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1. Sabiedrības tiesiskais statuss 

 

1.1. Kooperatīvā sabiedrība (turpmāk tekstā – Sabiedrība) veic savu darbību saskaņā ar 

Kooperatīvo sabiedrību likumu un citiem normatīvajiem. 

 

2. Nosaukums 

 

2.1. Sabiedrības nosaukums ir Kooperatīvā sabiedrība “ Bio Berries Latvia”. 

 

3. Darbības termiņš   

 

3.1. Sabiedrība dibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4. Darbības mērķi un uzdevumi 

 

4.1. Sabiedrības mērķis ir kļūt par atzītu bioloģisko augļu un ogu ražotāju organizāciju 

Eiropas Savienības (ES) regulu un LR normatīvo aktu izpratnē, nodrošinot ražošanas 

plānošanu un pielāgošanu pieprasījumam, veicinot piedāvājuma koncentrēšanu un 

Sabiedrības biedru saražotās produkcijas ielaišanu tirgū, samazinot ražošanas izmaksas un 

stabilizējot  ražotāju cenas, kā arī veicinot labas ražošanas prakses  paņēmienu un videi 

draudzīgas ražošanas atkritumu  pārstrādes  pieredzes izmantošanu. 

 4.2.  Savu mērķu sasniegšanai Sabiedrība izvirza šādus uzdevumus: 

 

- Apvienot bioloģiskos augļu un ogu audzētājus, un nodrošināt biedru saražoto augļu 

un ogu realizāciju un pārstrādi; 

-  izstrādāt koordinētus ražošanas plānus, saskaņojot audzējamās kultūras un šķirnes, 

panākot, lai ražošana tiek  piemērota pieprasījumam, sevišķi kvalitātes un 

kvantitātes ziņā;  

-   veicināt tādu kultūraugu audzēšanas praksi un videi draudzīgu ražošanas 

tehnoloģiju, lai aizsargātu ūdens, augsnes un ainavas kvalitāti, ka arī saglabātu un 

veicinātu bioloģisko daudzveidību; 

-   izveidot  vienotu grāmatvedību un realizāciju; 

- sniegt biedriem pakalpojumus, organizējot biedru saimniecībās izaudzētās 

produkcijas uzglabāšanu, pirmapstrādi, pārstrādi un realizāciju, reklāmu, pircēju 

izglītošanu par piedāvātiem produktiem u.t.t.;  

-  nodrošināt videi nekaitīgu un drošu augļkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiju, 

prasmīgi pielietot, uzglabāt augu aizsardzības līdzekļus un inventāru;  

-   veicināt bioloģiskās lauksaimniecības praksi; 



-  sniegt saviem biedriem dažāda rakstura ražošanas, transporta, sadzīves un citāda 

veida pakalpojumus. 

 

5. Biedru kopsapulce  

 

5.1. Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Biedru kopsapulce. 

5.2. Biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā puse 

balstiesīgo biedru. 

5.3. Lēmumu par grozījumu izdarīšanu statūtos, sabiedrības darbības izbeigšanu vai 

turpināšanu un sabiedrības reorganizāciju pieņem, ja par to balso ne mazāk par trim 

ceturtdaļām kopsapulcē klātesošo Biedru. 

5.4. Biedru kopsapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumu, kad aizklātu balsošanu 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo balsstiesīgo Biedru. 

 

6. Valde 

 

6.1. Sabiedrības valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību. 

6.2. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa. 

6.3.Valdes locekļi tiek ievēlēti amatā uz trīs (3) gadiem. 

6.4. Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei vajadzīga biedru kopsapulces piekrišana. Par 

svarīgiem uzskatāmi šādi jautājumi: 

1) līdzdalības iegūšana citā sabiedrībā vai komercsabiedrībā, līdzdalības palielināšana, 

samazināšana vai izbeigšana; 

2) citas sabiedrības vai komercsabiedrības dibināšana, darbības izbeigšana, turpināšana vai 

reorganizācija; 

3) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

4) nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 

5) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

6) tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasti veicamo 

saimniecisko darbību; 

7) jaunu darbības veidu uzsākšana, kā arī esošo darbības veidu izbeigšana. 

8) par jaunu kredītsaistību uzņemšanos; 

6.5. Paziņojumu par Biedru kopsapulces sasaukšanu valde dara zināmu visiem Biedriem 

vismaz 30 dienas pirms Biedru kopsapulces, nosūtot paziņojumu uz Biedra norādīto e-

pasta adresi. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā  pēc tā nosūtīšanas. 

 

7. Pamatkapitāls un pajas  

 

7.1. Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) 

Pamatkapitāls ir mainīgs. 

7.2. Vienas pajas nominālvērtība ir 200,00EUR (divi simti eiro). 

7.3. Katram Sabiedrības biedram ir viena paja. 

 

8. Iestāšanās maksa un biedru nauda 

 

8.1. Iestāšanās maksa tiek noteikta 300,00 EUR (trīs simti eiro). 

8.2. Biedru naudas lielums tiek noteikts 100,00 EUR (viens simts eiro) gadā, kuru 

Sabiedrības biedri iemaksā Sabiedrības kontā ik gadu pēc tiem izrakstītā rēķina.    
 

 



9. Biedru uzņemšanas, izstāšanās un izslēgšanas, noteikumi 

 

9.1. Par Sabiedrības biedru var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura savā saimniecībā 

nodarbojas ar  augļu vai ogu ražošanu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm ne mazāk 

kā 1 hektāra apmērā. 

9.2. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās biedru, iesniedz Sabiedrības 

valdei 

rakstveida pieteikumu, statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārto ar iestāšanos saistītos 

maksājumus, kā arī izdara ieguldījumus Sabiedrības pamatkapitālā un norāda 

nepieciešamās 

ziņas. 

9.3. Rakstveida pieteikumu par iestāšanos sabiedrībā, Sabiedrības valde izskata 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas. Valdes lēmumu 

par jaunu biedru uzņemšanu jāapstiprina biedru kopsapulcē.  

9.4. Biedra tiesības, izņemot balsstiesības, un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde 

pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu Sabiedrībā. Balsstiesības biedrs iegūst pēc tam, 

kad Biedru kopsapulce ir apstiprinājusi valdes lēmumu par biedra uzņemšanu. Desmit (10) 

dienu laikā pēc valdes lēmuma pieņemšanas biedram jāiegādājas viena paja un jāsamaksā 

iestāšanās nauda, ieskaitot to Sabiedrības kontā. Gadījumā, ja desmit (10) dienu laikā 

biedrs nav nokārtojis visus ar iestāšanos saistītos maksājumus, valdes lēmums ir atzīstams 

par spēkā neesošu. Gadījumā, ja biedru sapulcē valdes lēmums par biedra uzņemšanu tiek 

noraidīts, veiktie maksājumi atdodami atpakaļ to veicējam.  

9.5. Ja kooperatīvās sabiedrības valde kādai personai atsaka uzņemšanu, iesniegumu par šā 

lēmuma pārskatīšanu var iesniegt biedru kopsapulcei mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, un tas izskatāms nākamajā biedru kopsapulcē. Biedru kopsapulces 

lēmums ir galīgs.  

9.6. Biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot tās valdei rakstveida iesniegumu.  

9.7. Lēmumu par biedra izslēgšanu no Sabiedrības pieņem Valde. 

9.8. Valdei ir tiesības izslēgt Biedru no Sabiedrības, ja Biedrs nekādus Sabiedrības 

pakalpojumus nav izmantojis vairāk kā divus gadus. 
 

10. Biedru tiesības un pienākumi. 

 

10.1. Sabiedrības biedriem ir šādas tiesības: 

10.1.1. piedalīties Sabiedrības darbībā un pārvaldē; 

10.1.2.izmantot Sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības; 

10.1.3.saņemt no Sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītajā jautājumā Biedru 

kopsapulces noteiktajos gadījumos; 

10.1.5. saņemt dividendes un pārpalikumu; 

10.1.6. Sabiedrības likvidācijas gadījumā saņemt likvidācijas kvotu; 

10.1.7. izstāties no Sabiedrības, par to informējot Sabiedrības valdi.  

10.1.8. savas balsstiesības nodod citam uz rakstiskas pilnvaras pamata. 

 

10.2. Sabiedrības biedriem ir šādi pienākumi: 

10.2.1. pildīt Sabiedrības pārvaldes un revidenta lēmumus; 

10.2.2.savlaicīgi izpildīt saistības, kas attiecas uz saņemto pakalpojumu apjomu, kā arī 

mantisko un finansiālo līdzdalību; 

10.2.3.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; 



10.2.4. izmantot Sabiedrības biedriem sniedzamos pakalpojumu; 

10.2.5. realizēt caur Sabiedrību vismaz 75% (septiņdesmit pieci procenti) no saimniecībā 

izaudzētā un realizācijai tirgū paredzētā ražas daudzuma; 

10.2.6. uzņemties atbildību par Sabiedrībai piegādātās produkcijas atbilstību sadarbības 

līguma nosacījumiem; 

10.2.7.savlaicīgi paziņot valdei par atrašanās vietas, juridiskās adreses, amatpersonu 

maiņu, saziņas e-pasta adreses maiņu un citām izmaiņām, kuras jāizdara biedru reģistrā; 

10.2.8. precīzi un savlaicīgi kārtot visus statūtos un ar Sabiedrību noslēgtajos līgumos 

paredzētos maksājumus, kā arī nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Sabiedrības 

grāmatvedībā; 

10.2.9. izstāties no Sabiedrības, ja Sabiedrības pakalpojumus neizmanto vairāk kā divus 

gadus. 

 

11. Likvidācija. 

 

11.1. Ja sabiedrības darbība ir izbeigta, notiek tās likvidācija. Sabiedrības likvidācija tiek 

veikta saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 

11.2. Sabiedrības atlikušo mantu sadala starp biedriem saskaņā ar likvidatora sastādīto 

mantas sadales plānu proporcionāli katra biedra uzkrātā ieguldījuma daļai. 

 

 

Kooperatīvās sabiedrības “Bio Berries Latvia” 

valdes loceklis                                                             

Gundars Kārkliņš 


