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1.

Kooperatīvās sabiedrības nosaukums

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Piena ceļš”, saīsināti LPKS „Piena ceļš”
(turpmāk tekstā Sabiedrība).
Sabiedrība ir juridiska persona ar savu īpašumu, bilanci.
2.

Sabiedrības juridiskā adrese

Sabiedrības juridiskā adrese: "Vējziedi" - 11, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130.
3.

Sabiedrības darbības mērķi un uzdevumi

3.1.
Sabiedrības mērķis ir Sabiedrības piena ražotāju konkurētspējas veicināšana,
nodrošinot ekonomiski izdevīgu piena ražošanu un realizāciju.
Sabiedrības uzdevumi:

3.2.


Piena tirgus sakārtošana un ietekmēšana ražotājiem labvēlīgā virzienā.



Biedru saimniecībās saražotās produkcijas iepirkšana un realizācija.

4.

Sabiedrības darbības pamatvirzieni

Sabiedrība ir tiesīga nodarboties ar jebkuru Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto
komercdarbību
5.

Pajas

5.1.
Sabiedrībā ir pamatpajas. Paja nodrošina Sabiedrības Biedram tiesības saņemt visas
Sabiedrības statūtos noteiktās Biedra tiesības. Pajas lielums ir EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit
eiro).
5.2.

Biedri pajas var iegūt, iemaksājot paju vērtību naudā.

5.3.
Biedram pienākošos paju skaits tiek pārrēķināts vienu reizi gadā, ievērojot attiecīgajā
nolikumā paredzēto kārtību- viena paja no katrām 14 tonnām attiecīgajā kalendāra gadā biedra
realizētā piena daudzuma;
5.3.1. Sabiedrība aprēķina biedram pienākošos paju skaitu par attiecīgo saimnieciskās darbības
gadu, kā arī kopējo biedra paju skaitu;
5.3.2. Ja aprēķinātais biedram pienākošos paju skaits pārsniedz biedram jau piederošo paju skaitu,
biedram gada laikā jāiegādājas attiecīgs paju skaits saskaņā ar nolikumu.
5.4.

Pajas var mantot likumdošanā paredzētajā kārtībā.

5.5.

Pajas nedrīkst ieķīlāt vai kā citādāk apgrūtināt.

6.

Biedru uzņemšanas un balsstiesību iegūšanas noteikumi

6.1.
Par Biedru var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nodarbojas ar piena
ražošanu, atzīst un apņemas pildīt Sabiedrības statūtus un nolikumus.
6.2.
Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās Biedru, iesniedz Sabiedrības
valdei rakstveida pieteikumu, iegādājas paju (280.00 EUR), maksā iestāšanās maksu (200.00 EUR)

un Biedra naudu, kuras lielumu nosaka biedru kopsapulce, ņemot vērā biedra pamatpaju skaitu.
Rakstveida pieteikumā norāda apņemšanos:
6.2.1. Pildīt sabiedrības statūtus un nolikumus;
6.2.2. 95% no realizācijai paredzētā piena realizēt caur Sabiedrību, ja nav rakstiska vienošanās ar
Sabiedrību par citu apjomu;
6.2.3. Izmantot sabiedrības piedāvātos pakalpojumus; neslēgt ar citiem uzņēmējiem
(komersantiem) līgumus par pakalpojumiem, ja analogus pakalpojumus, par tādu pašu vai
izdevīgāku cenu, sniedz sabiedrība;
6.2.4. Sniegt Sabiedrībai nepieciešamo informāciju par saimniecību;
6.2.5. Vienā piebraukšanas reizē realizēt Sabiedrībai ne mazāk kā 1 tonnu piena.
6.3.
Rakstveida pieteikumu par iestāšanos Sabiedrībā valde izskata trīs mēnešu laikā no tā
iesniegšanas dienas. Valde par lēmumu informē Padomi.
6.4.
Biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par viņa
uzņemšanu Sabiedrībā. Ja mēneša laikā no šī brīža biedrs nav pilnībā nokārtojis statūtos paredzēto
ar iestāšanos saistītos maksājumus vai biedru kopsapulce nav apstiprinājusi valdes lēmumu par
biedra uzņemšanu, šis lēmums atzīstams par spēkā neesošu un izdarītie maksājumi atdodami
atpakaļ to maksātājam. Balsstiesības Biedrs iegūst nākamajā kopsapulcē pēc kopsapulces, kurā ir
apstiprināta viņa uzņemšana Sabiedrībā.
6.5.
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.
6.6.
Nevienai personai nevar atteikt uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā, ja vien šī persona
nav izslēgta no kooperatīvās sabiedrības par statūtu pārkāpšanu. Atteikties uzņemt jaunus biedrus
var vienīgi tad, ja Sabiedrība nespēj sekmīgi apkalpot lielāku biedru skaitu vai tas rada kooperatīvai
sabiedrībai zaudējumus.
7.

Biedru izstāšanās un balsstiesību zaudēšanas noteikumi

7.1.
Biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot valdei rakstveida iesniegumu. Ar brīdi,
kad Biedrs iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības.
7.2.
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.
7.3.
Biedrs nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad pieņemts lēmums par Sabiedrības
likvidāciju.
7.4.

Biedram, kas izstājies no Sabiedrības, pajas tiek izmaksātas šādā kārtībā:

7.4.1. Pajas izmaksājamas 3 gadu laikā saskaņā ar Nolikumu par pajām,

7.4.2. 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.
7.5.
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.
Pārējos īpašnieka maiņas gadījumos tiek piemērota Latvijas Republikas likumdošana.

7.6.
8.

Biedru izslēgšanas un balsstiesību zaudēšanas noteikumi

8.1.
saistības.

Biedru var izslēgt no Sabiedrības, ja viņš nepilda tās statūtos noteiktos pienākumus un

8.2.
Tiesības izslēgt Biedru ir Sabiedrības Valdei. Valde par Biedra izslēgšanu pieņem
lēmumu, kurš iesniedzams apstiprināšanai Biedru kopsapulcē par ko informē Padomi.
8.3.
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.
8.4.
Biedrs, kuru paredzēts izslēgt no Sabiedrības, tiek uzaicināts uz Padomes sēdi, nosūtot
ierakstītu vēstuli.
8.5.
obligāta.

Biedra piedalīšanās Padomes sēdē, kur tiek lemts jautājums par viņa izslēgšanu, nav

8.6.
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. Tas 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 nākamajā kopsapulcē. Kopsapulces lēmums ir galīgs.
8.7.


Biedram, kas izslēgts no Sabiedrības, pajas tiek izmaksātas šādā kārtībā:
pajas izmaksājamas 3 gadu laikā saskaņā ar Nolikumu par pajām,


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.
9.

Biedra tiesības un pienākumi

9.1. Biedram ir visas „Kooperatīvo Sabiedrību likuma” 22. pantā noteiktās tiesības.
9.2. Papildus biedram ir tiesības - savas balsstiesības nodot citam ar rakstisku pilnvaru.
9.3.

Biedriem ir šādi pienākumi:

9.3.1. Pildīt Sabiedrības pārvaldes un revidenta lēmumus;
9.3.2. Savlaicīgi izpildīt saistības, kas attiecas uz saņemto pakalpojumu apjomu, kā arī uz
mantisko un finansiālo līdzdalību;
9.3.3. Saudzēt Sabiedrības mantu, kā arī ziņot valdei vai revīzijas komisijai (revidentam) par
konstatēto mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku rīcību, un veikt attiecīgus pasākumus šādu
pārkāpumu novēršanai;
9.3.4. Izmantot Sabiedrības biedriem sniedzamos pakalpojumus;
9.3.5. Realizēt caur Sabiedrību vismaz 95% (deviņdesmit pieci procenti) no saimniecībā saražotā
un realizācijai paredzētā svaigpiena daudzuma, ja nav rakstiska vienošanās ar Sabiedrību par citu
apjomu.
10. Sabiedrības kopsapulce
10.1.
Kooperatīvās sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kooperatīvās sabiedrības
biedru kopsapulce. Tā var būt kārtējā un ārkārtas.
10.2.
Valde vismaz 10 dienas pirms kopsapulces sasaukšanas paziņo Biedriem par
Sabiedrības kopsapulces sasaukšanu, norādot kopsapulces sasaukšanas vietu, laiku un darba kārtību.
10.3.
Sapulce tiek izziņota, nosūtot rakstisku paziņojumu uz Biedru juridisko adresi vai
dzīvesvietas adresi, vai e-pasta adresi.
10.4.
Kopsapulce izskata tos jautājumus, kas paredzēti iepriekš izsludinātajā darba kārtībā. Ja
kopsapulcē piedalās visi biedri, kopsapulces izsludināto darba kārtību var papildināt ar papildus
izskatāmajiem jautājumiem, kurus pirms kopsapulces atklāšanas ir iesnieguši biedri, kuri pārstāv
vismaz vienu desmito daļu.
10.5.
pantā.

Sabiedrības kopsapulces tiesības ir norādītas „Kooperatīvo Sabiedrību likuma” 39.

10.6.
Ārkārtas Sabiedrības kopsapulci valde var sasaukt, ja nepieciešams izlemt īpašus
jautājumus.
10.7.
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, norādot tajā arī izskatāmos jautājumus biedru kopsapulcē.
10.8.
Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas nesasauc Biedru
kopsapulci, to sasauc revīzijas komisija (revidents).
10.9.
Sabiedrības kopsapulce ir tiesīga, ja tā izziņota statūtos noteiktajā kārtībā un ja tajā
pārstāvēta vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem Biedriem.
10.10.
Ja Biedru kopsapulce nav tiesīga lemt, tad 10 dienu laikā tiek izsludināta atkārtota
kopsapulce ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo Biedru skaita.
10.11.

Sabiedrības kopsapulcē lēmumus pieņem, atklāti balsojot.

10.12.
Aizklātu balsošanu var pieprasīt Biedri, kas pārstāv ne mazāk kā vienu desmito daļu
klātesošo balsstiesīgo Biedru.
10.13.
Aizklāta balsošana ir obligāta ievēlot vai atceļot padomes locekļus, valdes
priekšsēdētāju, revīzijas komisijas locekļus (revidentu) un likvidācijas komisiju.
10.14.

Lēmumus kopsapulcē pieņem ar vienkāršu klātesošo Biedru balsu vairākumu.

10.15.
Sabiedrības kopsapulcē nepieciešams divas trešdaļas klātesošo Biedru balsu vairākums,
lai izdarītu grozījumus Sabiedrības statūtos, pieņemtu lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju vai
darbības izbeigšanu.
10.16.
Sabiedrības kopsapulces lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā pieņemšanas
dienas likuma noteiktā kārtībā tiesā, izņemot tos lēmumus, kuri saskaņā ar šiem statūtiem un
„Kooperatīvo Sabiedrību likumu” ir galīgi.
10.17. Ja sabiedrības biedru skaits pārsniedz 200, tiek izvirzīti un ievēlēti pilnvarotie, kuri lemj
likumā un statūtos tiem deleģētos jautājumus
10.18. Pilnvaroto pārstāvības norma ir viens pilnvarotais no divdesmit pieciem biedriem.
10.19. Pilnvarotos izvirza biedri. Katra pilnvaroto izvirzījusī biedru grupa sastāda par to atsevišķu
dokumentu, ko paraksta visi attiecīgie biedri.
10.20. Pilnvarotos pilnvaroto ievēlēšanas sapulce ievēl, balsojot par katru pilnvaroto atsevišķi.
10.21. Ja kāds no pilnvarotajiem netiek ievēlēts, attiecīgā biedru grupa izvirza jaunu kandidātu.
10.22. Pilnvaroto pilnvaru termiņš ir 3 gadi.
11. Padome
11.1. Biedru kopsapulce no Sabiedrības biedru vidus ievēl Padomi. Šī Padome pārstāv biedru
intereses kopsapulču starplaikā likumā un statūtos noteiktajos ietvaros kontrolē valdes darbību.
11.2. Padome sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem.
11.3. Padomes locekļi tiek ievēlēti uz 3 (trīs) gadiem.
11.4. Padomes locekļi no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju un vienu viņa vietnieku, kā arī
lemj par savu pienākumu sadali. Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda Padomes priekšsēdētāja
pienākumus tikai viņa uzdevumā vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā.
11.5. Padomei ir šādi uzdevumi:
- pastāvīgi kontrolēt Valdes darbību un raudzīties, lai Sabiedrība darbotos saskaņā ar likumiem,
statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem;
- izvērtēt Valdes iesniegto saimnieciskās darbības gada pārskatu, budžeta projektu, kā arī Valdes
priekšlikumu par pārpalikuma sadali. Līdz ar savu atzinumu, iesniegt tos apstiprināšanai biedru
kopsapulcē;

- izskatīt lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir biedru kopsapulces kompetencē vai, kas pēc
Valdes vai Padomes locekļu ierosinājuma, ir ieteikti apspriešanai biedru kopsapulcē, un sniegt
atzinumu par tiem.
11.6. Padomes tiesības:
- jebkurā laikā pieprasīt no Valdes pārskatu par Sabiedrības stāvokli;
- pārbaudīt Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un citu mantu;
- dot piekrišanu svarīgu jautājumu izlemšanai Valdei, kā tas paredzēts statūtos;
- pēc vienas trešdaļas biedru motivēta pieprasījuma pārbaudīt Valdes darbu;
- uzdot Valdei sasaukt biedru kopsapulci, ja to prasa Sabiedrības intereses;
- iesniegt biedru kopsapulcei ziņojumu, kurā novērtēta Sabiedrības darbība un valdes ziņojums, kā
arī izteikt priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu.
- gadījumā, ja Valdes priekšsēdētājs Padomes ieskatā būtiski nepilda sev uzticētos uzdevumus vai
atkāpjas no Sabiedrības stratēģijas, atsaukt Valdes pilnvaras, automātiski izsludinot ārkārtas
Kopsapulci radušās situācijas risināšanai.
11.7. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu. Protokolu
paraksta visi klātesošie padomes locekļi. Padome pieņem lēmumu ar klātesošo 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. Šī padomes locekļa atsevišķās domas, pēc viņa pieprasījuma, ierakstāmas padomes sēdes
protokolā.
12.Valde
12.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību. Valdi ievēl kopsapulce.
Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas. Valde atbild par Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī
par to, lai Sabiedrībā kārtotā grāmatvedība atbilstu normatīvo aktu prasībām. Valde pārvalda
Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumam, statūtiem un biedru kopsapulces
lēmumiem.
12.2. Valde sastāv no viena valdes locekļa – Valdes priekšsēdētāja. Valde tiek ievēlēta uz termiņu,
kā tas noteikts likumā par Kooperatīvām sabiedrībām, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību bez
ierobežojuma. Par Valdes priekšsēdētāju nedrīkst būt persona, kas tieši nodarbojas ar piena
lopkopību un kurai ar Sabiedrības biedriem ir laulībā un radniecība līdz pirmajai pakāpei ieskaitot.
12.3. Valdes priekšsēdētājs tiek meklēts atklāta konkursa ceļā. Konkursa nolikumu izstrādā
Padome. Praktisko darbu meklēšanā un atlasē veic Padome, kopsapulcei stādot priekšā atlasītos
kandidātus un atskaiti par konkursa gaitu.
12.4. Valdei ir nepieciešama Padomes piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanai:
- līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

- filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- aizdevumu izsniegšana/ņemšana, kuri pārsniedz 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro);
- jaunu darbības veidu uzsākšana, kā arī esošo darbības veidu izbeigšana;
- ja pamatlīdzekļu iegādei paredzētā summa pārsniedz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro).
- atsevišķu jaunu darījumu slēgšana, kuriem finansiālais efekts, salīdzinot ar esošajiem darījumiem
darījumiem, mēneša ietvaros pārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro).
Ja Padome noraida Valdes iesniegtos priekšlikumus, Valdei ir tiesības sasaukt biedru ārkārtas
kopsapulci.
13. Sabiedrības revīzijas komisija (revidents)
13.1. Sabiedrības kopsapulce ievēl Sabiedrības revīzijas komisiju 2 (divu) cilvēku sastāvā no Biedru
vidus uz 3 (trīs) gadiem un zvērinātu revidentu uz vienu gadu.
13.2. Sabiedrības revīzijas komisija darbojas saskaņā ar „Kooperatīvo Sabiedrību likumu”.
14.Biedru reģistrs
14.1.Sabiedrības valde iekārto Biedru reģistru, ņemot par pamatu Sabiedrības kopsapulces
lēmumus, kurā norāda ziņas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 19.panta pirmās daļas
noteikumiem.
14.2.Katram Biedram ir tiesības iepazīties ar Biedru reģistru. Biedru reģistrā var ierakstīt arī citus
datus, ja kopsapulce pieņēmusi attiecīgu lēmumu.
15.Sabiedrības kapitāli
15.1. Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir EUR 2520 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit eiro).
Sabiedrības pamatkapitāls ir mainīgs. Pamatkapitāls palielinās vai samazinās atkarībā no paju skaita
un paju nominālvērtības.
15.2. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, ieguldot pajas, vai palielinot esošo paju
nominālvērtību. Palielinot esošo paju nominālvērtību, biedru kopsapulcei ir jāpieņem lēmums par
paju nominālvērtības palielināšanu, norādot paju palielināšanas iemeslus, kā arī nosakot, kādā
kārtībā notiks palielināšana. Lēmums par paju nominālvērtības palielināšanu ir jāiesniedz Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā.
15.3. Sabiedrības pamatkapitāls var tikt samazināts, dzēšot pajas vai samazinot esošo paju
nominālvērtību. Samazinot esošo paju nominālvērtību, biedru kopsapulcei ir jāpieņem lēmums par
paju nominālvērtības samazināšanu, norādot paju samazināšanas iemeslus, kā arī nosakot, kādā
kārtībā notiks samazināšana. Lēmums par paju nominālvērtības samazināšanu ir jāiesniedz Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā.
15.4. Ja Sabiedrības pamatkapitāls samazinās un kļūst mazāks par statūtos noteikto minimālo
lielumu, valde triju mēnešu laikā sasauc Biedru kopsapulci, kurā tiek lemts par Sabiedrība tālāko
darbību.
15.5. Sabiedrība veido rezerves kapitālu, kuru ar kopsapulces lēmumu izmanto Sabiedrības
zaudējumu segšanai.

15.6. Sabiedrības rezerves kapitālu veido saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 31.2. punkta
noteikumiem.
15.7. Sabiedrība ar biedru kopsapulces lēmumu var izveidot citus kapitālus, kurus izmanto lēmumā
noteiktiem mērķiem. Biedru kopsapulce nosaka kapitāla veidošanās, uzkrāšanas, glabāšanas un
izlietošanas kārtību un veidu.
16.Sabiedrības pārpalikuma sadales un zaudējumu segšanas kārtība
16.1. Sabiedrības saimnieciskās darbības pārpalikums, pēc nodokļu nomaksas un citu obligāto
maksājumu izdarīšanas, kā arī iepriekšējā gada realizācijas piemaksu veikšanas, tiek sadalīts ar
kopsapulces lēmumu:
16.1.1.Rezerves kapitāla veidošanai;
16.1.2.Pārpalikuma izmaksai Biedriem, atbilstoši viņu apmaksāto paju apmēram.
16.2.Ja Sabiedrība noslēdz saimnieciskās darbības gadu ar zaudējumiem, tad Biedru kopsapulcei
jālemj par zaudējumu segšanas kārtību likumā noteiktā kārtībā.
17. Komercsabiedrību dibināšana, reorganizācija un likvidācija
17.1. Sabiedrība var dibināt, reorganizēt un likvidēt komercsabiedrības, pamatojoties uz biedru
kopsapulces lēmumu, saskaņā ar Komerclikumu.
18. Sabiedrības likvidācijas un reorganizācijas kārtība
18.1.Sabiedrība var tikt reorganizēta vai likvidēta likumā noteiktajā kārtībā.
18.2.Uz Sabiedrības likvidācijas komisijas darbību attiecināmi visi tie paši noteikumi, kas
piemērojami Valdes darbībai.

2016. gada 30.novembrī.
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