Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Agrario”
STATŪTI
(jaunā redakcija)
1. Nosaukums.
1.1. Sabiedrības nosaukums ir Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
”Agrario”.
2. Juridiskā adrese.
2.1. Sabiedrības juridiskā adrese ir: Spodrības iela 6A, Dobele, Dobeles novads, LV 3701.
3. Darbības mērķi un uzdevumi.
3.1. Sabiedrības darbības mērķis ir veicināt graudu audzētāju sadarbību, lai gūtu lielāku
ienākumu no lauksaimnieciskās darbības, izmantojot efektīvāku līdzekļu
apsaimniekošanu un starptautiskās sadarbības iespējas.
3.2. Sabiedrības uzdevumi ir sniegt Sabiedrības biedriem šādus pakalpojumus:
3.2.1. nodrošināt un organizēt Sabiedrības biedru saražoto graudu realizāciju;
3.2.2. nodrošināt un organizēt minerālmēslu un sēklas tirdzniecību;
3.2.3. nodrošināt un organizēt agronoma un grāmatveža maksas konsultācijas;
3.2.4. iznomāt Sabiedrības īpašumā esošo zemi labības audzēšanai;
3.2.5. nodrošināt aizdevumus Sabiedrības biedriem no Sabiedrības līdzekļiem pret
ķīlu;
3.2.6. nodrošināt iespēju izmantot starptautiskos tirdzniecības tīklus un tirgus.
3.3. Darbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram:
46.12. Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības
starpnieku darbība,
46.18 Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība,
46.21 Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība,
46.61 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība,
46.75 Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība,
46.90 Nespecializētā vairumtirdzniecība,
49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem,
52.24 Kravu iekraušana un izkraušana,
52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība,
68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana,
68.20. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana,
68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata,
99.00 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība.
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4. Juridiskais statuss
4.1. Sabiedrība ir juridiskā persona.
4.2. Sabiedrība nav komersants.
5. Biedru un biedru kandidātu uzņemšanas, izstāšanās, izslēgšanas, kā arī balsstiesību
iegūšanas vai zaudēšanas noteikumi
5.1. . Par Sabiedrības biedriem var būt personas, kuras izdarījušas ieguldījumu Sabiedrības
pamatkapitālā statūtos noteiktajā kārtībā, kā arī veic citus statūtos un Sabiedrības
lēmumos noteiktos maksajumus, atzīst un pilda Sabiedrības Statūtus. Sabiedrības
biedrs izmanto sabiedrības pakalpojumus.
5.2. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās biedru, iesniedz Sabiedrības
valdei rakstveida pieteikumu, divu biedru rakstiskas rekomendācijas, un nokārto ar
iestāšanos saistītos maksājumus, kā arī izdara ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā
un norāda nepieciešamās ziņas.
5.3. Biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad biedru kopsapulce (pilnvaroto
sapulce) ir apstiprinājusi valdes lēmumu par biedra uzņemšanu.
5.4. Katram Sabiedrības biedram biedru kopsapulcē ir viena balss, neatkarīgi no
ieguldījumu apjoma.
5.5. Tiesības izslēgt biedru no Sabiedrības ir valdei, pieņemot lēmumu par biedra
izslēgšanu.
5.6. Lēmumu par izslēgšanu, biedram ir tiesības pārsūdzēt biedru kopsapulcei (pilnvaroto
sapulcei), kuras lēmums ir galīgs. Ja lēmumu par izslēgšanu ir pieņēmusi biedru
kopsapulce (pilnvaroto sapulce), tās lēmums nav pārsūdzams.
5.7. Par Sabiedrības biedru kandidātu var būt personas, kuras izmanto Sabiedrības
pakalpojumus, ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs, atzīst un pilda Sabiedrības statūtus
un ir izdarījušas ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā statūtos noteiktajā kārtībā, kā arī
veic citus statūtos un Sabiedrības lēmumos noteiktos maksājumus, kas attiecas uz biedru
kandidātu.
5.8. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās biedru kandidātu , iesniedz
Sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu, divu biedru rakstiskas rekomendācijas, un
nokārto ar iestāšanos saistītos maksājumus, kā arī izdara ieguldījumus sabiedrības
pamatkapitālā un norāda nepieciešamās ziņas.
5.9. Biedru kandidāta tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad biedru kopsapulce
(pilnvaroto sapulce) ir apstiprinājusi valdes lēmumu par biedru kandidāta uzņemšanu.
5.10. Sabiedrības biedru kandidātam kopsapulcē nav balsstiesību.
5.11 .Tiesības izslēgt biedru kandidātu no Sabiedrības ir valdei, pieņemot lēmumu par
biedru kandidāta izslēgšanu.
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5.12. Lēmumu par izslēgšanu, biedru kandidātam ir tiesības pārsūdzēt biedru kopsapulcei
(pilnvaroto sapulcei), kuras lēmums ir galīgs. Ja lēmumu par izslēgšanu ir pieņēmusi biedru
kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē), tās lēmums nav pārsūdzams.
6. Biedru un biedru kandidātu tiesības un pienākumi.
6.1. Papildus likumā noteiktajām, Sabiedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties sabiedrības darbībā un pārvaldē;
6.1.2. izmantot sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;
6.1.3. rīkoties ar savām pajām likumā un statūtos noteiktajā kārtībā;
6.1.4. saņemt dividendes vai peļņas atmaksu statūtos paredzētajā apmērā un kārtībā;
6.1.5. saņemt no sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā jautājumā;
6.1.6. izstāties no sabiedrības likumā un statūtos paredzētajā kārtībā.
6.2. Sabiedrības biedriem ir pienākums:
6.2.1. pildīt sabiedrības statūtos paredzētos pienākumus un valdes un revidenta
lēmumus;
6.2.2. katru gadu līdz 30.janvārim iesniegt Deklarāciju par plānoto nododamo graudu
un rapša sēklu daudzumu, plānoto apmaksas grafiku, kā arī plānoto minerālmēslu,
sēklu un augu aizsardzības līdzekļu iegādes apjomu no Sabiedrības. Deklarētā
plānotā nododamo graudu un rapšu sēklu daudzuma piegāde kooperatīva biedriem
ir saistoša, jo pamatojoties uz iesniegto Deklarāciju tiek slēgti eksporta līgumi.
6.2.3. savlaicīgi izpildīt saistības, kas attiecas uz saņemto pakalpojumu apjomu, kā arī
uz mantisko un finansiālo līdzdalību Sabiedrības darbībā;
6.2.4. katru gadu nopirkt vismaz 4 (četras) pajas;
6.2.5. saudzēt sabiedrības mantu, kā arī ziņot valdei vai revidentam par konstatēto
mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku rīcību un veikt attiecīgus pasākumus
šādu pārkāpumu novēršanai.
6.3. Sabiedrības biedru kandidātiem ir šādas tiesības:
6.3.1. .izmantot sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;
6.3.2. rīkoties ar savām pajām likumā un statūtos noteiktajā kārtībā;
6.3.3. saņemt no sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā jautājumā;
6.3.4. izstāties no sabiedrības likumā un statūtos paredzētajā kārtībā.
6.4. Sabiedrības biedru kandidātiem ir pienākums:
6.4.1. pildīt sabiedrības statūtos paredzētos pienākumus un valdes un revidenta
lēmumus;
6.4.2. katru gadu līdz 30.janvārim iesniegt Deklarāciju par plānoto nododamo graudu
un rapša sēklu daudzumu, plānoto apmaksas grafiku, kā arī plānoto
minerālmēslu, sēklu un augu aizsardzības līdzekļu iegādes apjomu no
Sabiedrības. Deklarētā plānotā nododamo graudu un rapšu sēklu daudzuma
piegāde kooperatīva biedriem ir saistoša, jo pamatojoties uz iesniegto
Deklarāciju tiek slēgti eksporta līgumi.
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6.4.3. savlaicīgi izpildīt saistības, kas attiecas uz saņemto pakalpojumu apjomu, kā arī
uz mantisko un finansiālo līdzdalību Sabiedrības darbībā;
6.4.4. nopirkt vismaz 1 (vienu) paju;
6.4.5. saudzēt sabiedrības mantu, kā arī ziņot valdei vai revidentam par konstatēto
mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku rīcību un veikt attiecīgus pasākumus šādu
pārkāpumu novēršanai.
7. Biedru kopsapulce, pilnvaroto sapulce un pilnvaroto ievēlēšanas sapulce.
7.1. Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kooperatīvās sabiedrības biedru
kopsapulce.
7.2. Ja Sabiedrības biedru skaits pārsniedz 50, biedru kopsapulci var aizstāt Pilnvaroto
sapulce.
7.3. Ja Sabiedrības biedru skaits pārsniedz 500, tad biedru Pilnvaroto sapulcei ir visas
Sabiedrību darbību regulējošajos normatīvajos aktos un statūtos noteiktās biedru
kopsapulces tiesības.
7.4. Biedru kārtējo kopsapulci (pilnvaroto sapulci) sasauc valde katru gadu ne vēlāk kā
četrus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām, bet, ja
Sabiedrības darbības apjoms pārsniedz Gada pārskatu likuma 24.panta otrajā daļā
minētos kritērijus, — ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada
beigām.
7.5. Valde izziņo biedru kopsapulces, pilnvaroto sapulces vai pilnvaroto ievēlēšanas
sapulces laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienas pirms
sapulces.
7.6. Sapulce tiek izziņota rakstiski, nosūtot biedram vēstuli pa pastu uz viņa norādīto adresi
vai elektronisku vēstuli uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.
7.7. Paziņojumā par kopsapulces sasaukšanu jānorāda kopsapulces sasaukšanas vieta un
laiks, dienas kārtība, kā arī persona, pie kuras var iepazīties ar kopsapulces
materiāliem.
7.8. Ārkārtas biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) sasaukšanu var pieprasīt viena
desmitdaļa biedru, trešdaļa pilnvaroto vai revidents, rakstiski iesniedzot valdei attiecīgā
skaita biedru vai pilnvaroto parakstītu vēstuli.
7.9. Sapulcē izskatāmie jautājumi tiek iesniegti šādā kārtībā:
7.9.1. valde biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) izskatāmos jautājumus apstiprina
ar lēmumu pirms sapulces izziņošanas;
7.9.2. biedri un pilnvarotie var iesniegt biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē)
izskatāmos jautājumus ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms sapulces sasaukšanas;
uzsākot biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci) tiek atklāti balsots par ierosinātā
jautājuma iekļaušanu sapulces darba kārtībā.
7.10.
Vienīgi biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) kompetencē ir šādi jautājumi:
7.10.1. ievēlēt un atsaukt pilnvarotos, kuri pilnvaroto sapulcē ir tiesīgi biedru
kompetencē esošos jautājumus;
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7.10.2. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, revīzijas revidentu un likvidācijas komisijas
locekļus;
7.10.3. noteikt atlīdzības lielumu valdes locekļiem, revidentam un likvidācijas komisijas
locekļiem;
7.10.4. noteikt izmaiņas valdes locekļu pārstāvības tiesībās.
7.11. Vienīgi biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) kompetencē ir šādi jautājumi:
7.11.1. pēc valdes un revidenta ziņojuma izskatīt un apstiprināt aizvadītā saimnieciskās
darbības gada pārskatu;
7.11.2. apstiprināt valdes sagatavoto sabiedrības budžetu un kārtējā gada darbības
plānu;
7.11.3. noteikt iestāšanās maksas un biedra naudas lielumu;
7.11.4. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;
7.11.5. izlemt jautājumus, kas saistīti ar sabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju;
7.11.6. izlemt jautājumu par sabiedrības statūtu grozīšanu;
7.11.7. sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņu un noteikt zaudējumu
segšanas kārtību;
7.11.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem apstiprināt un grozīt valdes, revidenta un
likvidācijas komisijas darbības nolikumus;
7.11.9. pārstāvēt sabiedrību tiesā ar tās pilnvarotas personas starpniecību visās
Sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes celtajās prasībās pret
Sabiedrību.
7.12. Kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) katram Sabiedrības biedram neatkarīgi no viņam
piederošo paju skaita ir viena balss.
7.13. Biedrs savas balss tiesības var nodot citam, iesniedzot sapulces protokolistam
rakstisku pilnvaru ne vēlāk kā vienu dienu pirms biedru kopsapulces sākuma.
7.14. Pilnvarotie savas balss tiesības pārpilnvarot nedrīkst.
7.15. Biedriem, kuri ne vēlāk kā divas dienas pirms biedru kopsapulces (pilnvaroto
sapulces) nav nokārtojuši kooperatīvās sabiedrības statūtos un kopsapulces (pilnvaroto
sapulces) lēmumos noteiktās saistības, kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) nav balsstiesību, un
viņus nevar ievēlēt Sabiedrības pārvaldes un revīzijas institūcijās.
7.16. Biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci) vada no Sabiedrības biedru vidus ievēlēts
vadītājs. Par vadītāju nedrīkst būt Sabiedrības valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un
revidents.
7.17. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse
no balsstiesīgajiem biedriem.
7.18. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot
gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo
balsstiesīgo biedru.
7.19. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo
biedru balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, tad izšķirošā ir sapulces vadītāja balss.
7.20. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) aizklāti balso par šādiem jautājumiem:
7.20.1. ievēlot vai atceļot valdes priekšsēdētāju;
7.20.2. ievēlot vai atceļot valdes locekļus;
7.20.3. ievēlot vai atceļot revidentu;
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7.20.4. ievēlot vai atceļot likvidācijas komisiju.
7.21. Ar divu trešdaļu balsu vairākumu ir jāpieņem šādi lēmumi:
7.21.1. jāveic grozījumus Sabiedrības statūtos;
7.21.2. jāpieņem lēmumu par kooperatīvās sabiedrības reorganizāciju vai darbības
izbeigšanu.
8. Pilnvaroto personu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība.
8.1. Likumā noteikto jautājumu lemšanai, Sabiedrības biedru kopsapulču starplaikos, var
tikt sasaukta pilnvaroto sapulce.
8.2. Pilnvaroto skaits nedrīkst būt mazāks par 5.
8.3. Pārstāvības normas - viens pilnvarotais var pārstāvēt ne vairāk kā:
8.3.1. 10 biedrus – līdz 100 biedru kopskaitam;
8.3.2. 20 biedrus – no 201 līdz 400 biedru kopskaitam;
8.3.3. 30 biedrus - no 401 līdz 600 biedru kopskaitam;
8.3.4. 40 biedrus – no 601 līdz 1000 biedru kopskaitam;
8.3.5. 50 biedrus – virs 1001 biedra kopskaitam.
8.4. Pilnvarotos izvirza valde un ievēl biedru kopsapulce, pirms tam izlemjot par Pilnvaroto
ievēlēšanas kārtību.
8.5. Pilnvarotos sapulce ievēl, balsojot par katru pilnvaroto atsevišķi.
8.6. Ja kāds no pilnvarotajiem netiek ievēlēts, no attiecīgās biedru grupas tiek izvirzīts jauns
kandidāts.
8.7. Pilnvaroto pilnvaru termiņš ir 3 gadi.
9. Valde
9.1. Sabiedrības valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.
9.2. Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas. Tā atbild par Sabiedrības saimniecisko
darbību, kā arī par to, lai sabiedrībā kārtotā grāmatvedība atbilstu likumam.
9.3. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem,
Sabiedrības statūtiem un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumiem.
9.4. Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem.
9.5. Valdes locekļus biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ievēlē uz 3 gadiem. Valdes
priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce).
9.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Valdes sēdes
protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi.
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9.7. Valde pieņem lēmumu ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm
sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss, bet priekšsēdētāja prombūtnes
laikā — viņa vietnieka balss.
9.8. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis
pēc viņa pieprasījuma ierakstāms valdes sēdes protokolā.
9.9. Pēc saimnieciskās darbības gada noslēguma valde par savu darbību sniedz ziņojumu
biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei). Ziņojumā tā atspoguļo saimnieciskās darbības
rezultātus, plānoto saimnieciskās darbības politiku nākamajā saimnieciskās darbības gadā
un citus ar kooperatīvās sabiedrības darbību saistītus būtiskus jautājumus.
9.10. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.
9.11. Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli.
9.12. Valdei ir nepieciešama biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) piekrišana šādu
lēmumu pieņemšanai:
9.12.1. tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar kooperatīvās sabiedrības parasto
saimniecisko darbību;
9.12.2. jaunu darbības veidu uzsākšana, kā arī esošo darbības veidu izbeigšana.
9.13. Valdes un administratīvo funkciju darbības nodrošināšanai tiek nodalīti 1,5 % no
Sabiedrības apgrozījuma.
10. Pamatkapitāls, rezerves kapitāls un citi kapitāli.
10.1. Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir EUR 4500.00 (četri tūkstoši pieci
simti euro).
10.2. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts ieguldot pajas.
10.3. Pamatkapitāls var tikt samazināts, dzēšot pajas šādā kārtībā: biedrs var pārdot pajas
atpakaļ kooperatīvam, kas dzēš pajas un izmaksā biedram atlīdzību 1 (viena) gada laikā pēc
kārtējā gada pārskata sastādīšanas. Ja dzēšamo paju apjoms pārsniedz 10 (desmit) procentus
no pamatkapitāla apjoma, tad paju atpirkšanas termiņu valde ir tiesīga pagarināt līdz 3 (trīs)
gadiem;
10.4. Sabiedrība veido:
10.4.1. rezerves kapitālu, ko izmanto zaudējumu segšanai, to veido:
10.4.1.1.iestāšanās maksa;
10.4.1.2.neizņemtās dividendes un pajas.
10.4.2. kapitālu Sabiedrības biedru izglītošanai;
10.4.3. kapitālu jaunu kooperatīvo biedrību un komersantu dibināšanai;
10.4.4. kapitālu lauksaimniecībā izmantojama zemes iegādei.
10.5. Sabiedrība ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu var izveidot citus
kapitālus, kurus izmanto lēmumā noteiktiem mērķiem.
11. Pajas.
11.1. Sabiedrībā ir šādas pajas : pamatpajas un papildpajas.
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11.2. Vienas Sabiedrības pajas nominālvērtība ir EUR 375.00 (trīs simti septiņdesmit pieci
euro);
11.3. Pajas var iemaksāt tikai naudā. Pamatpaju skaitu var palielināt ar pārpalikuma
pieskaitījumiem vai iemaksām naudā pilnas pajas apjomā.
11.4. Sabiedrības biedra maksimālais paju skaits nav noteikts, bet balsstiesības iegūšanai
minimālais pamatpaju skaits ir 4. Biedram, kuram ir tikai papildpajas, balsstiesības nav.
11.5. Ja pajas netiek apmaksātas euro, bet citā valūtā, tad samaksas apmērs tiek noteikts
ekvivalents norēķinu dienā Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
11.6. Biedram ir tiesības pārdot un dāvināt savas pajas tikai citiem Sabiedrības biedriem, un
tikai tad, ja biedrs pirms tam ir nokārtojis visas savas saistības pret Sabiedrību.
11.7. Par paju pārdošanu un dāvināšanu 5 (piecu) darba dienu laikā jāpaziņo Sabiedrības
valdei, kas izdara attiecīgu ierakstu Sabiedrības biedru reģistrā.
11.8. Tiesības uz dividendi biedrs iegūst ar brīdi, kad par pajas piederību izdarīts ieraksts
Sabiedrības biedru reģistrā.
12. Iestāšanās maksa.
12.1. Iestāšanās maksa ir EUR 100.00 (viens simts euro).
13. Peļņas sadales un zaudējumu segšanas kārtība.
13.1. Pārskata gada sākums ir 1.jūnijs, bet pārskata gada beigas – 31.maijs.
13.2. Peļņas atlikums pēc nodokļu nomaksas tiek sadalīts šādā kārtībā:
13.2.1. rezerves kapitāla veidošanai – veido līdz sasniedz 20% no pamatkapitāla;
13.2.2. citu kapitālu veidošanai:
13.2.2.1. kapitāls Sabiedrības biedru izglītošanai
5% (pieci procenti) no
pārpalikuma;
13.2.2.2. kapitāls jaunu kooperatīvo biedrību un komersantu dibināšanai 5% (pieci
procenti) no pārpalikuma;
13.2.2.3. kapitāls lauksaimniecībā izmantojama zemes iegādei vismaz 20%
(divdesmit procenti).
13.2.3. pārpalikuma atmaksai statūtos noteiktajā kārtībā un atbilstoši biedru kopsapulces
(pilnvaroto sapulces) lēmumam.
13.3. Par kārtību, kādā atmaksājams pārpalikums, lemj biedru kopsapulce (Pilnvaroto
sapulce).
Par izmaksājamo dividenžu apmēru biedriem, kuru īpašumā ir papildpajas, lemj
Sabiedrības valde.
13.4. Pārpalikumu Sabiedrības biedriem sadala divās daļā, nosakot, ka:
13.4.1. pirmo daļu nosaka proporcionāli katra biedra finansiālajam apgrozījumam gada
laikā;
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13.4.2. otro daļu aprēķina no LPKS „Agrario” klientu finanšu darījumiem un
investīcijām gada laikā, sadalot biedriem proporcionāli to ieguldījuma (iemaksāto paju)
vērtībai.
13.5. Par zaudējumu segšanu lemj biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) likumā noteiktajā
kārtībā.
14. Revīzijas institūcija
14.1. Sabiedrības darbību uzrauga revidents.
14.2. Sabiedrības revidentu uz 3 gadiem ievēl Sabiedrības biedru kopsapulce.
14.3. Revidenta uzdevumi ir šādi:
14.3.1. pastāvīgi kontrolēt valdes darbību un raudzīties, lai Sabiedrība darbotos saskaņā
ar likumiem, statūtiem un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumiem;
14.3.2. izvērtēt valdes iesniegto saimnieciskās darbības gada pārskatu, budžeta projektu,
kā arī valdes priekšlikumus par peļņas sadali un sniegt savu atzinumu par tiem valdei un
biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei);
14.3.3. izskatīt lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir biedru kopsapulces
(pilnvaroto sapulces) kompetencē vai kas pēc valdes ierosinājuma ir ieteikti
apspriešanai biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē), un sniegt savu atzinumu par tiem
valdei un biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei).
14.4. Revidentam ir šādas tiesības:
14.4.1. jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Sabiedrības darbību;
14.4.2. pārbaudīt Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi, vērtspapīrus, preces,
izejvielas un citu mantu;
14.4.3. iesniegt biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) ziņojumu, kurā novērtēta
sabiedrības darbība un valdes ziņojums, kā arī izteikt priekšlikumus par sabiedrības
darbības uzlabošanu.
15. Sabiedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība.
15.1. Sabiedrība var tikt reorganizēta vai likvidēta likumā noteiktajā kārtībā.
15.2. Uz Sabiedrības likvidācijas komisijas darbību ir attiecināmi visi tie paši noteikumi,
kas piemērojami valdes darbībai.
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