
Apstiprināts LPKS Piena ceļš dalībnieku sapulcē 

2016.gada 25.augustā 

 

 Nolikums par LPKS Piena ceļš paju aprēķināšanas kārtību 

Nolikums ir veidots saskaņā ar „Likuma par kooperatīvajām sabiedrībām” un LPKS Piena 

ceļš statūtiem, un kopsapulces lēmumiem. 

1. LPKS Piena ceļš pajas nominālvērtība ir 280 EUR. 

2. Biedrs, iestājoties Sabiedrībā, iegādājas vienu paju. 

3. Pārējais paju daudzums tiek aprēķināts pēc biedra Sabiedrībai realizētā piena daudzuma. 

4. Viena paja tiek pielīdzināta 14 tonnām realizētā piena. 

5. Gadā nodotais piena daudzums tonnās tiek dalīts ar 14 un, noapaļojot līdz pilniem 

skaitļiem, tiek iegūts aprēķināto paju skaits. 

6. Iegūto paju skaitu sareizinot ar pajas nominālvērtību, tiek iegūta summa, kas 

nepieciešama šo paju izpirkšanai. 

7. Sabiedrības biedriem, kuri ir veikuši aizdevumus Sabiedrībai, paju apmaksa tiek veikta 

no aizdevuma. 

8. Aprēķinātais paju skaits tiek iegūts, summējot nodotā piena pajas un pirmo iestāšanās 

paju. 

9. Kopsapulces apstiprinātā pārpalikuma sadalē piedalās tikai apmaksātās pajas. 

10. Pajas biedriem tiek pārrēķinātas katru gadu pēc Sabiedrībai realizētā piena daudzuma. 

11. Nākamā gada janvārī Sabiedrība informē biedrus par paju starpību starp iepriekšējo un 

noslēgto gadu. 

12. Palielinoties realizētajam piena apjomam, nākamā gada janvārī Sabiedrība izraksta 

biedram rēķinu, kas ir jāapmaksā līdz 30.novembrim. Ja biedrs nav veicis apmaksu līdz 

minētajam datumam, aprēķinātā summa tiek ieturēta no biedram aprēķinātās samaksas par 

pienu.  

13. Samazinoties biedra realizētā piena apjomam, paju starpība tiek ieskaitīta rezerves 

kapitālā. Ja turpmākajos gados piena apjoms palielinās, tad paju pieaugums vispirms tiek 

apmaksāts no rezerves kapitāla. Ja biedrs rakstiski apliecina, ka piena apjoms vairs 

nepieaugs, tad paju starpību izmaksā tādā pašā kārtībā kā izstājoties no sabiedrības. Ja 

izmaksājamā summa nepārsniedz 2240 EUR (8 pajas), tad izmaksa tiek veikta viena gada 

laikā. 

14. Biedram, izstājoties vai to izslēdzot no Sabiedrības, tiek aprēķināts viņa ieguldījums 

sabiedrībā ( pajas un rezerves kapitālā ieskaitītā summa). Tas tiek izmaksāts proporcionāli 

trīs gadu laikā no kopsapulces lēmuma brīža. 

15. Iestāšanās gadā jaunam biedram, aprēķinot samaksu par katru pārdoto piena tonnu, tiek 

ieturēti 10 EUR. Šī summa tiek ieskaitīta rezerves kapitālā. Nākamajā gadā aprēķinātās 

pajas vispirms tiek apmaksātas ar rezerves kapitālā uzkrāto summu. Pārējā summa tiek 

apmaksāta 10.- 12. punktos paredzētajā kārtībā.  


