KOOPERATĪVO
SABIEDRĪBU TIESĪBU AKTI
Liene Feldmane

LAUKSAIMNIECĪBAS KOOPERATĪVU
DARBĪBU LATVIJĀ REGULĒ:
• Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums, pieņemts 2006. gada 26.
oktobrī
• Kooperatīvo sabiedrību likums, pieņemts 2018. gada 12.aprīlī
• 2019. gada 16. jūlija MK noteikumi Nr. 357 «Kooperatīvo
sabiedrību atbilstības noteikumi»

EIROPAS KOOPERATĪVO
SABIEDRĪBU LIKUMS
Likuma mērķis ir reglamentēt Eiropas kooperatīvo sabiedrību
dibināšanas kārtību un darbības noteikumus, ja Eiropas
kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā vai arī Latvijā
reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, komercsabiedrība vai Latvijā
pastāvīgi dzīvojoša fiziskā persona (turpmāk — dibinātājs) tieši
piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā.

EIROPAS KOOPERATĪVO
SABIEDRĪBU DIBINĀŠANA
• Regulē PADOMES REGULA (EK) Nr. 1435/2003 (2003. gada 22. jūlijs)
par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem

KOOPERATĪVU SABIEDRĪBU VAR IZVEIDOT
KOPIENAS TERITORIJĀ EIROPAS KOOPERATĪVĀS
SABIEDRĪBAS (SCE) FORMĀ ATBILSTOŠI ŠAJĀ
REGULĀ PAREDZĒTAJIEM NOSACĪJUMIEM UN
PAREDZĒTAJĀ VEIDĀ.
SCE var dibināt šādi:
• — piecas vai vairāk fiziskas personas, kas ir pastāvīgie iedzīvotāji vismaz
divās dalībvalstīs,

• — piecas vai vairāk fiziskas personas un sabiedrības vai uzņēmumi
Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, un citas juridiskas personas, kuras
ir publisko vai privāto tiesību subjekti, kuras ir dibinātas saskaņā ar
dalībvalsts tiesību aktiem, kuras ir pastāvīgie iedzīvotāji vismaz divās
atšķirīgās dalībvalstīs vai kuras reglamentē vismaz divu atšķirīgu
dalībvalstu tiesību akti, u.c.

EIROPAS KOOPERATĪVĀ
SABIEDRĪBA (SCE)
• Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 21.pantu pret Latvijā
reģistrētas kooperatīvās sabiedrības piedalīšanos Eiropas
kooperatīvās sabiedrības dibināšanā atbilstoši kompetencei
var iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu
dienests un Ekonomikas ministrija.

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
• Šā likuma mērķis ir radīt labvēlīgus pārvaldes nosacījumus
kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk — sabiedrība) —
brīvprātīgām personu apvienībām, kuru nolūks ir veicināt
biedru kopīgo ekonomisko interešu efektīvu īstenošanu.
Starptautiskā kooperatīvu alianse:
Kooperatīvs ir autonomu personu apvienība, kas brīvprātīgi
apvienojas, lai apmierinātu kopējās ekonomiskās, sociālās un
kultūras vajadzības un centienus, izmantojot kopīgi piederošu
un demokrātiski kontrolētu uzņēmumu.

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
Šis likums regulē:
•
•
•
•
•

sabiedrības darbības pamatprincipus,
organizatorisko struktūru,
dibināšanu,
likvidāciju,
reorganizāciju.

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
NOSAKA:
• Sabiedrības tiesisko statusu – tā ir juridiska persona
• Sabiedrības atbildības norobežošana - Sabiedrība par savām
saistībām atbild ar visu savu mantu, sabiedrība neatbild par biedra
saistībām, biedrs neatbild par sabiedrības saistībām.
• Sabiedrības nosaukums - nosaukumā ietver norādi "kooperatīvā
sabiedrība".
• Fiziskajai personai noteiktie komercdarbības ierobežojumi – nevar
būt dibinātājs, nevar kļūt par biedru (izņemot mantojums), ieņemt
amatus kooperatīvā (padomes loceklis utml.). Kā arī sniegt padomus,
dot norādījumus šajā daļā minētajām personām vai citādi tās
ietekmēt.
• Fiziskajai personai noteiktie amatu ieņemšanas ierobežojumi

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
NOSAKA:
• Atbalsts atsevišķiem sabiedrību darbības veidiem
Valsts un Eiropas Savienības atbalstu sabiedrība var saņemt, ja tā ir
ieguvusi atbilstības statusu. Atbilstības statusu sabiedrībai piešķir, ja tā
atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par sabiedrības
pārvaldi, peļņas sadali, biedru skaitu un to statusu, sabiedrības
darbības tiesiskumu, nodokļu (nodevu) parāda pieļaujamo apmēru,
maksātnespējas vai likvidācijas procesa neesību, sabiedrības
darbības veidu un ilgumu, saražotās produkcijas izcelsmi, sabiedrības
preču un pakalpojumu apgrozījuma veidu un apjomu, kā arī citiem
sabiedrības saimnieciskās darbības kvantitatīvajiem kritērijiem.
Uz šī panta pamata ir izdoti MK noteikumi Nr. 357 (16.07.2019.)

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
II NODAĻA
SABIEDRĪBAS DIBINĀŠANA
• Sabiedrības dibināšanas kārtība – vismaz 3 dibinātāji
• Sabiedrības dibināšanas dokumenti:
• Sabiedrības dibināšanas līgums
• Sabiedrības statūti
• Pieteikums ierakstīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā

• 1) sabiedrības nosaukumu;

STATŪTI IETVER:

• 2) darbības mērķi un uzdevumus;
• 3) darbības termiņu (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu laiku);
• 4) valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi
vai kopīgi;
• 5) padomes skaitlisko sastāvu (ja sabiedrībai paredzēta padome);
• 6) pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību (ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju
sapulce);
• 7) pamatkapitāla minimālo lielumu un pajas nominālvērtību;

• 8) iestāšanās maksas un biedra naudas lielumu (ja tādas paredzētas);
• 9) kritērijus biedra statusa iegūšanai;
• 10) citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.

• Sabiedrības biedri

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
III NODAĻA
BIEDRI

• Biedra uzņemšana sabiedrībā
• Sabiedrības biedru reģistrs
• Izstāšanās no sabiedrības
• Izslēgšana no sabiedrības
• Biedra dalības izbeigšanās sekas - paju izmaksas kārtība
• Rīcība ar pajām biedra nāves gadījumā
• Biedra tiesības uz informāciju
• Biedra tiesības uz dokumentu pieejamību

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
IV NODAĻA
SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS UN PEĻŅAS
IZLIETOŠANA

• Sabiedrības pamatkapitāls:

• to veido paju nominālvērtību kopsumma. Pamatkapitāls ir mainīgs.
• Pamatkapitāla minimālo lielumu nosaka sabiedrības statūtos.
• Ja pašu kapitāls kļūst mazāks par sabiedrības statūtos noteikto pamatkapitāla minimālo
lielumu, valde triju mēnešu laikā sasauc biedru kopsapulci, kurā lemj par sabiedrības tālāko
darbību.

• Paja:

• Paja ir biedra ieguldījuma daļa sabiedrības pamatkapitālā. Visām pajām ir vienāda
nominālvērtība.
• Katrs biedrs veic ieguldījumu pamatkapitālā vismaz vienas pajas apmērā.
• Visiem biedriem ir vienāds paju skaits, ja statūtos nav noteikts citādi. Ja atbilstoši statūtiem
biedriem var būt atšķirīgs paju skaits, statūtos norāda kārtību paju skaita noteikšanai un paju
apmaksai.

• Pamatkapitāla palielināšana un apmaksa
• Sabiedrības gada pārskats
• Sabiedrības peļņas izlietošana un Sabiedrības zaudējumu segšanas kārtība

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
V NODAĻA
SABIEDRĪBAS PĀRVALDE
• Sabiedrības pārvaldes institūcijas - biedru kopsapulce un valde, kā arī
pārstāvju sapulce un padome (ja sabiedrībai ir padome).
• Biedru kopsapulce, tās kompetence.

• Kopsapulces sasaukšana un sasaukšanas kārtība. Lēmuma
pieņemšana bez biedru kopsapulces sasaukšanas.
• Biedru kopsapulces darba kārtība. Piedalīšanās kopsapulcē. Biedra
balsstiesības. Biedru kopsapulces norise. Biedru kopsapulcē klātesošo
biedru saraksts. Biedru kopsapulces protokols.
• Biedru kopsapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu un
Atbildība par biedru kopsapulces lēmuma nepamatotu apstrīdēšanu.

• Pārstāvju sapulce:

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
V NODAĻA
SABIEDRĪBAS PĀRVALDE

• Biedru kopsapulci aizstāj pārstāvju sapulce, ja to paredz statūti un
sabiedrībā ir vairāk nekā 100 balsstiesīgo biedru. Statūtos var
paredzēt lielāku minimālo biedru skaitu, kāds nepieciešams, lai
sasauktu pārstāvju sapulci.
• Par pārstāvi var būt tikai sabiedrības biedrs.
• Pārstāvjus ievēlē un atsauc sabiedrības biedri atbilstoši statūtos
noteiktajai pārstāvju ievēlēšanas kārtībai, pilnvaru termiņam un
pārstāvības normai.
• Minimālais pārstāvju skaits ir 20.

• Pārstāvju saraksts

• Padome

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
V NODAĻA
SABIEDRĪBAS PĀRVALDE

• Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru intereses
biedru kopsapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.
• Ja sabiedrība padomi neizveido, tās funkcijas pilda biedru kopsapulce.

• Padomes uzdevumi, kā piemēram, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību
un raudzīties, lai sabiedrība darbotos saskaņā ar likumiem, sabiedrības
statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem;
• Padomes tiesības
• Padomes sastāvs
• Padomes sēdes sasaukšana
• Padomes lēmumu pieņemšana

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
V NODAĻA
SABIEDRĪBAS PĀRVALDE
• Valde
• Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību.
• Valde pārzina un vada sabiedrības lietas. Tā atbild par sabiedrības
saimniecisko darbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.

• Valdes tiesības vadīt sabiedrību
• Valdes tiesības pārstāvēt sabiedrību
• Valdes locekļu ievēlēšana
• Valdes lēmumu pieņemšana
• Piekrišana valdes rīcībai
• Finansiālās un saimnieciskās darbības iekšējā revīzija

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
VI NODAĻA
ATBILDĪBA
• Dibinātāju atbildība par sabiedrības saistībām, kuras radušās pirms
sabiedrības ierakstīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā
• Valdes un padomes locekļu atbildība
• Atbrīvošana no atbildības
• Atbildība par sabiedrības valdes, padomes locekļu, prokūristu un
komercpilnvarnieku ietekmēšanu
• Sabiedrības revidenta, likvidatora atbildība
• Sabiedrības prasības celšana

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
VII NODAĻA
SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN
LIKVIDĀCIJA

• Sabiedrības darbības izbeigšanas pamats

• Pienākums lemt par sabiedrības darbības izbeigšanu (biedru kopsapulces lēmums)
• Sabiedrības darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu vai ar Uzņēmumu reģistra vai Valsts
ieņēmumu dienesta lēmumu
• Likvidācija
• Kreditoru informēšana
• Slēguma finanšu pārskats un mantas sadales plāns
• Sabiedrības darbības turpināšana
• Sabiedrības dokumentu glabāšana – ievērojot Arhīvu likumu
• Sabiedrības izslēgšana no Uzņēmumu reģistra žurnāla

KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU LIKUMS
VIII NODAĻA
REORGANIZĀCIJA
Sabiedrību var reorganizēt:
• apvienošanas,
• sadalīšanas
• pārveidošanas ceļā.

2019. GADA 16. JŪLIJA MK NOTEIKUMI
NR. 357 «KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU
ATBILSTĪBAS NOTEIKUMI»
Noteikumi nosaka (pēc Kooperatīvo sabiedrību likuma 8. panta):
• kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – sabiedrība) atbilstības kritērijus;
• atbilstības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību;
• termiņu, uz kādu piešķir atbilstības statusu;
• atbilstīgās sabiedrības darbības uzraudzības kārtību;
• maksas pakalpojumu cenrādi par atbilstības statusa piešķiršanu
sabiedrībai.

VISPĀRĒJIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI, KAS ATTIECAS UZ VISĀM
SABIEDRĪBĀM, KURAS PRETENDĒ UZ ATBILSTĪBAS STATUSA
IEGŪŠANU (9.PUNKTS):
• 9.1. sabiedrība iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā ir sasaukusi vismaz vienu
biedru kopsapulci, kurā ar balsojumu ir apstiprināts sabiedrības gada pārskats un
peļņas sadale;
• 9.2. sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota
padome, kas sastāv no sabiedrības biedriem;
• 9.3. sabiedrībai nav būtisku neatbilstību Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajām
prasībām, kas saistītas ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi;
• 9.4. sabiedrības darbība un darījumi starp sabiedrību un tās biedriem atbilst
statūtiem, un atbilstības izvērtēšanas laikā nav konstatēti būtiski statūtu pārkāpumi un
normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar šajos noteikumos minēto kritēriju
izpildi;
• 9.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu)
parādnieku datubāzē pieejamo informāciju sabiedrības nodokļu (nodevu) parādu
kopsumma nepārsniedz 150 euro;

VISPĀRĒJIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI, KAS ATTIECAS UZ VISĀM
SABIEDRĪBĀM, KURAS PRETENDĒ UZ ATBILSTĪBAS STATUSA
IEGŪŠANU (9.PUNKTS):
• 9.6. sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar
Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā;
• 9.7. sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā iepriekšējā gada
1. jūlijā;
• 9.8. minimālais preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās
biedriem ir 20 000 euro (to izvērtējot, ņem vērā atsevišķa darījuma ekonomisko
saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu);
• 9.9. pēc zaudējumu segšanas vismaz 25 procenti no peļņas, kas izveidojusies
iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā, tiek ieguldīti sabiedrības attīstībā;
• 9.10. saistīto personu īpatsvars nepārsniedz 30 procentus no to sabiedrības biedru
skaita, ar kuriem sabiedrībai ir preču un pakalpojumu apgrozījums, un to nosaka
katrai saistīto personu grupai atsevišķi.

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI SABIEDRĪBĀM, KAS
DARBOJAS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ
(10.PUNKTS):
• 10.1. sabiedrības biedrs ir fiziska vai juridiska persona, kas savā saimniecībā nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu ražošanu un izmanto sabiedrības pakalpojumus, vai cita sabiedrība, kas
sniedz lauksaimniecības pakalpojumus;
• 10.2. sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kas saražota tās biedra saimniecībā vai iepirkta
no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kas iepirkta
no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība, iepirktā produkcija ir saražota šīs sabiedrības biedra
saimniecībā;
• 10.3. sabiedrībām, kas sniedz lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus, nepiemēro šo noteikumu
10.2. apakšpunktā minēto prasību;
• 10.4. sabiedrībai lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ir vismaz ar 10 biedriem, bet
sabiedrībai, kura darbojas augļu un dārzeņu vai putnkopības nozarē, kura sniedz lauksaimniecības
tehnikas pakalpojumus vai kuras biedri ir tikai citas sabiedrības, – vismaz ar pieciem biedriem;
• 10.5. šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minētais biedru skaits sabiedrībā ir vismaz sešus mēnešus;

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI SABIEDRĪBĀM, KAS
DARBOJAS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ
(10.PUNKTS):
• 10.6. preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz
75 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

• 10.7. sabiedrībai, kura darbojas augļu un dārzeņu vai putnkopības nozarē un kurā ir mazāk
par 10 biedriem, preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem
attiecīgajā nozarē ir vismaz 80 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;
• 10.8. tehnikas pakalpojumu sabiedrībai, kurā ir mazāk par 10 biedriem, pakalpojumu
apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 80 procenti no sabiedrības kopējā
apgrozījuma;
• 10.9. peļņa sabiedrības biedriem ir sadalīta proporcionāli tiem sniegto preču un
pakalpojumu apgrozījumam;

• 10.10. sabiedrības ieņēmumi no lauksaimniecības un pārtikas preču realizācijas, kā arī
lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas veido vismaz 75 procentus no sabiedrības neto
apgrozījuma;

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI SABIEDRĪBĀM, KAS
DARBOJAS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ
(10.PUNKTS):
• 10.11. sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ar
vienu biedru nepārsniedz 40 procentus no sabiedrības kopējā
apgrozījuma;
• 10.12. ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, sabiedrības
dibināšanas brīdī visi sabiedrības dibinātāji ir lauksaimniecības produkcijas
ražotāji, no kuriem 80 procenti vismaz trīs gadus pirms sabiedrības
dibināšanas ir darbojušies kā lauksaimniecības produkcijas ražotāji un ir
reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji lauksaimniecības nozarē;

• 10.13. sabiedrībai, kuras biedri ir tikai citas sabiedrības, nepiemēro šo
noteikumu 10.12. apakšpunktā minēto prasību.

PAPILDUS ŠO NOTEIKUMU 9. UN 10. PUNKTĀ MINĒTAJIEM
KRITĒRIJIEM SABIEDRĪBA, KAS DARBOJAS LAUKSAIMNIECĪBAS
NOZARĒ UN PRETENDĒ UZ PIENA RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJAS
ATZĪŠANU SASKAŅĀ AR NORMATĪVAJIEM AKTIEM PAR PIENA UN
PIENA PRODUKTU RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJU ATZĪŠANAS UN TO
DARBĪBAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBU, ATBILST ŠĀDIEM KRITĒRIJIEM
(11.PUNKTS):
• 11.1. sabiedrības biedri ir piena ražotāji un nenodarbojas ar svaigpiena
apstrādi, pārstrādi un piena produktu ražošanu (izņemot mājražošanu);

• 11.2. svaigpiena apjoms, par kuru sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas, ir
vismaz 125 tonnas pēdējo 12 mēnešu laikā;
• 11.3. sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par svaigpienu, kas saražots tās
biedru saimniecībās;
• 11.4. sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par vismaz 75 procentiem no
katra biedra pārdodamā svaigpiena apjoma.

PAPILDUS LITERATŪRA
• LR Uzņēmuma reģistra skaidrojošā informācija:

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/kooperativasabiedriba/
• KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA http://www.llka.lv/rokasgramata?id=8#skatit

