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2000 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A LATRAPS Szövetkezetet 2000 tavaszán 12 mezőgazdasági termelő alapította, és ezzel 

letette az alapját a balti államok legnagyobb, leghatékonyabb és legprogresszívebb 

mezőgazdasági gabonaszövetkezetének. A szövetkezet létrehozásának fő gondolata egy 

versenyképes vállalkozás létrehozása volt, amely rendbe tenné a gabonapiacot, mivel 

ebben az időszakban kartellszerű struktúra létezett a lettországi gabonafeldolgozók 

körében, ezért a gabona árát mesterségesen a lehető legalacsonyabb szinten tartották.  

A LATRAPS létrehozásának másik célja az volt, hogy új növényfajokat vezessenek be 

Lettországban, mint pl. a repcét. Az alapítás után a szövetkezetnek lehetősége volt nagy 

mennyiségben megvásárolni a szaporítóanyagot és egyéb inputokat, így csökkentve a 

költségeket. A termést közvetlenül a globális piacon is el lehetett adni, más 

vállalkozások közvetítése nélkül.  

A szövetkezet minden tag számára nyitott, amíg a tag termését a szövetkezetnek 

értékesíti, és az inputokat (vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek stb.) a szövetkezettől 

vásárolja. Húsz év alatt a LATRAPS tíz gabonagyűjtési és tárolási pontot fejlesztett ki, 

ami a szövetkezeti tagság gyors növekedését eredményezte. A gabonakereskedelem 

mellett a szövetkezet néhány mellékszolgáltatást is nyújt: növénybiztosítás, 

gépkereskedelem, logisztikai szolgáltatások, olajrepce-feldolgozás, malátagyártás és 

dízelüzemanyag-kereskedelem. 

A LATRAPS fő célja tagjai versenyképességének erősítése. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
A tagok száma folyamatosan növekszik. 2020-ban a szövetkezetnek 1067 lettországi 

tagja volt. A tagok többsége Lettország déli részéről származik, de az elmúlt öt évben 

Lettország keleti és nyugati részén is egyre többen tagok a LATRAPS által épített új 

gyűjtőpontok eredményeként. A legkevesebb tag Lettország északi részéről érkezik, 

mivel más gabonaszövetkezetek is, mint például a "VAKS" és a "Durbes grauds", 

működnek ott. 

A LATRAPS együttműködik mintegy ezer olyan mezőgazdasági termelővel is, akik nem 

tagjai a szövetkezetnek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az árak sokkal kedvezőbbek 

a tagok számára. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A LATRAPS gabonát, repcét, babot és borsót vásárol tagjaitól egész Lettország-szerte, 

valamint növényvédő szereket, műtrágyát és vetőmagot értékesít a tagoknak. Átlagosan 

150 millió euró értékben vásárolnak fel gabonát, míg a növényvédőszer és műtrágya 

forgalma 50 millió euró évente. 

A termesztett növények mintegy 10%-át a helyi piacon értékesítik (malmoknak, 

takarmány-előállítóknak), minden más exportra megy, a szövetkezet globális 

kereskedőkkel működik együtt. 

 



Bevételek 
A LATRAPS forgalma évente mintegy 200 millió euró, nyeresége körülbelül 1 millió 

euró. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A szövetkezet a tagok tulajdonában van. Minden olyan gabonatermesztő, aki elsajátítja 

az alapszabályban meghatározott tagi jogokat és kötelezettségeket, tag lehet a 

szövetkezetben. 

 
Szavazási folyamat 
Minden tagnak egy szavazata van, de a szövetkezet helyi szervezeti egységeinek nagyobb 

hatékonysága érdekében a tagok további tárolókapacitások részjegyeit vásárolhatják 

meg a helyi kereskedési pontokon. 

 
A tagság előnyei 
A tagok számára adott a gabona exportértékesítésének lehetősége, amely minden 

gabonafajta esetében versenyképes árat garantál. A nyereség megoszlik a szövetkezet 

tagjai között, de ha a tagok jóváhagyják, akkor a többletet hosszú távú befektetésekbe és 

a szövetkezet korszerűsítésébe invesztálják. 

IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A LATRAPS szövetkezet fő döntéshozó szerve a tagok közgyűlése.  

A Közgyűlés dönt a legfontosabb irányítási kérdésekről, mint az igazgatóság 

megválasztása, egyéb testületek kinevezése, az éves jelentés jóváhagyása, a nyereség 

felosztása és az új üzletágakba történő befektetések. 

A Közgyűlésben minden tagnak – függetlenül a gazdaság méretétől – egy szavazata van, 

amely lehetővé teszi számukra, hogy egyenlő mértékben képviseljék az érdekeiket. 

A Közgyűlésre évente kétszer, a téli és a nyári szezonban kerül sor. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatótanács 9 tagból áll, amelyet 3 évre választ meg közgyűlés a tagok közül. Az 

igazgatótanács számos hatáskörrel rendelkezik, pl. jóváhagyja az ügyvezető testület 

kinevezését, a szövetkezeti célokat és stratégiákat. 

Az ügyvezető testület – 3-5 fő – a LATRAPS vezetéséből vagy külső szakértőkből áll. 

Összetételét az igazgatótanács hagyja jóvá. Az ügyvezetés fő kötelezettsége, hogy 

megszervezze a szövetkezet mindennapi működését. Az ügyvezető testület nevezi ki a 

LATRAPS szervezeti egységeinek vezetőit is. 
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7. ALAPELV. A 
KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 

 
A LATRAPS teljesen nyitott szövetkezet, amely 

tartózkodik mindenfajta diszkriminációtól. 

A tagságra vonatkozó egyetlen kiemelten figyelembe 

vett kritérium a gazdaság pénzügyi helyzete, amely 

rendkívül fontos a szövetkezeten belüli pénzügyi 

stabilitás megőrzése érdekében. Amennyiben pénzügyi 

nehézségek merülnek fel akárcsak egy tag 

gazdaságában, a LATRAPS minden lehetséges eszközt 

mozgósít annak érdekében, hogy segítse a tagot a 

pénzügyi nehézségek leküzdésében. 

 

A szövetkezettel kapcsolatos adatok és jelentések 

minden tag számára rendelkezésre állnak, amennyiben 

a harmadik felekkel szembeni titoktartás teljesül. A 

tagok között rendszeresen végeznek felméréseket azért, 

hogy értékeljék a szövetkezettel kapcsolatos általános 

tagi hozzáállást. Rendszeresek a szemináriumok a 

LATRAPS különböző helyi egységeiben. A 

szövetkezeten belüli demokráciát az igazgatótanács is 

biztosítja, melynek tisztségviselőit közvetlenül a tagok 

közül választják meg. 

 

A LATRAPS rendszeres oktatási szemináriumokat 

szervez, amelyek mind a jogszabályok változásaival, 

mind a gyakorlati innovációkkal segítenek lépést 

tartani, különösen hangsúlyozva a fenntartható és 

környezetbarát gyakorlatokra való áttérés 

szükségességét. A képzéseket egyéni szinten és 

csoportokban is szervezik.   

A szövetkezet a lettországi vidékfejlesztési program 

keretében számos EIP-projektben (innovációs 

partnerségben) is aktívan közreműködik. 

 

LATRAPS nagyon szoros kapcsolatot ápol más gabona 

szövetkezetekkel, mint pl. VAKS, Barkavas Arodi és 

Durbes Grauds. Ez magában foglalja a tudásátadást, a 

közös beszerzést, valamint a gabona értékesítési 

folyamatában való együttműködést. 

Jelenleg a második szintű együttműködésről folynak az 

egyeztetések, amelyek a kisebb szövetkezetek 

identitásuk elvesztésétől való félelme miatt nagyon 

lassan haladnak. 

 

A LATRAPS-nak saját kommunikációs részlege van, 

amely a szövetkezet, a tagok és a társadalom közötti 

szoros kapcsolat megőrzéséért felelős, a gazdálkodás 

gyakorlatának és a szövetkezet céljainak közösségi 

médián keresztüli bemutatásával. A cél az, hogy pozitív 

képet alkossanak a gazdálkodásról, hangsúlyozva a 

mezőgazdasági szektor gazdasági jelentőségét. 

A LATRAPS részt vesz jótékonysági tevékenységekben 

is, de nem a szövetkezet forrásait használja ilyen 

esetekben, hanem általában felkéri tagjait, hogy 

adományozzanak. 

A LATRAPS tagjai büszkék a szövetkezetre, és 

nyitottak arra, hogy ezt bemutassák a közösségi 

médiában. 
 


