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Sabiedrības atbilstības kritēriju skaidrojums 

Nr.p.k. Noteikumu punkts Noteikumu punkta interpretācija 

1. 5. Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu veido darījumu 
apjoms starp sabiedrību un tās biedriem, un personām, kas nav 
sabiedrības biedri. 

 Apmācību vai konsultāciju pakalpojumus ieskaita 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un 
pakalpojumu kopējā apgrozījumā, ja pakalpojums tieši 
saistīts ar Sabiedrības biedru saimnieciskās darbības nozari 
(lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozari), un 
Sabiedrībai ir pieejami attiecīgie resursi un kvalificēts 
speciālists konkrētā jomā. 

 Projektu rakstīšanas pakalpojumus lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā 
apgrozījumā. 

 Lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un 
pakalpojumu kopējā apgrozījumā neiekļauj Sabiedrības 
sniegtos starpniecības pakalpojumus saviem biedriem 
(Sabiedrība nopērk produkciju no viena biedra un pārdod 
citam Sabiedrības biedram), kas nav ekonomiski pamatoti un 
nerada papildus ekonomisku labumu Sabiedrības biedriem. 
Gadījumā, ja darījums ir bijis ekonomiski pamatots, 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un 
pakalpojumu kopējā apgrozījumā iekļauj tikai vienu darījuma 
pusi. 

 Šī punkta izpratnē lauksaimniecības preču un pakalpojumu 
vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumā ar 
biedriem tiek ieskaitīti arī darījumi ar citām lauksaimniecības 
vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām 
sabiedrībām, ja tās ir Sabiedrības biedri.  
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2. 11.1. sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kura 
saražota tās biedra saimniecībā vai iepirkta no biedra, kas ir cita 
sabiedrība. Ja sabiedrība realizē produkciju, kura iepirkta no 
biedra, kas ir cita sabiedrība, iepirktā produkcija ir saražota šīs 
sabiedrības biedra saimniecībā. Šo prasību nepiemēro tehnikas 
pakalpojumu sabiedrībām 

 Par tehnikas pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību uzskatāma 
tāda Sabiedrība, kura sniedz saviem biedriem tehnikas 
pakalpojumus, taču nenodarbojas ar biedra saražotās 
produkcijas iepirkšanu un realizāciju, kā arī biedra apgādi ar 
ražošanai nepieciešamajām izejvielām un materiāliem. 

3. 11.7. pēc zaudējumu segšanas ne mazāk kā 25 procenti no 
pārpalikuma, kas izveidojies iepriekšējā saimnieciskās darbības 
gadā, tiek ieguldīti sabiedrības attīstībā 

 Pēc pārskata gada pārskata apstiprināšanas un lēmuma 
pieņemšanas par pārpalikuma sadali Biedru kopsapulcē, 
Sabiedrības attīstībai paredzētos pārpalikuma līdzekļus 
bilancē uzrāda pašu kapitāla sastāvā statūtos noteikto 
rezervju postenī. Biedru kopsapulces protokolā ir jābūt biedru 
lēmumam par ieguldījuma plānu. 

4. 11.8. sabiedrības ieņēmumi no lauksaimniecības preču un 
pakalpojumu kopējā apgrozījuma veido ne mazāk kā 75 
procentus no sabiedrības neto apgrozījuma 

 Kritērija izvērtēšanai ņem vērā vērtē neto apgrozījuma 
sastāvdaļas Sabiedrības grāmatvedības dokumentu, nevis 
Noteikumu izpratnē. 

5. 11.11. saistīto personu īpatsvars nepārsniedz 30 procentu no to 
sabiedrības biedru skaita, ar kurām sabiedrībai ir 
lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums. Saistīto 
personu īpatsvaru nosaka katrai saistīto personu grupai atsevišķi 

 Noteikumu 7.punkts nosaka, kas ir saistītās personas šo 
noteikumu izpratnē. 

 Kritērija izvērtēšanai tiek izmantota šāda pieeja: 

 persona A un visas ar to saistītās personas / kopējas 
biedru skaits (nedrīkst pārsniegt 30 %); 

 persona B un visas ar to saistītās personas / kopējais 
biedru skaits (nedrīkst pārsniegt 30 %); 

 persona C un visas ar to saistītās personas / kopējas 
biedru skaits (nedrīkst pārsniegt 30 %); 

 Izmantojot iepriekš minēto aprēķināšanas pieeju, procenti 
netiek summēti un katrs gadījums (persona A, persona B un 
persona C) tiek vērtēts atsevišķi. 

6. 11.15. Pēc stāvokļa kārtējā gada 26. februārī vai 20 dienas pirms 
Noteikumu 14. punktā minētā termiņa sabiedrības nodokļu 
parādu kopsumma nepārsniedz 150 euro 

 Izvērtējot atbilstības kritēriju, kā noteicošo ņem vērā Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošo informāciju par 
nodokļu atlikumu uz noteikto datumu. 
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7. 12.2. svaigpiena apjoms, par ko Sabiedrība risina 
līgumslēgšanas sarunas, ir vismaz 125 tonnas pēdējo 12 mēnešu 
laikā 

 Gadījumā, ja Sabiedrība nav nostrādājusi pilnu gadu, uz to 
tāpat ir attiecināms minētais kritērijs pilnā apmērā. 

8. 12.4. Sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par vismaz 75 
procentiem no katra biedra pārdodamā svaigpiena apjoma 

 Gadījumā, ja Sabiedrība nav nostrādājusi pilnu gadu, 
procentuālais apjoms tiek rēķināts no biedra pārdodamā 
svaigpiena apjoma Sabiedrības darbības periodā. 

9. 13.6. sabiedrības ieņēmumi no mežsaimniecības preču 
realizācijas un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas veido 
ne mazāk kā 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma 

 Kritērija izvērtēšanai ņem vērā vērtē neto apgrozījuma 
sastāvdaļas Sabiedrības grāmatvedības dokumentu, nevis 
Noteikumu izpratnē. 

10. 13.10. saistīto personu īpatsvars nepārsniedz 30 procentus no to 
sabiedrības biedru skaita, ar kuriem sabiedrībai ir 
mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums. Saistīto 
personu īpatsvaru nosaka katrai saistīto personu grupai atsevišķi 

 Noteikumu 7.punkts nosaka, kas ir saistītās personas šo 
noteikumu izpratnē. 

 Kritērija izvērtēšanai tiek izmantota šāda pieeja: 

 persona A un visas ar to saistītās personas / kopējas 
biedru skaits (nedrīkst pārsniegt 30 %); 

 persona B un visas ar to saistītās personas / kopējais 
biedru skaits (nedrīkst pārsniegt 30 %); 

 persona C un visas ar to saistītās personas / kopējas 
biedru skaits (nedrīkst pārsniegt 30 %); 

 Izmantojot iepriekš minēto aprēķināšanas pieeju, procenti 
netiek summēti un katrs gadījums (persona A, persona B un 
persona C) tiek vērtēts atsevišķi. 

11. 13.14. Atbilstības izvērtēšanas brīdī Sabiedrības biedru kopējā 
apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāri 

 Tiek vērtētas tās apsaimniekotās mežu platības, ar kurām 
biedrs ir iestājies Sabiedrībā (nevis tās kuras ir īpašumā). 

12. 13.15. pēc stāvokļa kārtējā gada 26. februārī vai 20 dienas pirms 
Noteikumu 14. punktā minētā termiņa sabiedrības 
nodokļu parādu kopsumma nepārsniedz 150 euro 

 Izvērtējot atbilstības kritēriju, kā noteicošo ņem vērā VID 
rīcībā esošo informāciju par nodokļu atlikumu uz noteikto 
datumu. 


