1.pielikums
Kooperatīvo sabiedrību atbilstības
izvērtēšanas komisijas nolikumam

Kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – Sabiedrība) atbilstības izvērtēšana atbilstoši 2019.gada
16.jūlija Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības
noteikumi”
Sabiedrības nosaukums__________________________________________________________
Sabiedrības reģistrācijas nr._____________________________
Kritērija
MK noteikumu kritērijs, kurš tiek izvērtēts, pamatojoties
izpilde
Informācija par kritērija
uz iesniegtajiem dokumentiem
Jā/ Nē/
neizpildi
Neattiecas
9.Vispārējie atbilstības kritēriji, kas attiecas uz visām sabiedrībām, kuras pretendē uz atbilstības
statusa iegūšanu:
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
bidriem;
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;
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.
10.Atbilstības kritēriji sabiedrībām, kas darbojas lauksaimniecības nozarē:
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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 vai citus pakalpojumus vai kopīgi iepērk
lauksaimnieciskai ražošanai nepieciešamās izejvielas un
nenodarbojas ar biedru saražotās produkcijas realizāciju,
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, putnkopības vai biškopības
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;
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;
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;
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10.13. sabiedrībai, kuras biedri ir tikai citas sabiedrības,
nepiemēro šo noteikumu 10.12.apakšpunktā minēto prasību.
10.14. sabiedrībai, kura darbojas liellopu audzēšanas
nozarē:
10.14.1. pirmajā gadā pretendējot uz atbilstības statusu,
preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās
biedriem ir vismaz 50 procenti no sabiedrības kopējā
apgrozījuma;
10.14.2. otrajā gadā pretendējot uz atbilstības statusu, preču
un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās
biedriem ir vismaz 60 procenti no sabiedrības kopējā
apgrozījuma;
10.14.3. trešajā un nākamajos gados pretendējot uz
atbilstības statusu, preču un pakalpojumu apgrozījums starp
sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 75 procenti no
sabiedrības kopējā apgrozījuma.
11.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:
11.1. 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.

3

MK noteikumu kritērijs, kurš tiek izvērtēts, pamatojoties uz
iesniegtajiem dokumentiem

Kritērija
izpilde
Jā/ Nē/
Neattiecas

Informācija par kritērija neizpildi

12.Atbilstības kritēriji sabiedrībām, kas darbojas mežsaimniecības nozarē:
12.1. sabiedrības biedrs ir fiziska vai juridiska persona, kas
ir meža īpašnieks un izmanto mežsaimniecības pakalpojumu
sabiedrības pakalpojumus, vai cita sabiedrība, kas darbojas
mežsaimniecības nozarē;
12.2. sabiedrība sniedz mežsaimniecības pakalpojumus un
realizē mežsaimniecības produkciju, kas iegūta tās biedra
īpašumā vai iepirkta no meža īpašnieka, kurš nav
sabiedrības biedrs;
12.4. preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un
tās biedriem ir vismaz 50 procenti no sabiedrības kopējā
apgrozījuma;
12.5. atkārtoti pretendējot uz atbilstības statusu, preču un
pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir
vismaz 60 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;
12.6. sabiedrības ieņēmumi no mežsaimniecības preču
realizācijas un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas
veido vismaz 75 % no sabiedrības neto apgrozījuma;
12.7. sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums ar
vienu biedru nepārsniedz 60 procentus no sabiedrības
kopējā apgrozījuma;
12.8. minimālais sabiedrības biedru skaits vismaz sešus
mēnešus ir 15;
12.9. sabiedrībai ir preču un pakalpojumu apgrozījums
vismaz ar pieciem sabiedrības biedriem;
12.10. atbilstības izvērtēšanas brīdī sabiedrības biedru
kopējā apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāru;
12.11. ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu,
visi sabiedrības dibinātāji ir meža īpašnieki vai saimnieciskās
darbības veicēji mežsaimniecības nozarē un vismaz 80 %
tās biedru mežs ir bijis īpašumā vismaz trīs gadus no
sabiedrības dibināšanas dienas.
13.Atbilstības kritēriji sabiedrībām, kas darbojas pārtikas, dzērienu un amatniecības nozarē (turpmāk –
mājražošana):
13.1. sabiedrības biedrs ir fiziska vai juridiska persona vai
cita sabiedrība, kas atbilst vismaz vienam no šādiem
kritērijiem:
13.1.1. savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu ražošanu;
13.1.2. nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi,
izmantojot savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības
produktus vai produktus, kas iepirkti no citiem
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri neatrodas
tālāk par 300 km no produkcijas ražotāja, un šā sabiedrības
biedra neto apgrozījums nepārsniedz 120 000 euro gadā;
13.1.3. ir Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā 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;
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13.1.4. nodarbojas ar amatniecību;
13.2. sabiedrība realizē produkciju, kas saražota tās biedra
saimniecībā vai iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība.
Ja sabiedrība realizē produkciju, kas iepirkta no tās biedra,
kurš ir cita sabiedrība, iepirktā produkcija ir saražota šīs
sabiedrības biedra saimniecībā;
13.3. preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un
tās biedriem ir vismaz 75 procenti no sabiedrības kopējā
apgrozījuma;
13.4. sabiedrības ieņēmumi no mājražošanas preču
realizācijas, kā arī mājražošanas pakalpojumu sniegšanas
veido vismaz 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma;
13.5. peļņa sabiedrības biedriem ir sadalīta proporcionāli
tiem sniegto preču un pakalpojumu apgrozījumam;
13.6. sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums ar
vienu biedru nepārsniedz 50 procentus no sabiedrības
kopējā apgrozījuma;
13.7. sabiedrībai preču un pakalpojumu apgrozījums vismaz
sešus mēnešus ir vismaz ar 10 biedriem, bet sabiedrībai,
kuras biedri ir tikai citas sabiedrības, – vismaz ar pieciem
biedriem.
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Dokumentu iesniegšana
14.1. iesniegumu par atbilstības statusa piešķiršanu
sabiedrībai (2.pielikums);
14.2. biedru sarakstu un informāciju par preču un
pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un tās biedriem
(3.pielikums);
14.3. informāciju par preču un pakalpojumu apgrozījumu
starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri
(4.pielikums);
14.4. neapstiprinātu (paraksttiesīgās personas parakstītu)
gada pārskata projektu par iepriekšējo saimnieciskās
darbības gadu;
14.5. protokola izrakstu par iepriekšējā saimnieciskās
darbības gadā sasaukto kārtējo biedru kopsapulci, kurā ar
balsojumu ir apstiprināts sabiedrības gada pārskats un
peļņas sadale, un biedru kopsapulces dalībnieku
reģistrācijas lapu;
14.6. maksājuma dokumentu, kas apliecina samaksu par
sabiedrības izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai
atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam cenrādim.
15. Sabiedrība, kura darbojas mežsaimniecības nozarē,
papildus šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem
iesniedz iestādei informāciju par biedra sabiedrībā reģistrēto
meža īpašuma platību hektāros un tā kadastra numuru.
Informāciju sniedz par tādu sabiedrības biedru skaitu, lai ar
to sabiedrībā reģistrēto meža īpašumu platību kopsummu
būtu izpildīts šo noteikumu 12.10.apakšpunktā minētais
kritērijs.
16. Sabiedrība, kura darbojas mežsaimniecības nozarē un ir
reģistrēta Uzņēmumu reģistrā līdz iepriekšējā gada 1.jūlijam,
un nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, papildus šo
noteikumu 14. un 15.punktā minētajiem dokumentiem
iesniedz iestādei sabiedrības biedru sarakstu, norādot gadu,
kurā biedrs ieguvis meža īpašumu.
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