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Nolikuma mērķis 

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. Viena no Sabiedrības pamatdarbības stratēģijām ir Pirmapstrādes kompleksu un 

augkopības pirmapstrādes pakalpojumu sniegšana un attīstīšana. 

Sabiedrība lemj par Pirmapstrādes kompleksa iegādi, izveidi un/vai paplašināšanu, piedalīšanos citos 

pirmapstrādes kompleksos, izvērtējot Kvotu potenciālo pircēju reģistra datus. Kvotu reģistru izveido un 

uztur Sabiedrība, pamatojoties uz saņemtiem BIEDRU iesniegumiem. 

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „LATRAPS” 

(turpmāk tekstā saukta - Sabiedrība) organizē sadarbību ar BIEDRU par  Pirmapstrādes kompleksu izveidi, 

apsaimniekošanu, Kvotu pārdošanu, nomāšanu, mantošanu un atteikšanos no tām. 

 

 

Terminu skaidrojums: 

BIEDRS – persona, kas ierakstīta Sabiedrības BIEDRU reģistrā. 

 

K v o t a  – paja kopā ar finanšu ieguldījumu, kas BIEDRAM dod tiesības sezonas laikā izmantot 

Sabiedrībai piederošo pirmapstrādes kompleksu atbilstoši BIEDRAM piederošo kvotu skaitam. 

 

P a j a  – BIEDRA ieguldījuma daļa Sabiedrības pamatkapitālā. Visām Pajām ir vienāda Sabiedrības 

statūtos noteikta nominālvērtība un katram BIEDRAM ir nepieciešams iegādāties Sabiedrības statūtos 

noteiktu minimālo Paju skaitu. Lai iegādātos Kvotas, BIEDRS veic papildu ieguldījumu pamatkapitālā, 

papildus iegādājoties Pajas līdzvērtīgā skaitā iegādājamo Kvotu skaitam. 

 

Kvotu reģistrs - Sabiedrības organizēts un uzturēts vienots Kvotu reģistrs, kurā ir uzskaitīts katrā 

Pirmapstrādes kompleksā pieejamo Kvotu skaits, pārdoto un iznomāto Kvotu daudzums. 

 

F i n a n š u  i e g u l d ī j u m s  – ieguldījums, ko BIEDRS ir veicis saskaņā ar Sabiedrības un BIEDRA 

savstarpēji noslēgto kvotu līgumu. Finanšu ieguldījuma apmēru nosaka Sabiedrība. Ar finanšu ieguldījuma 

apjomu BIEDRS piedalās Pirmapstrādes kompleksa izveidē. 

 

K v o t u  l ī g u m s  – starp Sabiedrību un BIEDRU noslēgts līgums  par Kvotu pirkumu, un  par  Biedra 

ieguldītā finansējuma apjomu un apmaksas kārtību. 

 

B r ī v ā s  k v o t a s  – Kvotas, kas paredzētas pirmapstrādes kompleksa finansēšanai un atrodas Sabiedrības 

rīcībā.  

 

K v o t u  n o m a  – Kvota, kas tiek iznomāta uz kārtējo sezonu. Sabiedrībai vai BIEDRAM piederošā 

Kvota, kas tiek iznomāta BIEDRAM. BIEDRU savstarpējās Kvotu nomas gadījumā, apmaksas saistības 

saglabājas Kvotu īpašniekam. 

 

Automātiskā kvotu noma – Automātiski piemērojama pieejamo Brīvo kvotu noma produkcijas piegādes 

brīdī, ja BIEDRAM piederošās Kvotas ir beigušās,  vai, ja tas nav iegādājies un/vai nav iznomājis Kvotas 

iepriekš. 

 

Neizmaksātās kvotas  – Kvotas, kuras BIEDRS ir iegādājies, bet nav veicis pilnu finanšu ieguldījuma 

maksājumu. 

 

I z m a k s ā t ā s  k v o t a s  – Kvotas, par kurām Kvotu īpašnieks, saskaņā ar Sabiedrību noslēgto Kvotu 

līgumu par Kvotu iegādi, ir veicis pilnu  finanšu ieguldījumu.  

  

P i r m a p s t r ā d e s  k o m p l e k s s  – Sabiedrībai piederošs augkopības produkcijas pieņemšanas 

objekts. 
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S e z o n a  – augkopības produkcijas pieņemšanas laiks, kas katru gadu tiek noteikts ar Sabiedrības valdes 

rīkojumu. Katram Pirmapstrādes kompleksam tas tiek noteikts atsevišķi. 

 

P r o d u k c i j a  – neapstrādāta graudu produkcija, kurai nepieciešama pieņemšana un pirmapstrāde. 

 

 

1. KVOTU IZVEIDES NOTEIKUMI 

1.1. Sabiedrība izveido Kvotu reģistru un nosaka finansējumu apjomu, lai finansētu kopā ar Sabiedrības 

BIEDRIEM tiem nepieciešamo Pirmapstrādes kompleksu iegādi, izveidi un/vai paplašināšanu. 

1.2. Sabiedrība katram Pirmapstrādes kompleksam nosaka pieejamo Brīvo kvotu skaitu. 

1.3. BIEDRS, noslēdzot ar Sabiedrību Kvotu līgumu, papildus minimālajam Paju skaitam un papildus 

iepriekš iegādātām Kvotām piesaistītam Paju skaitam, iegādājas Pajas līdzvērtīgā skaitā iegādājamo 

Kvotu skaitam, un  iegulda finansējumu, kas BIEDRAM garantē konkrētu Kvotu apjomu 

Pirmapstrādes kompleksa izmantošanā. Ja BIEDRAM pieder Pajas virs Sabiedrības statūtos noteiktā 

minimālā Paju skaita, un BIEDRS iepriekš nav iegādājies Kvotas, attiecīgo Paju skaitu, kas ir virs 

minimālā Paju skaita, var attiecināt (piesaistīt) BIEDRA iegādājamajām Kvotām. 

1.4. Viena Kvota atbilst vienai tonnai Produkcijas ieskaites svara.  

1.5. Finanšu ieguldījums daļēji sedz Pirmapstrādes kompleksa iegādes/ izveides/ paplašināšanas izmaksas, 

bet tas nesedz modernizācijas, atjaunošanas, uzturēšanas izdevumus, kā arī  tiešos ražošanas 

izdevumus. 

 

2.  KVOTU PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI 

2.1. Jebkuru Kvotu pārdošanu organizē Sabiedrība.  

2.2. BIEDRS var iegādāties Brīvās kvotas, ja Sabiedrība plāno veikt vai veic Pirmapstrādes kompleksa 

iegādi/izveidi/ paplašināšanu. 

2.3. Sabiedrība pārdod BIEDRIEM Brīvās kvotas saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto finanšu ieguldījuma 

apjomu. Finanšu ieguldījuma apjoms Brīvajām kvotām Pirmapstrādes kompleksos var mainīties, ņemot 

vērā konkrētā Pirmapstrādes kompleksa iegādes/paplašināšanas/izveides izmaksas un jaudas. 

2.4. BIEDRS, iegādājoties Brīvās Kvotas, noslēdz ar Sabiedrību Kvotu līgumu (Pielikums Nr.1), un 

vienlaicīgi iegādājas līdzvērtīgu skaitu Pajas Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Kvotu apmaksas 

maksimālais termiņš ir noteikts 20 gadi.  

2.5. Pēc Kvotu līguma abpusējas parakstīšanas, Sabiedrība piestāda rēķinu par iegādāto Paju skaitu saskaņā 

ar  Sabiedrības Statūtiem. Kvotas stājas spēkā un tiek reģistrētas Kvotu reģistrā tikai pēc papildus 

iegādāto Paju apmaksas. 

2.6. Kvotu Finanšu ieguldījuma apmaksas kārtību nosaka Kvotu līgums. BIEDRAM kā Kvotas īpašniekam 

tiek garantēta Produkcijas pieņemšana un pirmapstrāde attiecīgajā Pirmapstrādes kompleksā Kvotu 

apjomā visu viņa darbības laiku Sabiedrībā, ar nosacījumu, ka BIEDRS noteiktajā termiņā un apmērā 

ir veicis Finanšu ieguldījumu un ir veicis BIEDRA iegādāto un Kvotām piesaistīto Paju apmaksu pilnā 

apmērā. 

2.7. BIEDRI ar Sabiedrības rakstveida piekrišanu var iegādāties Kvotas no citiem BIEDRIEM, ja attiecīgā 

Pirmapstrādes kompleksā ir BIEDRI, kas vēlas tās pārdot. 

2.8. Kvotu īpašnieks savas Kvotas, ar Sabiedrības rakstveida piekrišanu, var pārdot citam BIEDRAM 

attiecīgajā Pirmapstrādes kompleksā. 

2.9. Kvotu pārdošana BIEDRU starpā notiek sekojoši: 

2.9.1 Kvotas pārdot var tikai un vienīgi Sabiedrības BIEDRAM. 
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2.9.2 Kvotas  pircējs un pārdevējs iesniedz Sabiedrībai iesniegumu (Pielikums Nr.2), informējot, ka 

Puses ir vienojušās par Kvotas pārdošanu,  un informāciju par atlikušo no Kvotu līguma izrietošo 

saistību izpildes kārtību. Gadījumā, ja no Kvotu līguma izrietošās saistības proporcionāli iegādāto 

Kvotu skaitam pārņem jaunais īpašnieks, tad iesniegumā ietverams jaunā Kvotu īpašnieka 

apliecinājums par saistību pārņemšanu. Iesnieguma pielikumā jāpievieno Kvotu pārdošanas 

līgumu. Kvotu pārdošanas līgumā ir jāparedz, ka Kvotu pārdošanas līgums stājas spēkā pēc 

Sabiedrības rakstiskas piekrišanas saņemšanas un pēc pārjaunojuma līguma noslēgšanas par esošā 

Kvotu īpašnieka no Kvotu līguma izrietošo tiesību un saistību (gadījumā, ja saistības tiek 

pārņemtas) pārjaunošanu uz jauno īpašnieku proporcionāli iegādāto Kvotu skaitam. 

2.9.3 Sabiedrība iesniegumu izskata 20 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas datuma. 

2.9.4 Pēc Sabiedrības rakstiskas piekrišanas attiecīgajam Kvotu pārdošanas darījumam, Kvotu pārdevējs 

un pircējs noslēdz ar sabiedrību pārjaunojuma līgumu par esošā Kvotu īpašnieka ar Sabiedrības 

savstarpēji noslēgtajā Kvotu līgumā noteikto tiesību un saistību (gadījumā, ja saistības tiek 

pārņemtas) pret Sabiedrību pārjaunošanu uz  jauno īpašnieku, t.sk., bez ierunām pārjaunojot 

līgumsodus un kavējuma naudas (Pielikums Nr.3). 

2.9.5 Pēc pirkuma un pārjaunojuma līgumu noslēgšanas, kā arī Kvotu iegādei nepieciešamo papildus 

iegādājamo Paju apmaksas, Kvotas pāriet jaunā Kvotu īpašnieka īpašumā un tiek pārreģistrētas 

Sabiedrības Kvotu reģistrā. 

 

3. KVOTU NOMAS NOTEIKUMI 

3.1. Sabiedrībai ir tiesības rīkoties ar Brīvajām kvotām un organizēt Brīvo kvotu iznomāšanu BIEDRIEM. 

3.2. Ne vēlāk kā līdz tekošā kalendārā gada 31. jūlijam Pirmapstrādes kompleksā pieejamās Brīvās kvotas 

Biedram ir iespējams nomāt uz kārtējo Sezonu, maksājot nomas maksu, ko ar rīkojumu noteikusi 

Sabiedrība. 

3.3. BIEDRS iesniedz Sabiedrībai rakstisku iesniegumu (Pielikums Nr.4) par vēlēšanos nomāt Kvotas. 

3.4. Sabiedrība pamatojoties uz Biedra iesniegumu nomāt Brīvās kvotas, nekavējoties piestāda rēķinu par 

attiecīgi iznomāto Brīvo kvotu daudzumu, un BIEDRAM rēķinā noteiktajā termiņā ir jāveic nomas 

maksas apmaksa. 

3.5. Nomas maksai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar Pievienotās vērtības likumu. 

3.6. Savstarpēji vienojoties, Sabiedrības BIEDRIEM ir tiesības uz kārtējo Sezonu iznomāt sev piederošās 

Kvotas citam Sabiedrības BIEDRAM attiecīgajā Pirmapstrādes kompleksā. Nomas gadījumā, 

apmaksas saistības saglabājas Kvotu īpašniekam.  

3.7. Kvotas ir iespējams iznomāt tikai uz vienu Sezonu. Kvotu noma ir jāatjauno katru gadu. 

3.8. BIEDRI par nomas darījumu rakstiski informē Sabiedrību, informējot, ka Puses ir vienojušās par 

Kvotas lietošanas tiesības nodošanu uz kārtējo Sezonu, un Kvotas īpašniekam apliecinot, ka Kvotas 
apmaksas saistības saglabājas Kvotu īpašniekam (Pielikums Nr.5). 

3.9. Ja piegādājot Produkciju BIEDRAM beidzas Kvotas, vai tām vispār neesot,  tiek  piemērota 

Automātiskā kvotu noma, par ko netiek slēgts papildus līgums.  Automātiskās kvotas nomas maksu 

nosaka sabiedrības valde. Automātiskās kvotas nomas gadījumā Automātiskās kvotas tiek 

piešķirtas Pirmapstrādes kompleksā konkrētai Produkcijas kravai tās piegādes brīdī, ar 

precizitāti līdz 1 tonnai, fiksējot Automātiskās kvotas Produkcijas  (kravas) pieņemšanas aktā.  

 

4. NOTEIKUMI PAR ATTEIKŠANOS NO KVOTAS  

4.1. BIEDRS var atteikties no Kvotas tikai tad, ja BIEDRS izbeidz saimniecisko darbību vai iestājas 

BIEDRA maksātnespēja, un tikai tad, ja BIEDRS pilnībā norēķinājies par iepriekšējā perioda Finanšu 

ieguldījumu. 
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4.2. Gadījumā, kad Biedrs atsakās no Kvotas, Sabiedrība BIEDRAM izmaksā attiecīgo Paju vērtību, ieturot 

no vērtības Sabiedrībai radītos zaudējumus. Sabiedrībai ir tiesības, izmantojot savstarpējo ieskaitu, 

ieturēt visas Kvotu īpašnieka nenokārtotās saistības ar Sabiedrību. 

4.3. BIEDRS, kurš ir atteicies no Kvotas, zaudē iemaksāto Finanšu ieguldījumu un to atpakaļ neizmaksā. 

4.4. Atteikšanās no Kvotas notiek sekojoši:  

4.4.1. Lai saņemtu atļauju atteikties no Kvotas, BIEDRAM ir jāiesniedz Sabiedrībai rakstisks 

iesniegums (Pielikums Nr.6)  

4.4.2. Sabiedrība iepriekš minēto iesniegumu izskata 20 darba dienu laikā un pieņem lēmumu 

par piekrišanu attiecīgajam darījumam vai noraida to. BIEDRAM ir tiesības attiecīgo 

Sabiedrības lēmumu pārsūdzēt Sabiedrības padomei. 

4.4.3. Sabiedrība lēmumu nosūta uz BIEDRA iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

4.4.4. Kvotas, kas nonāk Sabiedrības rīcībā pēc atteikšanās no Kvotas, tiek pievienotas Brīvo 

kvotu reģistram. 

 

5. KVOTU KUSTĪBA PIE KVOTU ĪPAŠNIEKA JURIDISKAS FORMAS MAIŅAS 

5.1. Mainoties Kvotu īpašnieka uzņēmējdarbības formai, Sabiedrība pārceļ visas saistības, prasījumus, 

Biedra statusu, pajas,  un finansējumu, noslēdzot par to pārjaunojuma līgumu (Pielikums Nr.3). 

5.2. Sabiedrība veic izmaiņas Kvotu  reģistrā. 

 

 

6. KVOTU MANTOŠANAS NOTEIKUMI 

6.1. Kvotas var mantot persona, kas Kooperatīvo sabiedrību likumā un Sabiedrības statūtos noteiktajā 

kārtībā ir kļuvusi par Biedru. 

6.2. Biedra nāves gadījumā Kvotas tiek mantotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

6.3. Strīdus starp mantiniekiem, kas rodas Kvotu dalīšanā, izšķir tiesa.  

6.4. Atsakoties no mantotajām Kvotām, ir piemērojami tie paši noteikumi, kas nosaka atteikšanos no 

Kvotas. 

7. NORĒĶINU NOTEIKUMI 

7.1. Sabiedrība sagatavo un nosūta rēķinu par Paju iegādi, Kvotu nomu, Automātisko kvotu nomu 

(iekļaujot rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem) un Finanšu ieguldījumu elektroniski uz Kvotu 

līgumā vai BIEDRA/Kvotu reģistrā norādīto BIEDRA e-pasta adresi. Sniegto pakalpojumu faktu 

apliecina Sabiedrības un BIEDRA noslēgts Kvotu līgums vai cita veida pamatojošs dokuments. Ja 

Sabiedrībai nav pieejama BIEDRA e-pasta adrese, tad Sabiedrība nosūta elektroniski sagatavotu 

rēķinu, kas derīgs bez paraksta, uz BIEDRA korespondences adresi.  

7.2. Puses vienojas, ka elektroniski nosūtītie rēķini tiek uzskatīti par derīgiem un BIEDRS tos apstiprina 

kā savas maksājumu saistības pret Sabiedrību, kā arī apņemas šos rēķinus apmaksāt norādītajos 

apmēros un termiņos. 

7.3. Visus ar Paju, Kvotu un Finanšu ieguldījumu saistītos un elektroniski nosūtītos dokumentus BIEDRS 

uzskatīs par saņemtiem ne vēlāk kā trešajā dienā, kad Sabiedrība būs to nosūtījusi BIEDRAM uz Kvotu 

līgumā vai BIEDRA/Kvotu reģistrā norādīto e-pasta adresi. BIEDRS apņemas nodrošināt, Kvotu 

līgumā un BIEDRA/Kvotu reģistrā norādītā e-pasta adrese ir pareiza un apņemas necelt pretenzijas, 

ja, e-pasta adreses neatbilstības dēļ, nesaņem elektroniski sūtītus dokumentus, tai skaitā rēķinus. 
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8. ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

8.1. Kvotu pārcelšana starp Pirmapstrādes kompleksiem Sabiedrības ietvaros: 

8.1.1. BIEDRAM, kuram pieder Kvotas, ir tiesības līdz tekošā kalendārā gada 31. jūlijam tās 

pārcelt pret Brīvām kvotām citā Sabiedrības Pirmapstrādes kompleksā, ja tas Biedra 

saimnieciskajai darbībai ir izdevīgi.  

8.1.2. Par katru Kvotas pārcelšanas gadījumu Sabiedrība lemj atsevišķi. Kvotu pārcelšana var 

notikt tikai, kamēr Sabiedrības rīcībā ir Brīvas Kvotas attiecīgajā Pirmapstrādes 

kompleksā, uz kuru Kvotas tiek pārceltas. 

8.1.3. Kvotas, kas atbrīvojas Pirmapstrādes kompleksā, no kura tiek veikts pārcelšanas darījums 

uz citu Sabiedrībai piederošu Pirmapstrādes kompleksu kļūst par Brīvajām kvotām. 

8.1.4. BIEDRS, kurš vēlās Kvotas pārcelt uz citu Pirmapstrādes kompleksu, iesniedz 

Sabiedrībai rakstisku iesniegumu (Pielikums Nr.7). 

8.2. Gadījumā, ja BIEDRS kādā no Sezonām nepiegādā Produkciju atbilstoši BIEDRAM piederošo un 

citiem BIEDRIEM neiznomāto Kvotu daudzumam, tad šis nepiegādātais apjoms tiek uzkrāts. 

Nākamajā sezonā ir iespējama Produkcijas piegāde sev piederošo Kvotu apjomā, kā arī papildus  līdz 

20 % no sev piederošā apjoma, ja šāds daudzums ir uzkrāts. Uzkrātās Kvotas var izmantot tikai tajā 

Pirmapstrādes kompleksā, kur tās ir piereģistrētas, proporcionāli esošajam apjomam. Šajā nolikuma 

punktā minētais neattiecas uz nomātajām Kvotām. 

8.3. Minimālais Kvotu iegādes/ nomas daudzums no Sabiedrības ir 10 kvotas. 

8.4. Primāri tiek iznomātas Sabiedrības rīcībā esošās Brīvās kvotas. 

8.5. Īpašos gadījumos Sabiedrības Valde var lemt par izņēmuma gadījumiem un/vai noslēgt Vienošanos ar 

BIEDRU par Kvotu izmantošanu un nodošanu uz noteikumiem, kas nav atrunāti šajā Nolikumā. 

8.6.   Piegādājot nepilnu tonnu skaitu  Kvotas daudzums apaļojas vienmēr uz augšu. 

8.7. Automātiskās kvotas uzskaitās ar precizitāti līdz 1 kvotai. 

8.8. Līdz  01.07.2019.  nopirkto papildpaju apjomā BIEDRAM ir jāiegādājas pajas, un BIEDRA papildpaju 

iegādes vērtība tiek ieskaitīta paju iegādes maksā. 

8.9. Par darījumiem starp Biedriem, sabiedrība iekasē kancelejas nodevu, kuru apmaksā viena, vai abas 

darījumā iesaistītās puses, savstarpēji vienojoties. 

 

 

  



PIELIKUMI 

 

LPKS LATRAPS Pirmapstrādes kompleksu kvotu nolikuma  
pielikums Nr. 1 

KVOTU LĪGUMS Nr._______ 

(Pirmapstrādes komplekss - ELEJA) 

 

Elejā, 2019. gada __._______ 

 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS”, vienotais reģistrācijas Nr. 

58503007191, juridiskā adrese: Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV - 3023, turpmāk 

tekstā saukta – “Sabiedrība”, kā vārdā uz _____________ /statūtu/pilnvaras/ pamata rīkojas 

___________________________________________________________, un 

___________________________,  juridiskā adrese: ____________________________, reģistrācijas numurs: 

_______________________, turpmāk tekstā saukts “Biedrs”, kā vārdā rīkojas __________________________, 

no otras puses,  

Sabiedrība un Biedrs, turpmāk tekstā kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts - „Puse”,  

lai nodrošinātu Biedra tiesības izmantot Sabiedrībai piederošā pirmapstrādes kompleksa sniegtos pakalpojumus, 

vienlaicīgi Biedram piedaloties minētā objekta finansēšanā, Puses labprātīgi - bez maldības, viltus vai spaidiem 

noslēdza sekojoša satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1 Saskaņā ar Līguma noteikumiem Sabiedrība pārdod Biedram un Biedrs pērk no Sabiedrības  xx (xxxxx) 

kvotas (turpmāk – kvotas), kas Biedram kā kvotas īpašniekam piešķir tiesības piegādāt pirmapstrādei xx 

(xxxxx) tonnas produkcijas Sabiedrībai piederošajā pirmapstrādes kompleksā, kas atrodas ............. ielā xx, 

apdzīvota vieta, ........ pagastā, ........ novadā (turpmāk - Pirmapstrādes komplekss). 1 (vienas) kvota atbilst 

1 (vienai) tonnai produkcijas ieskaites svara. 

1.2 Biedrs apņemas vienlaicīgi iegādāties līdzvērtīgu skaitu pajas Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā, un 

Biedra iegādātās kvotas stājas spēkā un tiek reģistrētas kvotu reģistrā tikai pēc papildus iegādāto paju 

apmaksas. 

1.3 Biedram pārdotās kvotas un ar to kopā piešķirtās tiesības aptver Biedra tiesības nodot (pārdot/iznomāt) 

augstākminētās tiesības citiem Sabiedrības biedriem, iepriekš saskaņojot ar Sabiedrību nodošanu un 

nodošanas noteikumus.  

1.3.1. Gadījumā, kad kvotas tiek iznomātas (neatkarīgi no iznomātā apjoma) citiem Sabiedrības 

biedriem, Biedra maksāšanas pienākumi, kārtība, kā arī apjoms, kas ir noteikti ar Līgumu, netiks 

samazināti vai mainīti, izņemot gadījumus, kad Sabiedrība un Biedrs ir rakstiski vienojušies par 

citiem maksāšanas noteikumiem.  

1.3.2. Gadījumā, ja Biedrs kvotas pārdod citam Sabiedrības biedram, un Biedrs nav pilnā apmērā veicis 

no Līguma izrietošās maksājuma saistības, tad attiecīgo kvotu pārdošanas līgumam ir jāparedz 

nosacījums, ka neizpildītās saistības pret Sabiedrību pilnā apmērā pārņem jaunais kvotu īpašnieks 

un ka kvotu pārdošanas līgums stājas spēkā tikai pēc pārjaunojuma līguma noslēgšanas par Biedra 

no Līguma izrietošo tiesību un saistību pārjaunošanu uz jauno īpašnieku proporcionāli iegādāto 

kvotu skaitam. 

1.4 Parakstot šo Līgumu Biedrs apliecina, ka ir iepazinies ar „LPKS LATRAPS pirmapstrādes kompleksu 

kvotu nolikumu” (turpmāk – kvotu nolikums) Sabiedrības mājas lapā www.latraps.lv, un ka visā Līguma 

darbības laikā apņemas to pildīt un ievērot, kā arī apņemas patstāvīgi sekot līdzi kvotu nolikuma 

grozījumiem. 

1.5 Ja Biedrs tekošajā gadā nav izmantojis daļu no savām kvotām, tad Sabiedrība tās uzkrāj, dodot tiesības tās 

izmantot nākamajos gados atbilstoši kvotu nolikumam. Šajā Līguma punktā minētais neattiecas uz Biedra 

iznomātajām kvotām. 
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2. KVOTAS CENA, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1 Pamatojoties uz Sabiedrības 2018. gada 10.oktobra Valdes Lēmumu, cena par 1 (vienas) kvotas iegādi tiek 

noteikta EUR 65.42 (sešdesmit pieci eiro un 42 centi),/70 eur,-(Septiņdesmit eiro) atkarībā no izvēlētā 

finansējuma samaksas termiņa, ko sastāda: 

2.1.1 EUR 1,42 (viens eiro un 42 centi) – 1 (viena) pajas vērtība saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem; 

2.1.2 EUR 64.00 (sešdesmit četri eiro) - Pirmapstrādes kompleksa finansējuma daļa, kas veicama 10/20 

(desmit/divdesmit) gadu laikā. 

2.2 Puses vienojas, ka Līguma 2.1. punktā un tā apakšpunktos noteiktos maksājumus Biedrs veic sekojošā 

kārtībā un termiņos: 

2.2.1 Biedrs veic xx (xxxxx) paju apmaksu, kas kopā sastāda EUR xx,xx (xxxx eiro xx centi), līdz Sabiedrības 

rēķinā norādītajam termiņam; 

2.2.2 finansējuma daļu, kas par kvotām kopā sastāda EUR xxx.xx (xxxx eiro xx centi) (turpmāk – Kvotu 

maksa), Biedrs samaksā 10 (desmit)/20 (divdesmit) gadu laikā, sākot ar 2019. gadu, katru gadu ne 

vēlāk kā līdz 30. septembrim samaksājot ne mazāk kā 1/10 /20 daļu, tas ir EUR xxx.xx (xxxx eiro xx 

centi). 

2.3 Līgumā noteiktos maksājumus Biedram jāveic, pārskaitot naudas līdzekļus uz Sabiedrības rēķinā norādīto 

bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Sabiedrības 

bankas kontā. 

2.4 Biedram kā kvotu īpašniekam, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, tiek garantēta produkcijas pirmapstrāde 

iegādāto kvotu apjomā visu viņa darbības laiku Sabiedrībā, maksājot tikai tiešos pirmapstrādes izdevumus. 

Produkcijas pieņemšana un pirmapstrāde notiek saskaņā ar Sabiedrības noteikumiem un starp Pusēm 

noslēgtiem attiecīgiem līgumiem. Kvota nenodrošina Biedram produkcijas glabāšanu. 

2.5 Gadījumā, ja Biedrs kādā no Līguma darbības gadiem nepiegādā Sabiedrībai iepriekš minēto produkciju, 

tas neatceļ Biedra pienākumu veikt Līguma 2.2.2. punktā noteikto ikgadējo Kvotu maksas maksājumu līdz 

tekošā kalendārā gada 30.septembrim.  

2.6 Biedram ir tiesības Kvotas maksu samaksāt arī pirms noteiktā termiņa iestāšanās un Sabiedrībai šāda 

samaksa jāpieņem. 

2.7 Gadījumā, ja Biedrs neievēro Līgumā noteiktās Kvotas maksas samaksas noteikumus (apmērus un/vai 

termiņus), Biedrs maksā Sabiedrībai kavējuma naudu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā 

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktos ierobežojumus, ja tādi ir spēkā.  

2.8 Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Biedru no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 

2.9 Gadījumā, ja ir izveidojies Biedra neapmaksāts parāds Sabiedrībai, Sabiedrībai ir tiesības aizturēt Biedra 

Pirmapstrādes kompleksā pirmapstrādei ievesto produkciju un nenodot (nenosūtīt) to Biedram vai citām 

personām līdz brīdim, kad Biedrs samaksā Sabiedrībai parādu un blakus prasījumus. Visus izdevumus un 

zaudējumus, kas saistīti ar augstākminēto, sedz Biedrs. 

2.10 Ievērojot Līguma noteikumus, kā arī to, ka Sabiedrībai ir rokas ķīlas tiesības uz Biedra Pirmapstrādes 

kompleksā pirmapstrādei ievesto produkciju, Līgumā noteikto maksājumu kavēšanas gadījumā, kā arī citos 

Līgumā noteiktos gadījumos, Sabiedrībai ir tiesības pārdot produkciju un no saņemtiem naudas līdzekļiem 

segt Kvotu maksu, kavējuma naudu, nokavējuma procentus un zaudējumus, atlikušos naudas līdzekļus 

atmaksājot Biedram ne vēlāk 10 (desmit) dienu laikā no naudas saņemšanas par produkcijas pārdošanu. 

Sabiedrībai ir tiesības atsavināt produkciju jebkurai trešajai personai par brīvu cenu, nerīkojot izsoli, no 

saņemtajiem naudas līdzekļiem sedzot Biedra saistības pret Sabiedrību, izrakstot attiecīgu kredītrēķinu. 

3. ELEKTRONISKO DOKUMENTU APRITE 

3.1 Sabiedrība sagatavo un nosūta rēķinus elektroniski uz Līgumā norādīto Biedra e-pasta adresi katru gadu 

līdz 30.septembrim. Ja Sabiedrībai nav pieejama Biedra e-pasta adrese, tad Sabiedrība nosūta elektroniski 

sagatavotu rēķinu, kas derīgs bez paraksta, uz Biedra korespondences adresi.  

3.2 Puses vienojas, ka elektroniski nosūtītie rēķini tiek uzskatīti par derīgiem un Biedrs tos apstiprina kā savas 

maksājumu saistības pret Sabiedrību, kā arī apņemas šos rēķinus apmaksāt norādītajā apmērā un termiņā. 

3.3 Puses vienojas, ka Sabiedrība sūta Biedram uz Līgumā norādīto Biedra e-pasta adresi arī Sabiedrībā 

sagatavotos salīdzināšanas aktus un citu elektroniski sagatavotu dokumentāciju, tai skaitā ar drošu 

elektronisko parakstu parakstītus dokumentus. 

3.4 Visus elektroniski nosūtītos dokumentus Biedrs uzskatīs par saņemtiem ne vēlāk kā trešajā dienā, kad 

Sabiedrība būs to nosūtījusi Biedram uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. Biedrs apņemas nodrošināt, ka 

Līgumā norādītā e-pasta adrese ir pareiza un apņemas necelt pretenzijas, ja e-pasta adreses neatbilstības 

dēļ, nesaņem elektroniski sūtītus dokumentus, tai skaitā rēķinus. 
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4. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

4.1. Sabiedrība, rakstveidā paziņojot Biedram, ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu un prasīt Biedram 

nekavējoties pārtraukt Pirmapstrādes kompleksa lietošanu, pieprasot Biedram segt Sabiedrībai ar šo 

Līgumu un tā izbeigšanu radušos zaudējumus, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

4.1.1. Biedrs nav veicis Līgumā noteiktos maksājumus pilnā apmērā, un nav panākta Pusēm 

pieņemama rakstiska vienošanās, kas paredz veikt izmaiņas maksājumu termiņos; 

4.1.2. Biedrs pārkāpis kādu citu šī Līguma punktu un nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) dienu laikā 

no Sabiedrības rakstiska brīdinājuma saņemšanas dienas; 

4.1.3. sakarā ar normatīvā akta pārkāpumu Biedra saimnieciskā darbība ir apturēta vai ierobežota, kā 

rezultātā var kļūt neiespējama Biedra saistību pienācīga izpilde; 

4.1.4. tiek vērsta piedziņa uz Sabiedrības kustamo mantu; 

4.1.5. attiecībā uz Biedru tiesā ir iesniegts tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpus tiesas tiesiskā 

aizsardzības procesa pieteikums vai maksātnespējas procesa pieteikums, vai ir pieņemts lēmums 

par Biedra likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanu; 

4.1.6. Biedrs ir izslēgts no Sabiedrības biedru reģistra. 

4.2. BIEDRS, rakstveidā paziņojot Sabiedrībai, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja BIEDRS izbeidz 

saimniecisko darbību vai iestājas BIEDRA maksātnespēja, un tikai tad, ja kvotu nolikumā noteiktajā 

kārtībā ir saņemta Sabiedrības rakstveida piekrišana un BIEDRS pilnībā norēķinājies par iepriekšējā 

perioda Kvotas maksu. 

4.3. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

4.4. Līguma termiņa notecējums vai pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo Biedru  no iespējamo zaudējumu 

atlīdzības, kas varētu būt saistīta ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, un neatbrīvo no pārējo Līguma 

saistību izpildes un norēķināšanās pienākuma. 

4.5. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Biedra kvotas ir uzskatāmas par brīvajām kvotām Sabiedrības 

kvotu nolikuma izpratnē, un Sabiedrībai ir jāizmaksā Biedram paju vērtība normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, nepieciešamības gadījumā ieturot no vērtības Sabiedrībai radītos zaudējumus. Sabiedrībai ir 

tiesības, izmantojot savstarpējo ieskaitu, ieturēt visas Biedra nenokārtotās saistības ar Sabiedrību. 

 

5. CITI NOTEIKUMI 

5.1 Pušu e-pasta adreses elektroniskai saziņai: 

5.1.1. Sabiedrības e-pasta adrese: latraps@latraps.lv; 

5.1.2. Biedra e-pasta adrese: _______________________. 

5.2 Puses un to pārstāvji apņemas nodrošināt šī Līguma izpildes laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti, 

neizpaust konfidenciālu informāciju trešajām personām un neizmantot šādu informāciju jebkādā veidā, kas 

var radīt kaitējumu otrai Pusei, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā un/vai ar otras 

Puses rakstisku piekrišanu. 

5.3 Neviena no Pusēm nedrīkst nodot trešajai personai jebkādas tiesības un saistības, kas izriet no šī Līguma, 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

5.4 Parakstot šo Līgumu, Biedrs apliecina, ka ir iepazinies ar Sabiedrības privātuma politiku Sabiedrības mājas 

lapā www.latraps.lv kā arī nodrošina, ka Biedrs un tā darbinieki ir piekrituši savu fizisko personas datu 

apstrādei, kas nepieciešami no šī Līguma izrietošo pienākumu izpildei. 

5.5 Biedrs un Biedra pārstāvis apliecina, ka Sabiedrība ir tiesīga veikt Biedra iesniegto fizisko personu datu 

un/vai Biedra pārstāvja personas datu apstrādi, tai skaitā, pieprasīt un saņemt personas datus no trešajām 

personām un tiesību aktos noteiktajā kārtībā izveidotām datu bāzēm, ja tas nepieciešams Sabiedrībai Pušu 

tiesisko attiecību nodibināšanai vai saistību izpildes nodrošināšanai. Līguma izpildes ietvaros, nodrošinot 

fizisko personu datu apstrādi, Puses vienojas, ka Biedrs ir fizisko personu datu apstrādes pārzinis, bet 

Sabiedrība ir fizisko personu datu apstrādātājs. Biedrs apstrādā fizisko personu datus, nodrošinot Līguma 

izpildi un ievērojot regulējošos normatīvos aktus. 

5.6 Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi 

atlīdzina otrai pusei tai radušos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

5.7 Katra Puse attiecīgi ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas Puses vai tās pilnvaroto personu vai 

darbinieku vainas (neuzmanības, nolaidības utt.) dēļ. 

5.8 Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
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5.9 Puses vienojas, ka korespondence (izņemot rēķinus un citu Līgumā minēto elektronisko saraksti) kas 

adresātam tiek iesniegta pret parakstu, ir uzskatāma par saņemtu dienā, kas ir norādīta atzīmē par 

saņemšanu, bet korespondence kas tiek sūtīta pa pastu, tiek uzskatīta par nosūtītu un saņemtu 7. (septītajā) 

kalendārajā dienā, skaitot no dienas, kad ierakstīts sūtījums ir nodots pasta iestādē un ko apliecina kvīts 

par pasta sūtījumu nodošanu, ja tā tiek sūtīta uz Pušu juridisko adresi. 

5.10 Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kas tiek izdarīti pēc Pušu savstarpējās vienošanās, ir jānoformē 

rakstiski, pēc kā grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.11 Līgumu var atcelt Pusēm savstarpēji par to vienojoties, atcēlēju līgumu noformējot rakstveidā, vai arī 

Latvijas Republikas tiesību normās tieši paredzētajos gadījumos. Vienpusēji šo Līgumu var izbeigt šajā 

līgumā paredzētajos īpašajos gadījumos. 

5.12 Jebkuri strīdi ir jāizskata pēc iespējas pārrunu ceļā, neatceļot šo Līgumu un nemainot tā būtību. Ja strīdus 

nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tie izskatāmi tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, pie kam, ja tas noved pie Līguma atcelšanas, vainīgajai Pusei ir jāatmaksā otrai Pusei 

viss tiešais zaudējums, kas tai radies sakarā ar Līguma atcelšanu 

5.13 Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie Sabiedrības statūti un kvotu 

nolikums, un spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 

5.14 Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst pilnībā vai daļēji spēkā neesošs, tas neietekmē pārējos Līguma 

noteikumus. Spēkā neesošie noteikumi uzskatāmi par aizstātiem ar tādiem piemērojamiem noteikumiem, 

kas, ņemot vērā Līguma mērķi un Pušu nodomus, ir, ciktāl tas likumīgi iespējams, ar tādu pašu ekonomisko 

un tiesisko nozīmi kā spēkā neesošais noteikums. Minētais noteikums mutatis mutandis piemērojams arī 

jebkuriem šajā Līguma iztrūkstošajiem noteikumiem. 

5.15 Līguma noteikumi ir saistoši arī Pušu tiesību un/vai saistību pārņēmējiem, pilnvarotajiem pārstāvjiem un 

mantiniekiem. 

5.16 Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušies ar tā saturu un to pilnībā izprot. 

5.17 Līgums sastādīts un parakstīts divos (2) eksemplāros, kam ir vienāds juridisks spēks, no kuriem viens (1) 

eksemplārs glabājas Sabiedrībā, viens pie Biedra. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks. 

 

Sabiedrība:      Biedrs: 

 

 

_____________________    __________________ 
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LPKS LATRAPS Pirmapstrādes kompleksu kvotu nolikuma  

pielikums Nr. 2 

 

LPKS LATRAPS valdei 
 

No:       
(Biedra nosaukums) 

      
(Biedra reģistrācijas numurs) 

       
(vārds, uzvārds) 

(turpmāk – Kvotu īpašnieks) 

 

      
(Biedra nosaukums) 

      
(Biedra reģistrācijas numurs) 

       
(vārds, uzvārds) 

(turpmāk – Kvotu pircējs) 

 

 

IESNIEGUMS 
 

 

Par Elejas pirmapstrādes kompleksa kvotu pārdošanu 

 

 

Līdz ar šo Kvotu īpašnieks un Kvotu pircējs informē LPKS LATRAPS, ka Kvotu īpašnieks un 

Kvotu pircējs 20__.gada ___. ________ ir vienojušies par Kvotu īpašniekam Elejas pirmapstrādes 

kompleksā piederošo 200 kvotu pārdošanu, un lūdzam LPKS LATRAPS rakstisku piekrišanu. 

Atlikušās no Sabiedrības un Kvotu īpašnieka ___.___.____. Noslēgtā kvotu līguma Nr. 

________ izrietošās saistības izpildīs Kvotu īpašnieks/proporcionāli iegādājamo kvotu skaitam pārņems 

Kvotu pircējs. 

Kvotu īpašnieka e-pasta adrese saziņai: info@info.lv 

 

Kvotu nomnieka e-pasta adrese saziņai: info@info.lv 

 

Pielikumā: __.____.20__. Kvotu pirkuma līguma kopija uz ___ lpp. 

 

 

 

 

2019. gada 2. jūlijs     ________________________ 
                    (paraksts) 

 

 

 

 

Aizpilda Sabiedrība: 

 

 

Sniegt piekrišanu kvotu pārdošanai ar:  ___________________, ______ ______________________________ 

(datums)    (Vārds, uzvārds) 
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LPKS LATRAPS Pirmapstrādes kompleksu kvotu nolikuma  

pielikums Nr. 3 

 

20__. gada __. ______ LĪGUMA Nr. ______ 

/”_____________” KVOTAS/ 

PĀRJAUNOJUMA LĪGUMS 

 

Elejā,                                                                                                                            2019. gada __. maijā 

 

___________________________,  juridiskā adrese: ____________________________, reģistrācijas numurs: 

_______________________, (turpmāk – Biedrs), kā vārdā uz _____________ /statūtu/pilnvaras/ pamata 

rīkojas ___________________________________________________________, no vienas puses,  

 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība LATRAPS, vienotais reģistrācijas numurs 

58503007191, juridiskā un korespondences adrese: Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, 

(turpmāk – Sabiedrība), kā vārdā uz _____________ /statūtu/pilnvaras/ pamata rīkojas 

___________________________________________________________, no otras puses, un 

 

___________________________,  juridiskā adrese: ____________________________, reģistrācijas numurs: 

_______________________, (turpmāk – Saistību pārņēmējs), kā vārdā uz _____________ /statūtu/pilnvaras/ 

pamata rīkojas ___________________________________________________________, no trešās puses, 

 

bet Biedrs, Sabiedrība un Saistību pārņēmējs, kopā turpmāk tekstā - Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, izsakot 

savu gribu brīvi bez spaidiem, maldības un viltus noslēdz šo pārjaunojuma līgumu, turpmāk tekstā – 

Pārjaunojuma līgums:  

 

1. Puses vienojas, ka ar Pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās dienu Biedrs nodod Saistību pārņēmējam, bet 

Saistību pārņēmējs pārņem (iestājoties Biedra vietā) 20__. gada ___. ____ starp Biedru un Sabiedrību 

noslēgtajā LĪGUMĀ Nr. _______ /”_________” KVOTAS/, turpmāk tekstā – Līgums, noteiktās Biedra 

tiesības un saistības, t.sk., visas blakus tiesības un saistības, uz tādiem pašiem Līguma (Pārjaunojuma līguma 

pielikums Nr.1) noteikumiem. Šajā Pārjaunojuma līgumā noteiktais attiecas arī uz noteikumiem par 

līgumsodiem un to apmēru. Vienlaicīgi Biedrs nodod Biedra saistību pārņēmējam Līgumu un visus attiecināmos 

dokumentus (pielikumus, vienošanās utt.), un Saistību pārņēmējs tos pieņem bez jebkādām ierunām. Saistību 

pārņēmējs piekrīt, ka visi no Līguma izrietošie prasījumi (arī tie kas radušies pirms Pārjaunojuma līguma 

stāšanās spēkā EUR _____ (______) apmērā saskaņā ar Pārjaunojuma līguma pielikumu) attiecas uz 

Saistību pārņēmēju no brīža, kad Pārjaunojuma līgums stājas spēkā. 

2. Ņemot vērā Pārjaunojuma līguma 1.punktā minēto, Puses vienojas, ka ar Pārjaunojuma līguma spēkā 

stāšanās dienu Biedra un Sabiedrības no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības izbeidzas.  

3. Visi Pārjaunojuma līgumā minētie saīsinājumi un apzīmējumi papildus Pārjaunojuma līgumā noteiktajiem 

apzīmējumiem tiek lietoti saskaņā ar Līgumā noteikto. 

4. Puses vienojas, ka Saistību pārņēmējs atmaksā Sabiedrībai Biedra uz Pārjaunojuma līguma pastāvošās 

parādsaistības EUR ___ (______) apmērā (sk. Pārjaunojuma līguma pielikumu) līdz 201_.gada __.______. 

 

5. Pārjaunojuma līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas Puses un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

 

6. Puses visus strīdus un nesaskaņas, kas var rasties sakarā ar šo Pārjaunojuma līgumu, risina sarunu ceļā. Ja 

sarunu ceļā starp Pusēm netiek panākta vienošanās, strīdi tiek risināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

7. Pārjaunojuma līguma noteikumi ir prioritāri pār Līguma noteikumiem. Līguma noteikumi, kas nav pretēji 

Pārjaunojuma līguma noteikumiem, paliek spēkā negrozīti un ar šī Pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās brīdi 

ir saistoši Saistību pārņēmējam. 
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8. Visi Pārjaunojuma līguma papildinājumi un izmaiņas pie tā būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti 

rakstveidā, un tos būs parakstījusi Sabiedrība un Saistību pārņēmējs. 

 

9. Parakstot šo Pārjaunojuma līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šo Pārjaunojuma līgumu, tā saturs 

tām ir pilnībā saprotams, un apņemas to pildīt un ievērot, kā arī parakstot apliecina, ka Pārjaunojuma līgums ir 

Pušu brīvas gribas izpausme. Tas nav slēgts viltus, maldības vai spaidu ietekmē. 

 

10. Puses apliecina un paziņo, ka slēdzot Pārjaunojuma līgumu, tās nav pārkāpušas jebkādas saistības, ko tām 

uzliek spēkā esošie statūti, likumi vai citi normatīvie akti, vai ko tās uzņēmušās agrāk noslēgtajos līgumos vai 

vienošanās. Puses arī apliecina savu nolūku un gatavību likt lietā visas savas iespējamās pūles, lai pienācīgi 

izpildītu savas līgumsaistības. 

 

11. Pārjaunojuma līguma neatņemamas sastāvdaļas ir tā pielikumi un rakstveidā sastādīti un Sabiedrības un 

Saistību pārņēmēja parakstīti grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs. 

 

12. Pārjaunojuma līgums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

 

13. Biedrs un Biedra pārstāvis, kā arī Saistību pārņēmējs un Saistību pārņēmēja pārstāvis, apliecina, ka Sabiedrība 

ir tiesīga veikt Biedra un Saistību pārņēmēja iesniegto fizisko personu datu un/vai Biedra un Saistību pārņēmēja 

pārstāvja personas datu apstrādi, tai skaitā, pieprasīt un saņemt personas datus no trešajām personām un tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā izveidotām datu bāzēm, ja tas nepieciešams Sabiedrībai Pušu tiesisko attiecību 

nodibināšanai vai saistību izpildes nodrošināšanai. Pārjaunojuma līguma un Līguma izpildes ietvaros, nodrošinot 

fizisko personu datu apstrādi, Puses vienojas, ka Biedrs un Saistību pārņēmējs ir fizisko personu datu apstrādes 

pārzinis, bet Sabiedrība ir fizisko personu datu apstrādātājs. Sabiedrība apstrādā fizisko personu datus, nodrošinot 

Pārjaunojuma līguma un Līguma izpildi un ievērojot regulējošos normatīvos aktus. 

 

14. Pārjaunojuma līgums sastādīts latviešu valodā, kopā ar pielikumu uz __ (_____) lappusēm, 3 (trijos) 

eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem Pārjaunojuma līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

 

15. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 
Sabiedrība: 

 

______________ 

Biedrs: 

 

________________ 

Saistību pārņēmējs: 

 

___________________ 
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LPKS LATRAPS Pirmapstrādes kompleksu kvotu nolikuma  

pielikums Nr. 4 

 

LPKS LATRAPS valdei 
 

No:       
(Biedra nosaukums) 

 

      
(Biedra reģistrācijas numurs) 

 

       
(vārds, uzvārds) 

(turpmāk – Biedrs) 

 

 

 

 

IESNIEGUMS 
 

 

 

Par Elejas pirmapstrādes kompleksa kvotu nomu 

 

 

 

Līdz ar šo Biedrs informē LPKS LATRAPS, ka vēlas nomāt Elejas pirmapstrādes kompleksā 

esošās 200 brīvās kvotas, iegūstot lietošanas tiesības uz kārtējo (2019./2020.gada) sezonu. 

Biedrs apņemas apmaksāt kvotu nomas maksu LPKS LATRAPS rēķinā noteiktajā apmērā un 

termiņā. 

 

 

Biedra e-pasta adrese saziņai: info@info.lv 

 

 

 

2019. gada 2. jūlijs     ________________________ 
                    (paraksts) 

 

 
  
 

 

 

Aizpilda Sabiedrība: 

 

 

Apstiprināt kvotu nomu ar ___________________, ______ ______________________________ 

(datums)    (Vārds, uzvārds) 
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LPKS LATRAPS Pirmapstrādes kompleksu kvotu nolikuma  

pielikums Nr. 5 

 

LPKS LATRAPS valdei 
 

No:       
(Biedra nosaukums) 

      
(Biedra reģistrācijas numurs) 

       
(vārds, uzvārds) 

(turpmāk – Kvotu īpašnieks) 

 

      
(Biedra nosaukums) 

      
(Biedra reģistrācijas numurs) 

       
(vārds, uzvārds) 

(turpmāk – Kvotu nomnieks) 

 

 

IESNIEGUMS 
 

 

Par Elejas pirmapstrādes kompleksa kvotu nomu 

 

 

Līdz ar šo Kvotu īpašnieks un Kvotu nomnieks informē LPKS LATRAPS, ka Kvotu īpašnieks 

un Kvotu nomnieks 20__.gada ___. ________ ir vienojušies par Kvotu īpašniekam Elejas 

pirmapstrādes kompleksā piederošo 200 kvotu lietošanas tiesību nodošanu nomā Kvotu nomniekam uz 

kārtējo (2019./2020.gada) sezonu. 

Kvotu īpašnieks apliecina, ka apņemas veikt LPKS LATRAPS ikgadējo kvotu maksas 

maksājumu EUR ________ apmērā ne vēlāk kā līdz tekošā kalendārā gada 30. septembrim. 

Kvotu īpašnieka e-pasta adrese saziņai: info@info.lv 

 

Kvotu nomnieka e-pasta adrese saziņai: info@info.lv 

 

 

2019. gada 2. jūlijs     ________________________ 
                    (paraksts) 

 

Kvotu līguma Nr. _________________, datums _____.____.______ 

 
              
 

Aizpilda Sabiedrība: 

 

 

Apstiprināt izmaiņas ar ___________________, ______ ______________________________ 

(datums)    (Vārds, uzvārds) 
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LPKS LATRAPS Pirmapstrādes kompleksu kvotu nolikuma  

pielikums Nr. 6 

 

LPKS LATRAPS valdei 
 

No:       
(Biedra nosaukums) 

 

      
(Biedra reģistrācijas numurs) 

 

       
(vārds, uzvārds) 

(turpmāk – Biedrs) 

 

 

 

IESNIEGUMS 
 

 

 

Par atteikšanos no Elejas pirmapstrādes kompleksa kvotām 

 

 

 

Līdz ar šo Biedrs kā kvotu īpašnieks informē LPKS LATRAPS, ka vēlas atteikties no tam Elejas 

pirmapstrādes kompleksā piederošajām 200 kvotām, saistībā ar to, ka Biedrs izbeidz saimniecisko 

darbību/ir iestājusies BIEDRA maksātnespēja.  

 

Biedra e-pasta adrese saziņai: info@info.lv 

 

 

 

 

 

 

2019. gada 2. jūlijs     ________________________ 
                    (paraksts) 

 

 

Kvotu līguma Nr. _________________, datums _____.____.______ 
              
 

 

 

Aizpilda Sabiedrība: 

 

 

Apstiprināt izmaiņas ar ___________________, ______ ______________________________ 

(datums)    (Vārds, uzvārds) 



 

LPKS LATRAPS Pirmapstrādes kompleksu kvotu nolikuma  

pielikums Nr. 7 

 

LPKS LATRAPS valdei 
 

No:       
(Biedra nosaukums) 

 

      
(Biedra reģistrācijas numurs) 

 

       
(vārds, uzvārds) 

(turpmāk – Biedrs) 

 

 

 

IESNIEGUMS 
 

 

 

Par Elejas pirmapstrādes kompleksa kvotu pārcelšanu 

 

 

 

Līdz ar šo Biedrs kā kvotu īpašnieks lūdz pārcelt tam Elejas pirmapstrādes kompleksā 

piederošās 200 kvotas                                   uz Saldus pirmapstrādes kompleksu     . 

Biedra e-pasta adrese saziņai: info@info.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. gada 2. jūlijs     ________________________ 
                    (paraksts) 

 

 

Kvotu līguma Nr. _________________, datums _____.____.______ 
              
 

 

 

Aizpilda Sabiedrība: 

 

 

Apstiprināt izmaiņas ar ___________________, ______ ______________________________ 

(datums)    (Vārds, uzvārds) 

 


