemšanas.
5.4. Valde pieņem lēmumu par jauna Biedra uzņemšanu vai atteikumu. Valdes lēmums
jādara zināms ieinteresētajai personai septiņu (7) dienu laikā pēc tā pieņemšanas.
Valdes lēmums par jaunu Biedru uzņemšanu jāapstiprina Biedru kopsapulcē. Biedra
tiesības un pienākumi, izņemot balsstiesības, ir spēkā pēc tam, kad valde pieņēmusi
lēmumu par viņa uzņemšanu Sabiedrībā. Biedram balsstiesības ir nākamajā
kopsapulcē pēc kopsapulces, kurā ir apstiprināta viņa uzņemšana Sabiedrībā.
5.5. Valdes lēmumu par uzņemšanas atteikumu persona var lūgt kopsapulcei pārskatīt,
iesniedzot rakstveida iesniegumu mēneša laikā no valdes lēmuma pieņemšanas
dienas. Tas izskatāms nākamajā Biedru kopsapulcē, kuras lēmums ir galīgs un nav
pārsūdzams.
5.6. Ja valde pieņem lēmumu atteikt uzņemšanu vai Biedru kopsapulce nav apstiprinājusi
valdes lēmumu par Biedra uzņemšanu, tad izdarītie maksājumi atgriežami atpakaļ to
maksātājam.
5.7. Par Biedra uzņemšanas datumu Sabiedrībā pēc Biedru kopsapulces apstiprinājuma
saņemšanas ir uzskatāms un Biedra reģistrā ierakstāms datums, kad valde ir lēmusi
par tā uzņemšanu.

6. Biedru izstāšanās un balsstiesību zaudēšanas noteikumi
6.1. Biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot valdei rakstveida iesniegumu. Ar brīdi,
kad Biedrs iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības.
6.2. Valde pieņem lēmumu par Biedra izstāšanos no Sabiedrības. Pēc valdes lēmuma
pieņemšanas par Biedra izstāšanos, tas zaudē tiesības piedalīties Biedru kopsapulcē
un būt Sabiedrības vēlēto pārvaldes un revīzijas institūciju sastāvā, saņemt Biedriem
sniegtos pakalpojumus.
6.3. Biedrs nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad pieņemts lēmums par Sabiedrības
likvidāciju.
6.4. Biedram, kas izstājies no Sabiedrības, pajas tiek izmaksātas sekojošos termiņos:
6.4.1. pamatpajas izmaksājamas 1 gada laikā,
6.4.2. papildpajas izmaksājamas 8 gadu laikā, katru gadu 1/8 daļu no paju kopējās
vērtības.
6.4.3. Izmaksājamo termiņu sāk skaitīt no gada pārskata apstiprināšanas dienas,
ieturot no vērtības zaudējumus, kas radušies Biedra vainas dēļ, vai pieskaitot
pārpalikuma piekrītošo daļu. Pirms paju izmaksas bijušajam Biedram ir pilnībā
jānokārto visas saistības ar Sabiedrību.
6.5. Biedra nāves gadījumā pajas un dividendes (pārpalikuma piekrītošā daļa) tiek
mantotas. Ja mantinieki Sabiedrības valdei iesniedz pieteikumu par iestāšanos
Sabiedrībā, tad viņi kļūst par Biedriem un iegūst visas Biedra tiesības un pienākumus,
izņemot mirušā Biedra amatus Sabiedrības institūcijās. Valdes pienākumos ir izdarīt
attiecīgus grozījumus Biedru reģistrā. Iestāšanās maksu mantinieki nemaksā. Strīdus
starp mantiniekiem, kas rodas paju dalīšanā, izšķir tiesa.
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7. Biedru izslēgšanas un balsstiesību zaudēšanas noteikumi
7.1. Biedru var izslēgt no Sabiedrības, ja viņš nepilda tās statūtos noteiktos pienākumus
un saistības.
7.2. Biedru var izslēgt no Sabiedrības, ja viņš 2 gadus pēc kārtas nav izmantojis
Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.
7.3. Tiesības izslēgt Biedru ir Sabiedrības valdei. Valde par Biedra izslēgšanu pieņem
lēmumu, kurš iesniedzams apstiprināšanai Biedru kopsapulcē.
7.4. Pēc valdes lēmuma pieņemšanas par Biedra izslēgšanu, Biedrs zaudē balsstiesības un
tiesības piedalīties Biedru kopsapulcē un būt Sabiedrības vēlēto pārvaldes un revīzijas
institūciju sastāvā, kā arī saņemt Biedriem sniegtos pakalpojumus.
7.5. Biedrs, kuru paredzēts izslēgt no Sabiedrības, rakstveidā, nosūtot ierakstītu vēstuli,
uzaicināms uz valdes sēdi.
7.6. Biedra piedalīšanās valdes sēdē, kur tiek lemts jautājums par viņa izslēgšanu, ja viņš
ir saņēmis uzaicinājumu, nav obligāta.
7.7. Biedram ir tiesības pārsūdzēt valdes lēmumu par viņa izslēgšanu no Sabiedrības
Biedru kopsapulcei, iesniedzot par to rakstveida iesniegumu viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas. Iesnieguma iesniegšana neatceļ valdes lēmumu un
Biedrs zaudē balsstiesības, kā arī viņam nav tiesības būt par Sabiedrības vēlēto
pārvaldes un revīzijas institūciju locekli un saņemt Biedriem sniegtos pakalpojumus.
Iesniegums jāizskata nākošajā kopsapulcē. Kopsapulces lēmums ir galīgs.
7.8. Biedram, kas izslēgts no Sabiedrības, pajas tiek izmaksātas sekojošos termiņos:
• pamatpajas izmaksājamas 1 gada laikā,
• papildpajas izmaksājamas 8 gadu laikā, katru gadu 1/8 daļu no paju kopējās
vērtības.
Izmaksājamo termiņu sāk skaitīt no gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot no
vērtības zaudējumus, kas radušies Biedra vainas dēļ, vai pieskaitot pārpalikuma
piekrītošo daļu. Pirms paju izmaksas bijušajam Biedram ir pilnībā jānokārto visas
saistības ar Sabiedrību.

8. Biedra tiesības un pienākumi
8.1. Biedram ir visas “Kooperatīvo Sabiedrību likuma” 22. pantā noteiktās tiesības.
Papildus Biedram ir tiesības:
8.1.1. Savas balsstiesības nodot citam ar rakstisku pilnvaru;
8.1.2. Iesniegt Sabiedrības izpildinstitūcijai priekšlikumus Sabiedrības darbības
uzlabošanai un efektivizēšanai.
8.2. Papildus “Kooperatīvo Sabiedrību likuma” 21. pantā noteiktajiem pienākumiem,
Biedriem ir šādi pienākumi:
8.2.1. Piegādāt Sabiedrībai visu savu saražoto realizācijai paredzēto rapša sēklu;
8.2.2. Saskaņā ar starp Sabiedrību un Biedru noslēgtajiem līgumiem, izmantot
Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un piegādāt savā saimniecībā izaudzēto
produkciju līgumā paredzētajā apjomā un piegādes grafikā.
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9. Sabiedrības kopsapulce
9.1.

Valde vismaz 10 dienas pirms kopsapulces sasaukšanas paziņo Biedriem par
Sabiedrības kopsapulces sasaukšanu, norādot kopsapulces sasaukšanas vietu, laiku
un darba kārtību.

9.2.

Sapulce tiek izziņota ar pasta, elektroniskā pasta, faksa starpniecību, telefoniski vai
personīgi.

9.3.

Kopsapulce izskata tos jautājumus, kas paredzēti iepriekš izsludinātajā darba
kārtībā.

9.4.

Kopsapulcē var izskatīt darba kārtībā neiekļautus jautājumus, ja par to balso vairāk
kā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem Biedriem.

9.5.

Sabiedrības kopsapulces tiesības ir norādītas “Kooperatīvo Sabiedrību likuma” 39.
pantā.

9.6.

Ārkārtas Sabiedrības kopsapulci valde var sasaukt, ja nepieciešams izlemt īpašus
jautājumus.

9.7.

Ārkārtas Sabiedrības kopsapulce valdei viena mēneša laikā jāsasauc arī tad, ja to
pieprasa vismaz viena desmitā daļa Biedru vai revīzijas komisija, iesniedzot valdei
pieprasījumu par ārkārtas kopsapulces sasaukšanu.

9.8.

Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas nesasauc Biedru
kopsapulci, to sasauc revīzijas komisija (revidents).

9.9.

Sabiedrības kopsapulce ir tiesīga, ja tā izziņota statūtos noteiktajā kārtībā un ja tajā
pārstāvēta vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem Biedriem.

9.10. Ja Biedru kopsapulce nav tiesīga lemt, tad 10 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota
kopsapulce ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo
Biedru skaita. Par atkārtotas kopsapulces sasaukšanas laiku un vietu kopsapulcē
klātesošajiem paziņo mutiski pirms kopsapulces slēgšanas. Kopsapulcē klāt
neesošajiem ir pašiem pienākums noskaidrot par kopsapulces gaitu un iespējamo
atkārtotās kopsapulces sasaukšanu. Valde par atkārtotas kopsapulces sasaukšanu
izliek paziņojumu Sabiedrības telpās Biedriem viegli pieejamā vietā, kā arī, ja tas ir
iespējams, ievieto elektronisku paziņojumu savā interneta mājas lapā, neizsūtot
atkārtotus rakstiskus paziņojumus katram Biedram atsevišķi.
9.11. Sabiedrības kopsapulcē lēmumus pieņem, atklāti balsojot.
9.12. Aizklātu balsošanu var pieprasīt Biedri, kas pārstāv ne mazāk kā vienu desmito
daļu klātesošo balsstiesīgo Biedru.
9.13. Aizklāta balsošana ir obligāta, ievēlot vai atceļot valdes priekšsēdētāju, valdes
locekļus, revīzijas komisijas locekļus (revidentu) un likvidācijas komisiju.
9.14. Lēmumus kopsapulcē pieņem ar vienkāršu klātesošo Biedru balsu vairākumu.
9.15. Sabiedrības kopsapulcē nepieciešams divas trešdaļas klātesošo Biedru balsu
vairākums, lai izdarītu grozījumus Sabiedrības statūtos, pieņemtu lēmumu par
Sabiedrības reorganizāciju vai darbības izbeigšanu.
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9.16. Sabiedrības kopsapulces lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
pieņemšanas dienas likumā noteiktā kārtībā tiesā, izņemot tos lēmumus, kuri
saskaņā ar šiem statūtiem un “Kooperatīvo Sabiedrību likumu” ir galīgi.

9.1 Sabiedrības padome
9.11. Biedru kopsapulce no Biedru vidus ievēlē Sabiedrības padomi deviņu locekļu
sastāvā. Šī padome pārstāv biedru intereses kopsapulču starplaikā un Kooperatīvo
sabiedrību likumā un Sabiedrības statūtos noteiktajos ietvaros kontrolē valdes
darbību.
1
9. 2. Par padomes locekli nevar būt ne valdes, ne revīzijas institūcijas loceklis.
9.1 3. Padomes locekļus ievēlē uz trim gadiem. Padomes loceklis nevar uzticēt savu
pienākumu pildīšanu citai personai.
1
9. 4. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kā
arī lemj par savu pienākumu sadali.
Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai viņa
uzdevumā vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā (slimība, komandējums,
atvaļinājums).
1
9. 5. Padomes uzdevumi :
9.1 5.1. pastāvīgi kontrolēt valdes darbību, uzraudzīt, lai Sabiedrība darbotos saskaņā ar
likumiem, Sabiedrības statūtiem un Biedru kopsapulces lēmumiem.
1
9. 5.2. Izvērtēt valdes iesniegto saimnieciskās darbības gada pārskatu, budžeta projektu,
kā arī valdes priekšlikumus par iespējamo peļņas sadali un līdz ar savu atzinumu
iesniegt tos apstiprināšanai Biedru kopsapulcē.
1
9. 5.3. Izskatīt lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir Biedru kopsapulces
kompetencē vai, kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti
apspriešanai Biedru kopsapulcē, un nepieciešamības gadījumā sniegt atzinumu par
tiem.
1
9. 6.Padomes tiesības :
9.1 6.1. pieprasīt no valdes pārskatu par Sabiedrības stāvokli;
9.1 6.2. pārbaudīt Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi, vērtspapīrus, preces,
izejvielas, nepabeigtos ražojumus, gatavo produkciju un citu mantu.
9.1 6.3. Pēc vienas trešdaļas Biedru motivēta pieprasījuma pārbaudīt valdes darbu. Ja
padome šādu pārbaudi mēneša laikā neizdara, Biedriem ir tiesības šo jautājumu
nodot izskatīšanai Biedru kopsapulcei.
9.1 6.4. Uzdot valdei sasaukt Biedru kopsapulci, ja to prasa Sabiedrības intereses;
9.1 6.5. Iesniegt Biedru kopsapulcei ziņojumu, kurā novērtēta Sabiedrības darbība un
valdes ziņojums, kā arī izteikt priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu.

9.2 Sabiedrības padomes darbība
9.2 1. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi
ceturksnī. Katram padomes loceklim, kā arī valdei ir tiesības pieprasīt padomes
sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību.
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9.2 2. Ja padomes priekšsēdētājs šādu padomes locekļa pieprasījumu divu nedēļu laikā
neizpilda, sēdes sasaukšanas ierosinātājam ir tiesības, paskaidrojot lietas apstākļus,
pašam sasaukt padomes sēdi.
2
9. 3. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu.
9.2 4. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo balsstiesīgo padomes locekļu vienkāršu balsu
vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Ja
padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņš par pieņemto
lēmumu nav atbildīgs. Šā padomes locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma
ierakstāmas padomes sēdes protokolā. Protokolu paraksta visi klātesošie padomes
locekļi.

10.Sabiedrības valde
10.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.
10.2. Valde organizē Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī atbild par to, lai Sabiedrībā
kārtotā grāmatvedība atbilst likumam. Sabiedrības saimnieciskās darbības
nodrošināšanai Valdei ir tiesības pieņemt algotus darbiniekus.
10.3. Sabiedrības valde sastāv no trim valdes locekļiem, kurus uz diviem gadiem ievēlē
Kopsapulce.
10.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku.
10.5. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai pārējie valdes locekļi kopīgi.
10.6. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja
vietnieks ne retāk kā reizi mēnesī.
10.7. Gadījumos, kas prasa ātru rīcību, valdes lēmumus pieņem valdes priekšsēdētājs. Par
gadījumiem, kuros valdes priekšsēdētājs rīkojies uz šī punkta pamata valdes vietā,
viņam ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā tas jādara zināms valdei, un valde ir tiesīga
priekšsēdētāja lēmumu atcelt.
10.8. Valde ir tiesīga ar Biedriem noslēgtajos līgumos noteikt, kā arī izmainīt paredzētos
produkcijas apjomus un piegādes termiņus, kā arī atļaut ar atsevišķu lēmumu
Biedram viņa saražoto produkciju realizēt pēc viņa ieskatiem.
10.9. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu.
10.10. Valdes sēdes tiek protokolētas, protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi.
10.11. Valdei svarīgu jautājumu izlemšanā nepieciešama kopsapulces piekrišana:
10.11.1.
Līdzdalības iegūšana citās Sabiedrībās un nekustamo īpašumu pirkšana,
pārdošana , ja darījuma summa pārsniedz EUR 142 287, 18 (Viens simts
četrdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi eiro);
10.11.2.
Īpašumu apgrūtināšana ar parādiem par summu, kas pārsniedz EUR 14
228,72 (Četrpadsmit tūkstoši viens simts astoņpadsmit eiro septiņdesmit divi
centi) un ja tas nav saistīts ar pašas Sabiedrības saimnieciskās darbības
nodrošināšanu;
10.11.3. Filiāļu izveidošana, pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
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10.11.4. Valde sagatavo un nodrošina papildpaju sadales mehānismu, ko apstiprina
kopsapulce.
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11.Sabiedrības revidents
Sabiedrības darbības pārbaudei kopsapulce ievēl zvērinātu revidentu uz laiku līdz trīs (3)
gadiem.

12.Biedru reģistrs
12.1. Sabiedrības valde iekārto Biedru reģistru, ņemot par pamatu Sabiedrības
kopsapulces lēmumus, kurā norāda šādas ziņas:
• Biedra nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.
• Īpašnieka vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods.
• Datumu, kad Biedrs uzņemts Sabiedrībā.
• Katram Biedram piederošo paju skaitu un to kopējo vērtību.
• Izmaiņas, kas notikušas ar pajām.
• Datumu, kad Biedrs izstājies, izslēgts vai izbeidzis savu darbību, kad izbeigusies
viņu atbildība un notikusi galīgā norēķināšanās ar bijušo Biedru.
12.2. Katram Biedram ir tiesības iepazīties ar Biedru reģistru. Biedru reģistrā var ierakstīt
arī citus datus, ja kopsapulce pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

13.Sabiedrības kapitāli
13.1. Sabiedrības kapitāli ir:
• Sabiedrības pamatkapitāls.
• Rezerves kapitāls.
• Citi kapitāli.
13.2.
Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir EUR 2845.74 (Divi tūkstoši astoņi
simti četrdesmit pieci eiro septiņdesmit četri centi).
13.3.

Sabiedrības pamatkapitālu veido visu Biedru paju vērtību summa.

13.4. Sabiedrības pamatkapitāls ir mainīgs. Pamatkapitāls palielinās vai samazinās
atkarībā no paju skaita un paju nominālvērtības, kā arī no statūtos noteiktajā kārtībā
izdarītajām izmaiņām paju nominālvērtībā.
13.5. Ja Sabiedrības pamatkapitāls samazinās un ir mazāks par statūtos noteikto
minimālo lielumu, valde triju mēnešu laikā sasauc Biedru kopsapulci, kurā tiek
lemts par Sabiedrības tālāko darbību.
13.6. Sabiedrībai jāizveido rezerves kapitāls, kuru ar kopsapulces lēmumu izmanto
Sabiedrības zaudējumu segšanai.
13.7. Sabiedrības rezerves kapitālu veido:
•
Atskaitījumi no Sabiedrības ikgadējā pārpalikuma, kopsapulces noteiktajā
apjomā.
•
Neizņemtās pajas un pārpalikums.
•
Ziedojumi un citi neparedzēti ieņēmumi.
13.8. Rezerves kapitāla maksimālais lielums nav ierobežots.
13.9. Ar Biedru kopsapulces lēmumu var izveidot arī citus kapitālus. Tā nosaka kapitāla
veidošanās, uzkrāšanas, glabāšanas un izlietošanas kārtību un veidu.
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14. Sabiedrības pārpalikuma sadales un zaudējumu segšanas kārtība
14.1. Sabiedrības pārpalikuma atlikums pēc nodokļu nomaksas, un citu obligāto
maksājumu izdarīšanas kā arī iepriekšējā gada realizācijas piemaksu veikšanas tiek
sadalīts ar kopsapulces lēmumu:
14.1.1. rezerves kapitāla veidošanai;
14.1.2. izmaksai Biedriem, atbilstoši viņu izmantoto pakalpojumu apjomam, kuri ir
radījuši šo pārpalikumu.
14.2. Ja Sabiedrība noslēdz saimnieciskās darbības gadu ar zaudējumiem, tad Biedru
kopsapulcei jālemj par zaudējumu segšanas kārtību likumā noteiktā kārtībā.

15. Pajas
15.1.
Sabiedrībā ir pamatpajas un papildpajas. Vienas pamatpajas un papildpajas
nominālvērtība ir EUR 1.42 (Viens eiro četrdesmit divi centi).:
15.1.1. Pamatpaja – paja, kura nodrošina Sabiedrības Biedram tiesības saņemt visas
Sabiedrības statūtos noteiktās Biedra tiesības. Biedram ir 250 (divi simti
piecdesmit) pamatpajas.
15.1.2. Papildpaja – paja, kura nodrošina Sabiedrības Biedram tiesības saņemt
Sabiedrības pakalpojumus, bet nedod tiesības balsot.
15.2. Biedri pajas var iegūt iemaksājot paju vērtību naudā.
15.3. Papildpajas īpašniekam ar valdes piekrišanu ir tiesības atsavināt vai iznomāt par
labu citam Sabiedrības Biedram, kā arī iegūt savā īpašumā jaunas papildpajas.
Papildpajas Biedrs iegūst, ievērojot Sabiedrības izstrādātu un kopsapulcē nolikuma
veidā apstiprinātu kārtību.
15.4. Pajas var mantot tiesību normās paredzētajā kārtībā.

16.Komercsabiedrību dibināšana, reorganizācija un likvidācija
16.1. Sabiedrība var dibināt, reorganizēt un likvidēt komercsabiedrības, saskaņā ar
likumu.

17.Sabiedrības likvidācijas un reorganizācijas kārtība
17.1. Sabiedrība var tikt reorganizēta vai likvidēta likumā noteiktajā kārtībā.
17.2. Uz Sabiedrības likvidācijas komisijas darbību ir attiecināmi visi tie paši noteikumi,
kas piemērojami valdes darbībai.

18.Sabiedrības gada pārskats
Sabiedrības gada pārskata periods ir: no pirmā (01.) jūlija līdz nākamā gada trīsdesmitajam
(30) jūnijam.
Rīgā, 2018.gada 17. jūlijā
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs –
_______________________
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