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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 darbības mērķi un uzdevumi 

2.1. Sabiedrības mērķis ir Sabiedrības biedru – piena ražotāju – apkalpošana, attīstības un 

konkurētspējas veicināšana, nodrošinot to saražotās produkcijas iepirkšanu un realizāciju par 

visizdevīgākajiem nosacījumiem. 

2.2. Sabiedrības uzdevumi: 

 Piena tirgus sakārtošana un ietekmēšana ražotājiem labvēlīgā virzienā. 

 Biedru saimniecībās saražotās produkcijas iepirkšana un realizācija. 

3. Sabiedrības darbības pamatvirzieni 

Sabiedrība ir tiesīga nodarboties ar jebkuru Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto 

komercdarbību  

4. Pajas 

4.1. Paja ir biedra ieguldījuma daļa sabiedrības pamatkapitālā. Visām pajām ir vienāda 

nominālvērtība - EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit eiro). 

4.2. Visas darbības ar pajām sabiedrībā regulē kopsapulcē apstiprinātais “Nolikums par pajām”. 

4.3. Biedri pajas var iegūt, iemaksājot paju vērtību naudā. 

4.4. Biedram pienākošos paju skaits tiek aprēķināts sekojoši - viena paja par katrām 14 tonnām 

attiecīgajā kalendāra gadā biedra realizētā piena daudzuma; 

4.4.1. Sabiedrība aprēķina biedram pienākošos paju skaitu par katru attiecīgo saimnieciskās darbības 

gadu, kā arī kopējo biedra paju skaitu; 

4.4.2. Ja aprēķinātais biedram pienākošos paju skaits pārsniedz biedram jau piederošo paju skaitu, 

biedram gada laikā jāiegādājas attiecīgs paju skaits saskaņā ar nolikumu par pajām. 

4.5. Sabiedrības peļņa biedriem tiek izmaksāta proporcionāli apmaksāto paju skaitam. 

4.6. Pajas nedrīkst ieķīlāt vai kā citādāk apgrūtināt. 

5. Biedru uzņemšanas un balsstiesību iegūšanas noteikumi 

5.1. Biedrs ir persona, kas ierakstīta biedru reģistrā. 

5.2. Par Biedru var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nodarbojas ar piena ražošanu, 

atzīst un apņemas pildīt Sabiedrības statūtus un nolikumus. 

5.3. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās Biedru, iesniedz Sabiedrības valdei 

rakstveida pieteikumu, iegādājas 1 paju (280.00 EUR), samaksā iestāšanās maksu (200.00 EUR). 

Rakstveida pieteikumā norāda apņemšanos: 

5.3.1. Pildīt sabiedrības statūtus un nolikumus; 



5.3.2. Ne mazāk kā 95% no realizācijai paredzētā piena realizēt caur Sabiedrību, ja nav rakstiska 

vienošanās ar Sabiedrību par citu apjomu; 

5.3.3. Izmantot sabiedrības piedāvātos pakalpojumus; neslēgt ar citiem uzņēmējiem (komersantiem) 

līgumus par pakalpojumiem, ja analogus pakalpojumus, par tādu pašu vai izdevīgāku cenu, sniedz 

sabiedrība; 

5.3.4. Sniegt Sabiedrībai nepieciešamo informāciju par saimniecību; 

5.3.5. Vienā piebraukšanas reizē realizēt Sabiedrībai ne mazāk kā 1 tonnu piena. 

5.4. Lēmumu par uzņemšanu Sabiedrībā pieņem Padome ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no tā 

iesniegšanas dienas.  

5.5. Biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde veic ierakstu biedru reģistrā, bet ne 

vēlāk, kā 3 dienu laikā no Padomes lēmuma par biedra uzņemšanu pieņemšanas.  

5.6. Lēmumu par uzņemšanas atteikumu persona var lūgt pārskatīt likumā noteiktajā kārtībā. 

5.7. 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. 

6. Biedru izstāšanās un balsstiesību zaudēšanas noteikumi 

6.1. Biedrs var izstāties no Sabiedrības likumā noteiktajā kārtībā. 

7. Biedru izslēgšanas un balsstiesību zaudēšanas noteikumi 

7.1. Biedru var izslēgt no Sabiedrības likumā paredzētajā kārtībā.  

7.2. Tiesības izslēgt Biedru ir Sabiedrības Padomei  

8. Biedra tiesības un pienākumi 

8.1. Biedram ir visas „Kooperatīvo Sabiedrību likumā” noteiktās tiesības. 

8.2. Biedriem ir šādi pienākumi: 

8.2.1. Pildīt Sabiedrības statūtus un kopsapulču apstiprinātos nolikumus; 

8.2.2. Pildīt Sabiedrības pārvaldes un revidenta lēmumus; 

8.2.3. Savlaicīgi  izpildīt saistības, kas attiecas uz saņemto pakalpojumu apjomu, kā arī uz mantisko un 

finansiālo līdzdalību; 

8.2.4. 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; 

8.2.5. Izmantot Sabiedrības biedriem sniedzamos pakalpojumus; 

9. Sabiedrības kopsapulce 

9.1. Kooperatīvās sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kooperatīvās sabiedrības biedru 

kopsapulce.  



9.2. Biedru kopsapulces sasaukšanu, izsludināšanu un norisi reglamentē “Kooperatīvo sabiedrību 

likums”. Kopsapulces izsludināšana var notikt izmantojot elektroniskos līdzekļus. 

9.3. Tikai Sabiedrības kopsapulces kompetencē ietilpst:  

9.3.1. Padomes locekļu, iekšējā revidenta un zvērināta revidenta ievēlēšana un atsaukšana; 

9.3.2. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem un zvērinātam revidentam; 

9.3.3. Gada pārskata apstiprināšana, iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņas sadale vai 

zaudējumu segšanas kārtības noteikšana; 

9.3.4. Lēmuma par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņemšana; 

9.3.5. Grozījumu izdarīšana statūtos; 

9.3.6. Lēmuma par prasības celšanu pret valdes vai padomes locekli vai par atteikšanos no 

prasības pret viņiem pieņemšana; 

9.3.7. Lēmuma par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret valdes vai padomes 

locekli, kā arī valdes celtajās prasībās pret sabiedrību pieņemšana; 

9.3.8. Valdes priekšsēdētājam paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējie principi, veidi un 

kritēriji; 

9.4. Sabiedrības kopsapulce ir tiesīga, ja tā izziņota likumā noteiktajā kārtībā un ja tajā pārstāvēta 

vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem Biedriem. 

9.5. Sabiedrības kopsapulcē lēmumus pieņem, atklāti balsojot. 

9.6. Aizklātu balsošanu var pieprasīt Biedri, kas pārstāv ne mazāk kā vienu desmito daļu 

klātesošo balsstiesīgo Biedru. 

9.7. Aizklāta balsošana ir obligāta ievēlot vai atceļot padomes locekļus, valdes priekšsēdētāju, 

revīzijas komisijas locekļus (revidentu) un likvidācijas komisiju. 

9.8. Lēmumus kopsapulcē pieņem ar vienkāršu klātesošo Biedru balsu vairākumu. 

10. 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.  

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. 

- valdes priekšsēdētāja ievēlēšana un atsaukšana; 

- atlīdzības noteikšana valdes priekšsēdētājam. 

- sabiedrības iekšējo nolikumu apstiprināšana. 

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; 

- iesniegt biedru kopsapulcei ziņojumu, kurā novērtēta Sabiedrības darbība un valdes ziņojums, kā arī 

izteikt priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu. 

11.7. Padomes sēžu sasaukšanu, norisi un lēmumus reglamentē Likums par kooperatīvajām sabiedrībām. 

Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.  

12.Valde 

12.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.  

12.2. Valde sastāv no viena valdes locekļa – Valdes priekšsēdētāja. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadu termiņu, 

ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību bez ierobežojuma. Par Valdes priekšsēdētāju nedrīkst būt persona, kas 

tieši nodarbojas ar piena lopkopību un kura 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; 

- citas sabiedrības vai komercsabiedrības dibināšana, darbības izbeigšana, turpināšana vai reorganizācija; 

- uzņemuma iegūšana vai atsavināšana; 

- nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 

- filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

- tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasti veicamo darbību; 

- 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 20 000 EUR (divdesmit 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 ved Biedru reģistru, saskaņā ar Likuma par kooperatīvajām sabiedrībām prasībām.  

15.Sabiedrības pamatkapitāls 

15.1. Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir EUR 100 000  (viens simts tūkstoši eiro). Sabiedrības 

pamatkapitāls ir mainīgs. Pamatkapitāls palielinās vai samazinās atkarībā no paju skaita. 

 

16. Visi citi ar sabiedrības darbību saistīti jautājumi un situācijas, reglamentējami ar Likumu par 

kooperatīvajām sabiedrībām, sabiedrības iekšējiem nolikumiem un LR likumdošanu. 

 

2019. gada 12.maijs 

LPKS „Piena ceļš” valdes priekšsēdētājs   Raimonds Misa 

 


