
KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU ATBILSTĪBA 
2019.gada 13.novembris 



Normatīvo aktu bāze 

 Saeimā 2018.gada 12.aprīlī pieņemtais Kooperatīvo sabiedrību likums (stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī)  

 Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija noteikumi Nr.357 «Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi» 

 Starp Zemkopības ministriju un LLKA 2019.gada 9.oktobrī noslēgtais valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 

līgums «Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai» 

 

 



Atbilstīgas mājražošanas kooperatīvās sabiedrības biedrs var būt 

• lauksaimnieks 

• lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādātājs ar apgrozījumu ne lielāku kā 120 000 euro gadā, izmantojot savā saimniecībā 

saražotos lauksaimniecības produktus vai produktus, kas iepirkti no citiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri neatrodas 

tālāk par 300 km 

• mazā alkoholisko dzērienu darītava, kura produkcijas ražošanai izmanto savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus vai 

produktus, kas iepirkti no citiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri neatrodas tālāk par 300 km no produkcijas ražotāja 

• amatnieks 

 

 

Atbilstības statusu kooperatīvajai sabiedrībai piešķir, ja tā sniedz pakalpojumus saviem 

biedriem, bet nenodarbojas ar ražošanu (izņemot biedru saražotās produkcijas pārstrādi vai 

apstrādi) un ja tā atkarībā no sava darbības veida atbilst attiecīgajiem atbilstības kritērijiem 



Atbilstības kritēriji kooperatīvajām sabiedrībām mājražošanas jomā 

Kooperatīvās sabiedrības būtiskākie kritēriji atbilstības statusa iegūšanai mājražošanas nozarē 

 

minimālais preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir 20 000 euro  

 

sabiedrībai preču un pakalpojumu apgrozījums vismaz sešus mēnešus ir vismaz ar 10 biedriem 

preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 75 % no sabiedrības kopējā apgrozījuma (kopējais apgrozījums = ieņēmumi no precēm un 

pakalpojumiem, kas sniegti sabiedrības biedriem un ne biedriem + produkcijas vērtība, kas iepirkta no biedriem un ne biedriem) 

sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 50% no sabiedrības kopējā apgrozījuma 

sabiedrības ieņēmumi no mājražošanas preču realizācijas, kā arī pakalpojumu sniegšanas veido vismaz 75 % no sabiedrības neto apgrozījuma 

 

saistīto personu īpatsvars nepārsniedz 30 % no to sabiedrības biedru skaita, ar kuriem sabiedrībai ir preču un pakalpojumu apgrozījums 

 

sabiedrībā iepriekšējā gādā ir sasaukusi vismaz vienu biedru kopsapulci, sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja nav izveidota padome, kas sastāv no biedriem 

 

peļņa sabiedrības biedriem ir sadalīta proporcionāli tiem sniegto preču un pakalpojumu apgrozījumam un pēc zaudējumu segšanas vismaz 25 % no peļņas, kas izveidojusies 

iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā, tiek ieguldīti sabiedrības attīstībā 

 



Kā kļūt par atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību? 

 Kooperatīvā sabiedrība reģistrēta ne vēlāk kā iepriekšējā gada 1.jūlijā 

 Katru gadu līdz 15.martam iesniedz iesniegumu LLKA 

 Kopā ar pielikumiem iesniedz arī maksājumu apliecinošu dokumentu 

 LLKA lēmumu par atbilstības piešķiršanu pieņem mēneša laikā 

 Atbilstības statuss tiek piešķirts uz vienu gadu 
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Atbilstīgo kooperatīvu skaits un sadalījums pa nozarēm 2009-2018 

Piens Graudi l/s pakalp. Gaļa Augļi, dārzeņi Meži KOPĀ 
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Atbilstīgo kooperatīvu apgrozījums 2009-2018, milj.euro 

UR reģistrēts pavisam 
121 kooperatīvs 

lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē 



Paldies par uzmanību! 


