
--- LPKS Piena ceļš – Dibināts 2004. gada Janvārī – reorganizēts 2020. gada martā

--- Piena Ceļš – pirmais svaigpiena eksportētājs ārpus Latvijas, 
2005. gada februāris.

--- Lielākais biedru skaits - 110

--- Kooperatīvs – motivācija attīstīties

--- Kooperatīvs – kopēji mērķi 

--- Kooperatīvs – kā atbalsta mehānisms

--- Kooperatīvs – kopēja vēsture

--- Kooperatīvs – kopēja nākotne



SCE E-Piim izveidošana

2019.gada augusts - 2020.gada marts 



27.02.2020.

12.12.2019.

21.11.2019.

19.11.2019.

11.03.2020.
Pabeigts reorganizācijas process

Piena ceļš un E-Piim reorganizācija tika pabeigta pilnā apmērā

Pieteikums Uzņēmumu reģistram

Izpildot visas likumā paredzētās ar reorganizāciju saistītās prasības, Piena ceļš iesniedza pieteikumu Uzņēmumu 
reģistrā reorganizācijas reģistrācijas pabeigšanai

Nodibināta Piiratud Vastutusega SCE E-Piim Latvijas filiāle 

Pēc reorganizācijas pabeigšanas, SCE E-Piim Latvijas filiālei ir nodots viss Piena ceļš uzņēmums, lai Piena 
ceļš un SCE E-Piim Latvijas filiāles formā, varētu turpināt īstenot saimniecisko darbību, tāpat kā tas tika darīts līdz 
reorganizācijai

Uzņēmuma reģistra lēmums – apliecinājums

Piena ceļš Latvijā ir pabeidzis darbības un formalitātes, kas jāveic pirms apvienošanās, lai dibinātu Eiropas 
kooperatīvo sabiedrību

SCE E-Piim reģistrācija Igaunijā 

E-Piim un Piena ceļš nodeva visu savu mantu, saistības un tiesības jaundibinātai SCE E-Piim un E-Piim 
vienlaikus tika dzēsts no reģistra

19.08.2019.
Piena ceļš biedru sapulce 

Pieņemts lēmums par reorganizāciju kopā ar Igaunijā reģistrētu kooperatīvo sabiedrību E-Piim, saplūstot ar 
Igaunijā jaundibināmu Eiropas kooperatīvo sabiedrību SCE E-Piim



Lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā 

sabiedrība 
Piena ceļš (Latvija)

Kooperatīvā sabiedrība 
E-piim (Igaunija)

Piiratud Vastutusega SCE E-Piim 
Latvijas filiāle 

(Latvija)

Piiratud Vastutusega 
SCE E-Piim
(Igaunija)

nodots viss uzņēmums, lai 
Piena ceļš un SCE E-Piim 

Latvijas filiāles formā, 
varētu turpināt īstenot 
saimniecisko darbību



Pirmais šāda veida 
kooperatīvs Baltijas 
valstīs

SCE E-Piim ir iecerējis būvēt 
jaunu piena pārstrādes 
rūpnīcu ar 1100 tonnu lielu 
pārstrādes jaudu dienā

Īstenošana saskarās ar 
zināmām grūtībām, jo 
Igaunijas Uzņēmumu 
reģistrs atteicās reģistrēt 
SCE E-Piim

Saimniecisko darbību Latvijā 
turpina veikt Piiratud 
Vastutusega SCE E-Piim 
Latvijas filiāle



PALDIES PAR 
UZMANĪBU


