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APSTIPRINĀTI 
Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Mežsaimnieks” 

2017.gada 29. aprīļa 
Biedru kopsapulcē, 

Protokols Nr. 2/2017 
 
 

STATŪTI 
 

1.Nosaukums 
 
1.1.Sabiedrības nosaukums: Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
„Mežsaimnieks”.  
 
2.Juridiskā adrese 
 
2.1.Sabiedrības juridiskā adrese: „Dīķenieki”, Alsungas novads, LV-3306. 
 
3.Darbības mērķi un uzdevumi 
 
3.1. Sabiedrības darbības mērķis ir uzņēmējdarbības veikšana Sabiedrības biedru 
interesēs un pakalpojumu sniegšana Sabiedrības biedriem, lai nodrošinātu meža 
īpašumu ekonomiski izdevīgu apsaimniekošanu. 
 
3.2. Sabiedrības darbības veidi:  
 
01.6 Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas; 
02.10 Mežkopība un citas mežsaimnieciskās darbības; 
02.20 Mežizstrāde; 
02.40 Mežsaimnieciskās palīgdarbības; 
00.00 u.c. statūtos paredzētā darbība. 
 
4. Biedru uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana. 
 
4.1. Par Sabiedrības biedru var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras 
īpašumā Latvijas Republikas teritorijā ir mežs, ja vien tā nenodarbojas ar koksnes un 
tās produktu tirdzniecības pakalpojumu, vai citu pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībai.  
Juridisko personu Sabiedrībā pārstāv tās pilnvarots pārstāvis.  Kārtību, pēc kuras 
nosaka konkrētajam biedram (biedra kandidātam) piederošo meža zemes platību, 
nosaka Sabiedrības Pilnvaroto sapulce.  Par Sabiedrības biedru var kļūt arī cita 
Latvijas Republikā reģistrēta mežsaimniecisko pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. 
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4.2. Katram kooperatīvās sabiedrības biedram biedru Kopsapulcē ir viena balss. 
 
4.3. Katrs Sabiedrības biedrs ir reģistrēts vienā Sabiedrības Reģionā, kuru tas pats 
izvēlas. Piederību Reģionam biedrs var mainīt, vēršoties Sabiedrībā ar pamatotu 
rakstisku iesniegumu.     
 
4.4. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida 
pieteikumu un Statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārto ar iestāšanos saistītos 
maksājumus, kā arī izdara ieguldījumus Sabiedrības pamatkapitālā un norāda 
nepieciešamās ziņas.  
 
4.5. Rakstveida pieteikums par iestāšanos Sabiedrības valdei ir jāizskata 3 mēnešu 
laikā no tā iesniegšanas dienas. Valdes lēmumi par jaunu biedru uzņemšanu 
jāapstiprina Pilnvaroto sapulcei.  
 
4.6. Ja Sabiedrības valde kādai personai atsaka uzņemšanu, iesniegumu par šā 
lēmuma pārskatīšanu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var iesniegt 
Pilnvaroto sapulcei, un tas izskatāms nākamajā Pilnvaroto sapulcē. Pilnvaroto 
sapulces lēmums ir galīgs un nav tālāk pārsūdzams.       
 
4.7. Biedra tiesības, izņemot balsstiesības, un pienākumi ir spēkā no brīža, kad 
Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu Sabiedrībā. Balsstiesības 
biedrs iegūst pēc tam, kad Sabiedrības Pilnvaroto sapulce ir apstiprinājusi viņa 
uzņemšanu un ar Sabiedrību ir nokārtoti iestāšanās un paju izpirkšanas maksājumi.  
Ja 3 gadu laikā no Sabiedrības Pilnvaroto sapulces lēmuma pieņemšanas brīža biedrs 
nav samaksājis iestāšanās naudu un pilnībā izpircis tam piekrītošo Statūtos noteiktajā 
kārtībā aprēķināto paju skaitu, lēmums par uzņemšanu ar Sabiedrības Pilnvaroto 
sapulces lēmumu var tikt atzīts par spēkā neesošu, un šādā gadījumā paju izpirkšanai 
izdarītie maksājumi šo Statūtu punktā 4.13. noteiktajā termiņā ir atmaksājami to 
maksātājam.   
 
4.8. Ja Sabiedrības apsaimniekotā biedra meža zemes īpašuma platība mainās, biedrs 
informē par to Sabiedrību.  Ja šāda biedra meža īpašuma platība palielinās, biedra 
pienākums ir 1 gada laikā izpirkt papildus pajas.  Ja biedra meža īpašuma platība 
samazinās, biedram ir tiesības vērsties Sabiedrībā ar lūgumu atmaksāt lieko paju 
vērtību.   Šis maksājums Sabiedrībai ir jāveic 1 mēneša laikā no iesnieguma 
saņemšanas brīža.   
 
4.9. Biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot rakstveida iesniegumu Sabiedrības 
valdei. Biedrs nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par 
Sabiedrības likvidāciju. 
 
4.10. Brīdī, kad biedrs ir iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē 
balsstiesības. Pēc tam, kad Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu par biedra 
izstāšanos, viņš zaudē visas Sabiedrības biedra tiesības. 
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4.11. Biedru bez viņa piekrišanas var izslēgt no Sabiedrības, ja viņš nepilda tās 
Statūtos noteiktos pienākumus un saistības, neatbilst Statūtos noteiktajiem biedru 
kritērijiem, vai arī kaitē Sabiedrības darbībai. Tiesības izslēgt biedru ir Sabiedrības 
valdei. Uz valdes sēdi, kurā izskata jautājumu par biedra izslēgšanu, ir jāuzaicina 
izslēdzamais biedrs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra 
neierašanās nav šķērslis Sabiedrības valdes lēmuma pieņemšanai.  Biedrs 10 dienu 
laikā var pārsūdzēt Sabiedrības valdes lēmumu Sabiedrības Pilnvaroto sapulcē, kuras 
lēmums par izslēgšanu ir galīgs.   
 
4.12. Ja biedrs 5 gadu laikā nav izmantojis nevienu no Sabiedrības pakalpojumiem, 
tas ar Sabiedrības valdes lēmumu var tikt izslēgts.   
 
4.13. Samaksātā iestāšanās maksa, biedram izstājoties vai tiekot izslēgtam, netiek 
atmaksāta.  Iemaksātā paju vērtība šādos gadījumos ir izmaksājama 1 gada laikā no 
kārtējā gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot no to vērtības zaudējumus, kas 
radušies, vai pieskaitot pārpalikuma piekrītošo daļu.  
 
4.14. Sabiedrības biedra nāves gadījumā pajas un pārpalikuma piekrītošā daļa, kā arī 
saistības tiek mantotas.  Ja mantinieks atbilst biedra statusa prasībām un Sabiedrības 
valdei 18 mēnešu laikā no nāves brīža iesniedz pieteikumu par iestāšanos Sabiedrībā, 
viņš kļūst par Sabiedrības biedru un iegūst visas biedra tiesības un pienākumus, 
izņemot mirušā biedra amatus Sabiedrības institūcijās. Iestāšanās maksu mantinieki 
nemaksā. Ja mantinieks neatbilst šajos Statūtos noteiktajām biedra statusa prasībām 
vai arī nevēlas kļūt par biedru, tad tas netiek uzņemts un mantotā daļa tiek izmaksāta 
naudā 1 mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas Sabiedrības valdē. Sabiedrības 
valdes pienākums ir izdarīt attiecīgus grozījumus biedru reģistrā. 
 
5. Biedru tiesības un pienākumi. 
 
5.1. Sabiedrības biedriem ir šādas tiesības: 
5.1.1. piedalīties Sabiedrības darbībā un pārvaldē; 
5.1.2. izmantot Sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības; 
5.1.3. saņemt informāciju par Sabiedrības darbību;  
5.1.4. saņemt pārpalikuma piekrītošo daļu; 
5.1.5. Sabiedrības likvidācijas gadījumā saņemt likvidācijas kvotu; 
5.1.6. izstāties no Sabiedrības; 
5.1.7. savas balsstiesības nodot citam uz rakstiskas pilnvaras pamata. 
 
5.2. Sabiedrības biedriem ir šādi pienākumi: 
5.2.1. pildīt Sabiedrības pārvaldes struktūru lēmumus; 
5.2.2. savlaicīgi pildīt saistības, kas attiecas uz saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī 
biedru finansiālo līdzdalību Sabiedrībā; 
5.2.3. saudzēt Sabiedrības mantu, ziņot Sabiedrības valdei vai Revīzijas komisijai par 
konstatēto mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku rīcību un veikt pasākumus 
šādu pārkāpumu novēršanai; 
5.2.4. uzņemties atbildību par savu līgumu izpildi, kas slēgti ar Sabiedrību; 
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5.2.5. viena mēneša laikā paziņot Sabiedrībai par juridiskās adreses vai 
kontaktinformācijas izmaiņām, amatpersonu maiņu (juridiskajiem biedriem) un citām 
izmaiņām, kas jāizdara biedru reģistrā. 
5.2.6. viena mēneša laikā pēc katra kalendārā gada beigām informēt Sabiedrību par 
Sabiedrības apsaimniekotā meža īpašumā veiktajiem mežsaimnieciskajiem darbiem. 
 
6. Biedru kopsapulce. 
 
6.1. Biedru ikgadējo kopsapulci Sabiedrības valde sasauc ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc 
saimnieciskās darbības gada beigām. Sabiedrības valde izziņo Biedru kopsapulces 
laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 14 dienu pirms sapulces. Kopsapulces norise 
var tikt organizēta arī, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Kopsapulci vada no 
biedru vidus ievēlēts sapulces vadītājs.   
 
6.2. Biedru kopsapulcē Sabiedrības biedri ievēl vai arī atsauc Sabiedrības valdes 
locekļus un pilnvarotos. Pilnvarotie pārstāv Sabiedrības Reģionu biedrus Sabiedrības 
Pilnvaroto sapulcē.  
 
6.3. Biedru kopsapulce tiek izziņota, paziņojot par to katram biedram. Par 
paziņošanu tiek uzskatīta informācijas nosūtīšana pa pastu, e-pastu vai tālruni. Katrs 
biedrs Sabiedrībai norāda sev vēlamo informācijas saņemšanas veidu. 
 
6.4. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad ne 
mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo biedru pieprasa aizklātu balsošanu. Aizklāta 
balsošana ir obligāta, ievēlot vai atceļot Sabiedrības valdes locekļus un pilnvarotos. 
 
6.5. Sabiedrības valde un Revīzijas komisija var pieprasīt Biedru ārkārtas kopsapulces 
sasaukšanu. 
 
6.6. Sabiedrības biedru kopsapulcei ir tiesības: 
6.6.1. ievēlēt un atsaukt pilnvarotos; 
6.6.2. ievēlēt un atsaukt Sabiedrības valdes locekļus; 
6.6.3. ievēlēt un atsaukt Revīzijas komisijas locekļus; 
6.6.4. ievēlēt un atsaukt Likvidācijas komisijas locekļus; 
6.6.5. noteikt atlīdzības lielumu Sabiedrības valdes locekļiem, Revīzijas komisijas un 
Likvidācijas komisijas locekļiem; 
6.6.6. noteikt izmaiņas valdes locekļu pārstāvības tiesībās. 
 
7. Pilnvaroto sapulce. 
 
7.1. Pilnvaroto sapulce Sabiedrībā pilda Biedru kopsapulces funkcijas.  Pilnvarotie no 
attiecīgo Reģionu biedru vidus tiek ievēlēti un atsaukti Biedru kopsapulcē. Pilnvarotie 
tiek ievēlēti uz 1 gadu.  
 
7.2. Sabiedrības valde izziņo Pilnvaroto sapulces laiku un vietu ne vēlāk kā 14 dienu, 
bet darba kārtību ne agrāk kā 7 dienas un ne vēlāk kā 3 dienas pirms sapulces. 
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Sabiedrības valde, Revīzijas komisija vai ne mazāk kā desmitā daļa pilnvaroto var 
pieprasīt ārkārtas Pilnvaroto sapulces sasaukšanu. 
 
7.3. Pilnvaroto sapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no 
pilnvarotajiem.  
 
7.4. Pilnvaroto sapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad ne 
mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo pilnvaroto pieprasa aizklātu balsošanu.   
 
7.5. Pilnvaroto sapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Lai izdarītu 
grozījumus Statūtos, pieņemtu lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju vai darbības 
izbeigšanu nepieciešams divu trešdaļu klātesošo pilnvaroto balsu vairākums. 
 
7.6. Lai izdarītu grozījumus Sabiedrības Statūtos, pieņemtu lēmumu par Sabiedrības 
reorganizāciju vai darbības izbeigšanu, nepieciešams divu trešdaļu klātesošo 
pilnvaroto balsu vairākums.  
 
7.7. Ja Pilnvaroto sapulce nav tiesīga, 10 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce 
ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo pilnvaroto skaita. 
 
7.8. Pilnvaroto sapulcē izskatāmie jautājumi rakstiskā veidā tiek iesniegti Sabiedrības 
valdei, kura tos izskata un apkopo. Darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas iesniegti 
vismaz 2 dienas pirms darba kārtības izziņošanas.   
 
7.9. Pilnvaroto sapulci vada no pilnvaroto vidus ievēlēts sapulces vadītājs.  
 
7.10. Pilnvaroto sapulcei ir tiesības: 
7.10.1. izdarīt grozījumus Sabiedrības Statūtos; 
7.10.2. pēc Sabiedrības valdes un Revīzijas komisijas ziņojuma izskatīt un apstiprināt 
aizvadītā saimnieciskās darbības gada pārskatu; 
7.10.3. apstiprināt vai pārskatīt Sabiedrības valdes sagatavoto budžetu un kārtējā 
gada darbības plānu; 
7.10.4. noteikt iestāšanās maksas lielumu; 
7.10.5. izskatīt sūdzības par Sabiedrības valdes lēmumiem; 
7.10.6. izlemt jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju; 
7.10.7. sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada pārpalikumu un noteikt 
zaudējumu segšanas kārtību; 
7.10.8. saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem apstiprināt un grozīt 
Sabiedrības valdes, Revīzijas komisijas un Likvidācijas komisijas darbības nolikumu; 
7.10.9. izveidot jaunas vai reorganizēt esošās saimnieciskās struktūras un biedru 
Reģionus; 
7.10.10. uzsākt jaunus darbības veidus, kā arī izbeigt esošos; 
7.10.11. izsniegt tādus aizdevumus, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto 
saimniecisko darbību; 
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7.10.12. pārstāvēt Sabiedrību tiesā ar tās pilnvarotas personas starpniecību visās 
Sabiedrības celtajās prasībās pret Sabiedrības valdes locekļiem, kā arī valdes celtajās 
prasībās pret Sabiedrību; 
7.10.13. noteikt Sabiedrības Reģionu budžetu veidošanas un izlietošanas principus; 
7.10.14. apstiprināt jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai 
izstāšanos no Sabiedrības. 
7.11. Pilnvaroto sapulces protokolu paraksta klāt esošie pilnvarotie, tam tiek 
pievienots visu sapulcē piedalījušos pilnvaroto saraksts. 
 
8. Reģiona kopsapulce. 
 
8.1. Reģionu kopsapulcēs Sabiedrības biedri ievēlē vai arī atsauc Reģionu valdes 
locekļus un izvirza un pieprasa atsaukt pilnvarotos.  Pilnvarotie pārstāv Reģiona 
biedrus Sabiedrības Pilnvaroto sapulcē.   
 
8.2. Reģionu ikgadējās kopsapulces sasauc Reģionu valdes piecu mēnešu laikā pēc 
Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.  Citas kopsapulces Reģiona valdes sasauc 
pēc vajadzības.  Ja nepieciešams, Reģionu ārkārtas kopsapulces var sasaukt arī 
Sabiedrības valde vai revidents. Reģiona kopsapulces sasaucējs izziņo Reģiona 
kopsapulces laiku un vietu, kā arī darba kārtību, ne vēlāk kā četrpadsmit dienu pirms 
sapulces. Kopsapulci vada Reģiona kopsapulces ievēlēts vadītājs.   
 
8.3. Reģiona kopsapulce tiek izziņota, paziņojot par to katram Reģiona biedram. Par 
paziņošanu tiek uzskatīta informācijas nosūtīšana pa pastu, e-pastu vai tālruni. Katrs 
biedrs norāda sev vēlamo informācijas saņemšanas veidu. 
 
8.4. Reģionu kopsapulces pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad 
ne mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo biedru pieprasa aizklātu balsošanu. Aizklāta 
balsošana ir obligāta, ievēlot vai atceļot Reģiona valdes locekļus un pilnvarotos. 
 
8.5. Reģionu valžu locekļus no attiecīgo Reģionu biedru vidus ievēlē uz vienu gadu.   
 
8.6. Reģiona kopsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no dalībnieku skaita. 
 
9. Sabiedrības padome  
 
9.1. Pilnvaroto sapulce no Sabiedrības biedru vidus aizklāti balsojot ievēl Padomi. Šī 
Padome pārstāv biedru intereses Pilnvaroto sapulču starplaikā un šajā likumā kā arī 
sabiedrības Statūtos noteiktajos ietvaros kontrolē valdes darbību. 
 
9.2. Padome sastāv no četriem locekļiem. 
 
9.3. Padomes locekļi tiek ievēlēti uz diviem gadiem. 
 
9.4. Padomes locekļi no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju un vietnieku. 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa 
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uzdevumā vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā.  
 
9.5. Padomei ir šādi uzdevumi: 
9.5.1. pastāvīgi kontrolēt valdes darbību un raudzīties lai sabiedrība darbotos 
saskaņā ar likumiem, Statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem; 
9.5.2. izvērtēt valdes iesniegto saimnieciskās darbības gada plānu, pārskatu un valdes 
priekšlikumu par pārpalikuma sadali vai zaudējumu segšanu, un līdz ar savu atzinumu 
iesniegt tos apstiprināšanai biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē); 
9.5.3. izskatīt lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir Pilnvaroto sapulces 
kompetencē vai, kas pēc valdes vai Padomes locekļu ierosinājuma, ir ieteikti 
apspriešanai Pilnvaroto sapulcē un sniegt atzinumu par tiem.  
 
9.6. Padomes tiesības: 
9.6.1. jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Sabiedrības stāvokli; 
9.6.2. pārbaudīt Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un citu mantu; 
9.6.3. dot piekrišanu svarīgu jautājumu izlemšanai valdei; 
9.6.4. pēc vienas trešdaļas biedru motivēta pieprasījuma pārbaudīt valdes darbu; 
9.6.5. uzdot valdei sasaukt Pilnvaroto sapulci, ja to prasa Sabiedrības intereses; 
9.6.6. iesniegt Pilnvaroto sapulcei ziņojumu, kurā novērtēta Sabiedrības darbība un 
valdes ziņojums, kā arī izteikt priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu.  
9.6.7. sasaukt kopsapulci valdes atsaukšanai. 
 
9.7. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu. 
Protokolu paraksta visi klātesošie Padomes locekļi. Padome lēmumus pieņem ar 
klātesošo balsstiesīgo 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. Šā 
Padomes locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma ierakstāmas Padomes 
sēdes protokolā.  
 
10. Sabiedrības valde. 
 
10.1 Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas, 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, šiem Statūtiem un Pilnvaroto sapulces lēmumiem.  
 
10.2 Valde sastāv no viena valdes locekļa – valdes priekšsēdētāja, kurš tiek ievēlēts 
uz 2 gadiem. 
 
10.3. Valdi ievēl un atsauc Biedru kopsapulce, aizklāti balsojot. 
 
10.4. Valde var pieņemt darbā Izpilddirektoru un noteikt tā atlīdzības lielumu.  
Izpilddirektors bez balss tiesībām piedalās visās Sabiedrības valdes sēdēs. 
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10.5. Sabiedrības valde izlemj visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, 
izņemot tos, kas ir tikai Biedru kopsapulces, Pilnvaroto sapulces vai padomes 
ekskluzīvā kompetencē. 
 
10.6. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi. 
 
11. Reģiona valde.  
 
11.1. Reģiona valde pārstāv Sabiedrības intereses Reģiona teritorijā, nodrošina darbu 
ar Reģiona biedriem, organizē Reģiona biedru kopsapulces un pilnvaroto izvirzīšanu 
un veic citas darbības, kas atbilst Sabiedrības mērķiem. 
 
11.2. Reģiona valde sastāv no trim locekļiem, un tie tiek ievēlēti no Reģiona biedru 
vidus uz vienu gadu.  Reģiona valdes priekšsēdētāju ievēl valdes locekļi no sava vidus.  
 
11.3. Reģiona valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. 
 
11.4. Reģiona valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. 
 
11.5. Reģiona valdes sēžu protokolus paraksta klātesošie valdes locekļi. 
 
12. Pamatkapitāls, rezerves kapitāls un citi kapitāli 
 
12.1. Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir EUR 300. Pamatkapitāls ir 
mainīgs, bet ne mazāks par minimālo. 
 
12.2. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, biedriem izpērkot pajas vai palielinot 
esošo paju nominālvērtību.  
 
12.3. Sabiedrības pamatkapitāls var tikt samazināts, Statūtos noteiktajā kārtībā 
dzēšot pajas vai ar Pilnvaroto sapulces lēmumu samazinot esošo paju 
nominālvērtību. Pajas nominālvērtība var samazināties, ja Sabiedrībai pēc 
saimnieciskā darbības gada noslēgšanas zaudējumu segšanai nepietiek rezerves 
kapitāla un ir nepieciešams izmantot daļu no pamatkapitāla. 
 
12.4. Sabiedrība var veidot rezerves kapitālu.  To izmanto zaudējumu segšanai vai 
Sabiedrības attīstībai. 
  
12.5. Rezerves kapitāla maksimālais lielums nav ierobežots. 
 
12.6. Sabiedrība ar Pilnvaroto sapulces lēmumu var izveidot citus kapitālus, kurus 
izmanto lēmumā noteiktiem mērķiem. 
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13. Pajas 
 
13.1. Vienas pajas nominālvērtība ir EUR 1,42. 
 
13.2. Katram biedram ir jāizpērk noteikts paju skaits.  To var izpirkt pēc katra biedra 
izvēles vai nu ar vienreizēju maksājumu, kas tiek iemaksāts Sabiedrības kontā reizē ar 
iestāšanās maksu, vai arī ar atskaitījumiem no koksnes pārdošanas darījumiem.  
Izpērkamo paju skaitu nosaka proporcionāli katra biedra īpašumā esošo meža zemju 
platībai pēc principa – 4 pajas par katru meža zemju hektāru, kurā rotācijas periodā ir 
atļauta galvenā cirte, un 1 paja par katru hektāru, kurā nav atļauta galvenā cirte.       
 
14. Iestāšanās maksa  
 
14.1. Iestāšanās maksas lielumu nosaka Pilnvaroto sapulce.  Iestāšanās maksa nav 
atgūstama.   
 
15. Revīzijas komisija 
 
15.1. Sabiedrības darbību pārbauda Revidents vai Zvērināts revidents. Revidentu vai 
Zvērināto revidentu ievēl Pilnvaroto sapulce uz diviem gadiem.  Zvērinātais revidents 
var nebūt Sabiedrības biedrs.  Revidents vai Zvērināts revidents ir atbildīgs un sniedz 
pārskatu par savu darbību Pilnvaroto sapulcei.  
 

15.2. Revidents vai Zvērināts revidents nedrīkst būt Sabiedrības valdes loceklis, kā arī 
persona, kurai ar Sabiedrības valdes locekļiem vai galveno grāmatvedi ir radniecība 
līdz trešajai pakāpei vai svainība līdz otrajai pakāpei. 

 
15.3. Revidents vai Zvērināts revidents savu darbu veic saskaņā ar Kooperatīvo 
sabiedrību likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 
  
16. Peļņas (pārpalikuma) sadales un zaudējumu segšanas kārtība 
 
16.1. Pilnvaroto sapulce lemj par iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņas 
(pārpalikuma) sadali un zaudējumu segšanas kārtību. 
 
16.2. Ja Pilnvaroto sapulce nolemj peļņu (pārpalikumu) vai tā daļu izmaksāt biedriem, 
tad tas tiek darīts vai nu tiem biedriem, kas iepriekšējā saimnieciskā gada laikā ir 
pārdevuši koksni Sabiedrībai, proporcionāli šādu darījumu apgrozījumam, vai arī 
izmaksājot proporcionāli apmaksātajam paju kapitālam, vai arī abos veidos.    
 
16.3. Ja Pilnvaroto sapulce lemj par peļņas (pārpalikuma) izmaksāšanu Sabiedrības 
biedriem proporcionāli apmaksātajam paju kapitālam, katram biedram izmaksājamā 
daļa tiek aprēķināta tieši proporcionāli biedra izpirkto paju skaitam attiecīgā 
saimnieciskās darbības gada beigās. 
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17. Komercsabiedrību dibināšana, reorganizācija un likvidācija 
 
17.1. Saskaņā ar Pilnvaroto sapulces lēmumu Sabiedrība likumā noteiktajā kārtībā 
var dibināt, reorganizēt un likvidēt komercsabiedrības. 
 
18. Sabiedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība 
 
18.1. Sabiedrība var tikt reorganizēta vai likvidēta likumā noteiktajā kārtībā. 
 
18.2. Uz  Sabiedrības Likvidācijas komisijas darbību ir attiecināmi visi tie paši 
noteikumi, kas piemērojami Sabiedrības valdes darbībai. 
 
 
Jaunmārupe, 2017. gada 29. aprīlī. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs ____________________________ Grigorijs Rozentāls 


