Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
“MEŽSAIMNIEKS”

STATŪTI

APSTIPRINĀTI
Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ,,Mežsaimnieks"
2021. gada 27. jūlija biedru kopsapulcē

1. Nosaukums.
1.1. Kooperatīvās sabiedrības nosaukums ir: Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība “Mežsaimnieks” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Darbības mērķis un uzdevumi.
2.1. Sabiedrības darbības mērķis ir uzņēmējdarbības veikšana Sabiedrības biedru interesēs un
pakalpojumu sniegšana Sabiedrības biedru saimnieciskās darbības efektivitātes
paaugstināšanai, lai nodrošinātu biedru meža īpašumu ekonomiski izdevīgu apsaimniekošanu.
2.2. Sabiedrības uzdevumi:
2.2.1. iespējami efektīvi aizstāvēt biedru intereses koksnes un mežsaimniecisko pakalpojumu
tirgos, kā arī valsts pārvaldē, valsts un pašvaldību institūcijās;
2.2.2. uzlabot biedru meža īpašumu ilgtermiņa ekonomisko ienesīgumu;
2.2.3. uzlabot biedru mežos mežsaimniecības kvalitāti;
2.2.4. izglītot biedrus, tai skaitā piedāvāt biedriem pieaugušo tālmācības programmas un
dalību starptautiskos pieredzes apmaiņas un izglītības projektos.
3. Biedru uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana.
3.1. Par Sabiedrības biedru var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā Latvijas
Republikas teritorijā ir mežs un kura izmanto Sabiedrības pakalpojumus atbilstoši statūtu
prasībām.
3.2. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Sabiedrības valdei aizpildītu un parakstītu
pieteikuma formu un statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārto ar iestāšanos saistītos
maksājumus, kā arī izdara ieguldījumus Sabiedrības pamatkapitālā.
3.3. Rakstveida pieteikumu par iestāšanos Sabiedrības valde izskata nekavējoties, bet ne vēlāk
kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, un pieņem lēmumu par
uzņemšanu, veicot grozījumus Biedru reģistrā.
3.4. Biedra tiesības, izņemot balsstiesības, un pienākumi ir spēkā no brīža, kad Sabiedrības
valde ir pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu Sabiedrībā un ierakstījusi to Biedru reģistrā.
Balsstiesības biedrs iegūst pēc tam, kad ir nokārtoti iestāšanas un paju izpirkšanas maksājumi.
Ja 3 (trīs) gadu laikā no valdes lēmuma brīža biedrs nav samaksājis iestāšanas naudu un pilnībā
izpircis tam piekrītošo statūtos noteiktajā kārtībā aprēķināto paju skaitu, lēmums par
uzņemšanu ar Sabiedrības valdes lēmumu var tikt atzīts par spēkā neesošu, un šādā gadījumā
paju izpirkšanai izdarītie maksājumi šo statūtu 3.9. punkta noteiktajā termiņā ir atmaksājami
to maksātājam.
3.5. Ja Sabiedrības valde kādai personai atsaka uzņemšanu, iesniegumu par šā lēmuma
pārskatīšanu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var iesniegt Padomei, un tas
izskatāms nākamajā Padomes sēdē.
3.6. Biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot rakstveida iesniegumu Sabiedrības valdei.
Brīdī, kad biedrs ir iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības. Pēc tam, kad
Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu par biedra izstāšanos un izslēgusi viņu no Biedru
reģistra, tas zaudē visas Sabiedrības biedra tiesības.
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3.7. Biedru bez viņa piekrišanas var izslēgt no Sabiedrības, ja viņš nepilda tās statūtos
noteiktos pienākumus, neizpilda uzņemtās finanšu saistības, neatbilst statūtos noteiktajiem
biedru kritērijiem, vai arī kaitē Sabiedrības darbībai. Tiesības pieņemt lēmumu par biedra
izslēgšanu ir Sabiedrības valdei. Biedrs 30 (trīsdesmit) dienu laikā var pārsūdzēt Sabiedrības
valdes lēmumu Sabiedrības Padomei.
3.8. Ja biedrs 5 (piecus) gadus nav izmantojis Sabiedrības pakalpojumus, to ar Sabiedrības
valdes lēmumu var izslēgt no biedru saraksta.
3.9. Samaksātā iestāšanās maksa, biedram izstājoties vai tiekot izslēgtam, netiek atmaksāta.
Iemaksātā paju vērtība šādos gadījumos ir izmaksājama 1 (viena) gada laikā no kārtējā gada
pārskata apstiprināšanas dienas.
3.10. Sabiedrības biedra nāves gadījumā pajas un pārpalikuma piekrītošā daļa, kā arī saistības
tiek mantotas. Ja mantinieks atbilst biedra statusa prasībām un Sabiedrības valdei 18
(astoņpadsmit) 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. Iestāšanas 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 1 (viena) mēneša laikā pēc
iesnieguma saņemšanas Sabiedrības valdē. Sabiedrības valdes pienākums ir izdarīt attiecīgus
grozījumus Biedru reģistrā.
4. Biedru tiesības un pienākumi.
4.1. Sabiedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. piedalīties Sabiedrības darbībā un pārvaldē;
4.1.2. izmantot Sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;
4.1.3. saņemt informāciju par to Sabiedrības darbību, kurai atbilstoši Komerclikumam nav
noteikts komercnoslēpuma statuss;
4.1.4. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par Sabiedrības darbu Sabiedrības valdei un
Padomei;
4.1.5. saņemt peļņas piekrītošo daļu;
4.1.6. Sabiedrības likvidācijas gadījumā saņemt likvidācijas kvotu;
4.1.7. izstāties no Sabiedrības;
4.1.8. savas balsstiesības nodot citam Sabiedrības biedram vai ģimenes loceklim (radiniekam
līdz trešajai pakāpei) uz rakstveida pilnvaras pamata.
4.2. Sabiedrības biedriem ir šādi pienākumi:
4.2.1. pildīt Sabiedrības pārvaldes struktūru lēmumus;
4.2.2. savlaicīgi pildīt saistības par saņemtajiem pakalpojumiem un biedru finansiālo līdzdalību
Sabiedrībā, uzņemties atbildību par savu līgumu un vienošanos izpildi, kas slēgtas ar
Sabiedrību;
4.2.3. saudzēt Sabiedrības mantu, kā arī ziņot valdei vai Padomei par nesaimniecisku rīcību un
veikt pasākumus pārkāpumu novēršanai;
4.2.4. viena mēneša laikā paziņot Sabiedrībai par juridiskās adreses vai kontaktinformācijas
izmaiņām, amatpersonu maiņu un citam izmaiņām, kas jāizdara Biedru reģistrā.
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4.2.5. Sabiedrības biedriem 6 (sešu) mēnešu laikā no iestāšanās brīža ir Valsts meža dienestā
jāveic nepieciešamās darbības, lai dotu iespēju Sabiedrības izmantotajai ģeotelpiskās
informācijas sistēmai piekļūt viņu meža īpašumu taksācijas datiem.
4.2.6. sūdzību gadījumā, kas saistītas ar Sabiedrības darbību, sākotnēji vērsties pie Sabiedrības
valdes un Padomes.
5. Biedru kopsapulce.
5.1. Sabiedrības valde izziņo Biedru kopsapulces laiku, vietu un dienas kārtību ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) dienas pirms sapulces, izmantojot e-pastus.
5.2. Biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā klātesošo biedru skaita.
5.3. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad ne mazāk
kā viena desmitdaļa klātesošo biedru pieprasa aizklātu balsošanu. Aizklāti tiek balsots ievēlot
vai atsaucot Sabiedrības valdi un Padomes locekļus un iekšējo revidentu;
5.4. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Lai izdarītu grozījumus
statūtos, pieņemtu lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju, nepieciešams triju ceturtdaļu klātesošo biedru balsu vairākums.
5.5. Biedru kopsapulci vada no biedru vidus ievēlēts sapulces vadītājs.
5.6. Biedru kopsapulcei ir tiesības:
5.6.1. ievēlēt un atsaukt Sabiedrības Padomes locekļus, noteikt to atalgojumu;
5.6.2. pēc Sabiedrības valdes ziņojuma un zvērinātā revidenta atzinuma uzklausīšanas, izskatīt
un apstiprināt aizvadītā saimnieciskās darbības gada pārskatu;
5.6.3. sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņu un noteikt zaudējumu segšanas
kārtību;
5.6.4. izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos;
5.6.5. lemt par Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
5.6.6. lemt par citiem jautājumiem, kas atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam ir Biedru
kopsapulces kompetencē;
5.6.7. var ievēlēt Sabiedrības iekšējo revidentu no biedru vidus uz 4 (četriem) gadiem un
noteikt tā atalgojumu.
5.7. Atsevišķos gadījumos, pēc Padomes rakstiska lūguma, Kopsapulce var izskatīt jautājumus,
kas nodoti Padomes kompetencē.
5.8. Biedru kopsapulces protokolu paraksta tās vadītājs un protokolētājs, tam tiek pievienots
visu Biedru kopsapulcē piedalījušos biedru saraksts.
6. Sabiedrības Padome.
6.1. Biedru kopsapulce no Sabiedrības balsstiesīgo biedru vidus, aizklāti balsojot, ievēl
Padomi. Šī Padome pārstāv biedru intereses Biedru kopsapulču starplaikā, kā arī Sabiedrības
statūtos un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajos ietvaros kontrolē Sabiedrības valdes
darbību.
6.2. Padome sastāv no 5 (pieciem) locekļiem.
6.3. Padomes locekļi tiek ievēlēti uz 4 (četriem) gadiem.
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6.4. Padomes kandidātu pieteikšanos valde izsludina reizē ar Biedru kopsapulces sasaukšanu.
No pieteikšanās izsludināšanas brīža 10 (desmit) dienu laikā Padomes locekļu kandidāti var
pieteikties, iesniedzot valdei savus dzīves gājumus (curriculum vitae jeb CV) uz Sabiedrības
oficiālo e-pasta adresi info@mezsaimnieks.lv. Par Padomes locekļiem nevar kandidēt biedri,
kas ir darba attiecībās ar Sabiedrību. Valde iekļauj pieteikušos Padomes locekļu kandidātus
balsošanas biļetenā, kas kopā ar iesniegtajiem dzīves gājumiem tiek izsūtīti uz biedru e-pasta
adresēm ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms biedru kopsapulces. Padomes locekļu
kandidātiem nepieciešams informēt Biedru kopsapulci pirms balsojuma par iespējamu
interešu konflikta situāciju.
6.5. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un vietnieku. Padomes
priekšsēdētāja vietnieks pilda Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa uzdevumā vai viņa
prombūtnes laikā.
6.6. Padomei ir šādi uzdevumi:
6.6.1. pastāvīgi kontrolēt valdes darbību un raudzīties, lai Sabiedrība darbotos saskaņā ar
likumiem, statūtiem un Biedru kopsapulces lēmumiem;
6.6.2. izvērtēt valdes iesniegto saimnieciskās darbības gada pārskatu, tekošā gada plānu un
valdes priekšlikumu par pārpalikuma sadali vai zaudējumu segšanu, un, līdz ar savu ziņojumu,
iesniegt tos apstiprināšanai Biedru kopsapulcē;
6.6.3. izskatīt lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir Biedru kopsapulces kompetencē un
sniegt atzinumu par tiem;
6.6.4. iecelt Sabiedrības valdi, noteikt valdes pienākumusun atalgojumu;
6.6.5. izskatīt sūdzības un ierosinājumus par Sabiedrības valdes lēmumiem.
6.7. Padomes tiesības:
6.7.1. jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Sabiedrības stāvokli;
6.7.2. pārbaudīt Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un citu mantu;
6.7.3. dot piekrišanu svarīgu jautājumu izlemšanai Sabiedrības valdei, kas noteikti statūtu
7.16.8. punktā;
6.7.4. pēc vienas trešdaļas biedru motivēta pieprasījuma pārbaudīt valdes darbu;
6.7.5. uzdot Sabiedrības valdei sasaukt Biedru kopsapulci, ja to prasa Sabiedrības intereses;
6.7.6. iesniegt Biedru kopsapulcei ziņojumu, kurā novērtēta Sabiedrības darbība un valdes
ziņojums, kā arī izteikt priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu;
6.7.7. atcelt valdi;
6.7.8. sasaukt Biedru kopsapulci par jebkuru jautājumu, ja to pēc 6.7.5.punktā dotā uzdevuma
1 (viena) mēnešu laikā nav izdarījusi Sabiedrības valde.
6.8. 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, izšķiroša ir Padomes
priekšsēdētaja 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;
6.9. Padomes locekļi savos lēmumos ir neatkarīgi.
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7. Sabiedrības valde.
7.1. Sabiedrības valde pārzina un vada Sabiedrības lietas, atbild par Sabiedrības saimniecisko
darbību un grāmatvedības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Valde pārvalda Sabiedrības
mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumam, šiem statūtiem un Biedru kopsapulces
lēmumiem.
7.2. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trim) valdes locekļiem, kuri tiek ievēlēti uz 4 (četriem)
gadiem. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ Padome.
Šis punkts stājas spēkā ar brīdi, kad Padome pirmo reizi ieceļ valdi.
7.3. Par valdes locekli var būt arī Sabiedrības biedrs;
7.4. Valdes locekļiem, kas ir Sabiedrības biedri, ir jāsniedz detalizēta atskaite Padomei un
iekšējam revidentam par visiem saviem un saistīto personu darījumiem ar kooperatīvu. Par
personām, kam ir cieši saistītas ar Valdes locekli, šo statūtu izpratnē tiek uzskatītas: Valdes
locekļa laulātais, radinieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz
pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām Valdes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga
mājsaimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar Valdes locekli, šo statūtu izpratnē
uzskatāmas juridiskas personas, kurās Valdes loceklim vai ar to cieši saistītajai personai ir
izšķiroša ietekme.
7.5. Sabiedrības valde izlemj visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos,
kas ir tikai Biedru kopsapulces vai Padomes ekskluzīvā kompetencē.
7.6. Valde ir atbildīga par Sabiedrības noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu, kā arī par
Sabiedrības sasniegtajiem rezultātiem. Valde ir atbildīga par visu saistošo normatīvo aktu
ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par Sabiedrības finansiālo darbību.
7.7. Valdei ir šādas pārstāvības tiesības:
7.7.1. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību atsevišķi, izņemot 7.7.2.punktā minētos gadījumus.
7.7.2. Jautājumos, kas skar Sabiedrības finansiālo darbību - kredīti (t.sk. līzingi), aizdevumi,
garantijas, līdzdalība projektos, ieguldījumi citās sabiedrībās - Sabiedrību pārstāv vismaz divi
valdes locekļi kopā.
7.7.3. Valde var pilnvarot Sabiedrības darbiniekus slēgt noteikta veida darījumus, par ko tiek
sastādīts rīkojums un izsniegta pilnvara.
7.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi.
7.9. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties
līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
7.10. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis
pēc viņa pieprasījuma ierakstāms valdes sēdes protokolā.
7.11. Valdes sēžu protokolus paraksta sēdes vadītājs un vismaz vēl viens sēdes dalībnieks.
7.12. Katram Valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un
jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem, jāuzņemas atbildība par
pieņemtajiem lēmumiem un jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar
Sabiedrības darbību saistītus lēmumus.
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7.13. Katra Valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu
rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus Valdes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un
neizmanto Sabiedrībai izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.
7.14. Ja Sabiedrības intereses saduras ar kāda valdes locekļa vai saistītās personas (statūtu
7.4.punkts) interesēm, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētajam valdes loceklim nav
balsstiesību, un tas ierakstāms valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm
interesēm paziņot pirms valdes sēdes sākuma.
7.15. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību Valdes loceklim
nekavējoties jāpaziņo pārējiem Valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu
vai līgumu, kuru Sabiedrība plāno slēgt ar personu, kam ar Valdes locekli ir ciešas attiecības,
vai kura ir ar Valdes locekli saistīta persona (statūtu 7.4.punkts), kā ari informē par jebkādu
interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.
7.16. Valdei ir šādi pienākumi:
7.16.1. Pārzināt un vadīt Sabiedrības lietas, pārvaldīt Sabiedrības mantu un rīkoties ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, Biedru kopsapulces un Padomes lēmumiem.
Atbildēt par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.
7.16.2. Reizi ceturksnī sniegt rakstveida ziņojumu par savu darbību Padomei, bet gada beigās,
pēc iepriekšējā finanšu gada pārskata revidenta atzinuma saņemšanas, Biedru kopsapulcei,
ziņojumā atspoguļojot: Sabiedrības komercdarbības rezultātus; Sabiedrības saimniecisko
stāvokli, rentabilitāti, apgrozījumu; apstākļus, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko
stāvokli; plānoto Sabiedrības komercdarbības politiku nākamajā pārskata periodā. Valdei
jāinformē Padomi arī par citiem nozīmīgiem Sabiedrības darbības aspektiem.
7.16.3. Pēc pārskata gada beigām sastādīt un parakstīt Sabiedrības gada pārskatu un
nekavējoties iesniegt to iekšējam revidentam (ja tāds ir ievēlēts) un Padomei. Valde sagatavo
un iesniedz Padomei arī priekšlikumu par peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu, kuru
plānots piedāvāt lemšanai kārtējā Biedru kopsapulcē.
7.16.4. Katru gadu sasaukt kārtējo Biedru kopsapulci. Sasaucot kārtējo sapulci, jāievēro likumā
paredzētais termiņš gada pārskata apstiprināšanai.
7.16.5. Sasaukt ārkārtas Biedru kopsapulci, ja to pieprasa Padome, iekšējais revidents vai
viena desmitdaļa biedru.
7.16.6. Ziņot Padomei un sasaukt Biedru kopsapulci, ja Sabiedrības pamatkapitāls samazinās
zem minimālā noteiktā lieluma vai arī Sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja, konstatētas vai
draud iestāties maksātnespējas procesa pazīmes.
7.16.7. Visiem Valdes locekļiem ir pienākums piedalīties Biedru kopsapulcē.
7.16.8. Valdei ir pienākums saņemt Padomes iepriekšēju piekrišanu šādām darbībām:
7.16.8.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
7.16.8.2. Sabiedrības meitas sabiedrību dibināšana;
7.16.8.3. uzņēmumu vai to daļu iegūšana vai atsavināšana;
7.16.8.4. Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā
summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 5000 (piecus tūkstošus euro);
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7.16.8.5. komercsabiedrību, filiāļu, reģionālo nodaļu un pārstāvniecību dibināšana vai
slēgšana;
7.16.8.6. Sabiedrības nekustama īpašuma objekta pirkšana un/vai pārdošana;
7.16.8.7. garantiju un galvojumu izsniegšana;
7.16.8.8. līdzdalība sadarbības projektos, tai skaitā projektos ar publisko finansējumu;
7.16.8.9. darījumu slēgšana starp Sabiedrību un Valdes vai Padomes locekli vai iekšējo
revidentu;
7.16.8.10. aizdevumu izsniegšanu fiziskām personām vai juridiskām personām;
7.16.8.11. aizņēmumu/kredītu ņemšana;
7.16.8.12. Sabiedrības biznesa stratēģijas pieņemšana;
7.16.8.13. Sabiedrības ikgadējā budžeta un budžeta izmaiņu apstiprināšana;
7.16.8.14. Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;
7.16.8.15. Valdes izstrādāto Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko
nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas
materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu
noteikšana;
7.16.8.16. citu svarīgu jautājumu izlemšana pēc Valdes ieskata.
8. Sabiedrības darbības iekšējā revīzija.
8.1. Biedru kopsapulce Sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības iekšējās revīzijas
veikšanai var ievēlēt vienu iekšējo revidentu no biedru vidus;
8.2. Iekšējais revidents nedrīkst būt Padomes vai valdes loceklis;
8.3. Iekšējais revidents:
8.3.1. veic Sabiedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, pārbauda saimniecisko darbību, tās
efektivitāti;
8.3.2. izvērtē Sabiedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.3. sniedz atzinumus par Sabiedrības budžetu un gada pārskatu;
8.4. Valdei ir pienākums sniegt iekšējam revidentam visas pieprasītās ziņas un dokumentus;
8.5. Par atklātajām nepilnībām iekšējais revidents ziņo Sabiedrības Padomei, kopā ar tās
locekļiem izskatot ziņojumu un nepieciešamības gadījumā rosinot sasaukt biedru kopsapulci
jautājuma atrisināšanai;
8.6. Iekšējais revidents tiek iecelts uz 4 (četriem) gadiem.
9. Pamatkapitāls un rezerves kapitāls.
9.1. Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir EUR 300. Pamatkapitāls ir mainīgs, bet
ne mazāks par minimālo.
9.2. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, biedriem izpērkot pajas vai palielinot esošo
paju nominālvērtību.
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9.3. Ar Biedru kopsapulces lēmumu paju nominālvērtība var samazināties, ja Sabiedrībai pēc
saimnieciskā darbības gada noslēgšanas zaudējumu segšanai nepietiek rezerves kapitāla un ir
nepieciešams izmantot daļu no pamatkapitāla.
9.4. Sabiedrība var veidot rezerves kapitālu. To izmanto zaudējumu segšanai vai Sabiedrības
attīstībai.
9.5. Rezerves kapitāla maksimālais lielums nav ierobežots.
10. Pajas.
10.1. Vienas pajas nominālvērtība ir EUR 1,42.
10.2. Katram biedram ir jāizpērk paju skaits, kas ir proporcionāls viņa meža nogabalu
kopplatības lielumam. To var izpirkt pēc katra biedra izvēles vai nu ar vienreizēju maksājumu
uz Sabiedrības piestādītā rēķina pamata, kas tiek iemaksāts sabiedrības kontā reizē ar
iestāšanās maksu, vai arī ar atskaitījumu no tuvākā nākotnes koksnes pārdošanas darījuma,
tomēr ne ilgāk kā 1 (viena) gada laikā kopš iestāšanās brīža.
10.3. Izpērkamo paju skaitu aprēķina sekojoši: 4 (četras) pajas par katru meža nogabala
hektāru, kurā ir atļauta galvenā cirte, un 1 (viena) paja par katru hektāru, kurā nav atļauta
galvenā cirte.
10.4. Maksimālā platība, par kuru jāizpērk pajas, ir 100 (simts) hektāri. Par to meža nogabalu
platību, kas pārsniedz 100 (simts) hektārus, pajas netiek aprēķinātas.
10.5. Ja Sabiedrības apsaimniekotā biedra meža īpašuma platība mainās, biedrs informē par
to Sabiedrību. Ja šāda biedra meža īpašuma platība palielinās, biedra pienākums ir šo statūtu
noteiktajā kartībā 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 (viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
11. lestāšanās maksa.
11.1. Vienreizēja iestāšanās maksa neatkarīgi no meža īpašuma lieluma ir 70 eiro. lestāšanās
maksa nav atgūstama.
11.2. Ja iestāšanās maksa ir vienreiz samaksāta, to atkārtoti nepielieto, ja par Sabiedrības
biedru vēlas kļūt esoša biedra ģimenes locekļi (līdz trešajai pakāpei) vai biedram piederoši
uzņēmumi. Kopīpašumu gadījumā iestāšanās maksu pielieto vienreiz visam kopīpašnieku
kopumam.
12. Peļņas sadales un zaudējumu segšanas kārtība.
12.1. Biedru kopsapulce lemj par iepriekšēja saimnieciskās darbības gada peļņas sadali un
zaudējumu segšanas kārtību.
12.2. Ja Biedru kopsapulce nolemj peļņu vai tās daļu izmaksāt biedriem, tad tas tiek darīts vai
nu tiem biedriem, kas iepriekšējā saimnieciskā gada laika ir pārdevuši koksni Sabiedrībai,
proporcionāli šādu darījumu apgrozījumam, vai arī izmaksājot proporcionāli apmaksātajam
paju kapitālam, vai arī abos veidos.
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12.3. Ja Biedru kopsapulce lemj par peļņas izmaksāšanu Sabiedrības biedriem proporcionāli
apmaksātajam paju kapitālam, katram biedram izmaksājamā daļa tiek aprēķināta tieši
proporcionāli biedra izpirkto paju skaitam attiecīgā saimnieciskās darbības gada beigās.
12.4. Ja biedrs līdz peļņas sadalei nav apmaksājis savas pajas, neapmaksāto summu ietur no
tam pienākošās peļņas daļas.
12.5. Par laikā neizmaksātu peļņas atmaksu Sabiedrība biedriem procentus nemaksā.
13. Sabiedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība.
13.1. Sabiedrība var tikt reorganizēta vai likvidēta likumā noteiktajā kārtībā.
13.2. Uz Sabiedrības Likvidācijas komisijas darbību ir attiecināmi visi tie paši noteikumi, kas
piemērojami Sabiedrības valdes darbībai.
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