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Mācību kurss
“Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas
palielināšana”
16 stundas
2022.gada 18.janvāris, Kuldīga;
25.janvāris, Pūres pagasts un Jaunpils pagasts
18.janvāra tēma:
Kooperatīvu darbības attīstība un to attīstība dažādās nozarēs
Kooperācijas nozīme un loma Latvijas lauksaimniecībā 20 gadu periodā ir attīstījusies
ļoti strauji, īpaši, piena un graudu nozarēs, taču joprojām tās attīstība ļoti maz ir vērojama citās
lauksaimniecības nozarēs. Lai arī ir kooperatīvi, kas darbojas biškopības, putnkopības, mājražotāju ,
augļu dārzeņu, kā arī bioloģiskās graudkopības nozarēs, tomēr tie ir izteikti lokāli, ar nelielu biedru
skaitu, kas neaptver lauksaimniekus visa Latvijas teritorijā. Kooperācija pēc būtības ir veids, kā
mazie un vidēji lielie Latvijas lauksaimnieki kooperējoties var sakārtot savas saražotās produkcijas
loģistiku, tirdzniecību un, iespējams, arī kopīgu pārstrādi, tādēļ mācībās galvenā uzmanība tiks
vērsta uz kooperatīva izveides pamatprincipiem, tā struktūru, likumdošanu un iespējām, ko visiem
kooperatīva biedriem var sniegt kopējas organizācijas izveide.
Norises vieta: “Metro Coworking Kuldīga”, Liepājas iela 8, Kuldīga
Norises laiks: 9.00 – 16.30
Lektore:
 Linda Uzkalne, ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē. Kopš 2007.gada veic
izpilddirektores pienākumus Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā. Ir viena no
līdzautorēm elektroniski pieejamai grāmatai “Lauksaimniecības un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību kooperācijas pamatprincipu rokasgrāmata”, kuras
mērķis ir saprotamā, vieglā formā sniegt informāciju ikvienam interesentam saistībā ar
kooperatīva uzbūvi, darbību, struktūru, vadību, kooperatīva biedru lomu, kooperatīvu
likumdošanu u.tml.

25.janvāra tēma:
Kooperatīvo sabiedrību darbības attīstība, kā arī saimnieciskās darbības
dažādošanas iespējas
Lai izprastu, kā koperatīvi ir attīstījušies darbībā, ne teorijā, paredzēts apmeklēt divus
kooperatīvus, kuru izaugsme katram ir ļoti atšķirīga. Par to, kā veidojies un attīstījies kooperatīvs
“Augļu nams”, kooperatīva telpās pastāstīs tā ilggadējā biedre Dace Drošprāte, savukārt, kā
savulaik dibinātais kooperatīvs “Piena ceļš”, kuram pieder AS “Jaunpils Pienotava” nonāca līdz līdz
lēmumam apvienoties ar Igaunijas kooperatīvu “E-PIIM”, pastāstīs AS “Jaunpils Pienotava”
padomes loceklis Anrijs Aumalis.
Norises vietas:
 LPKS “Augļu nams”, Zemeņu iela 20, Pūre, Pūres pagasts;
 AS “Jaunpils Pienotava”, Jaunpils, Jaunpils pagasts
Norises laiks: 9.00 – 16.15
Lektori:
 Dace Drošprāte, vairāk kā 10 gadu pieredze lauksaimniecībā, gan kā zemnieku saimniecības
“Gaidas” īpašniecei, gan esot kooperatīvu biedrei dažādu nozaru kooperatīvos –
graudkopībā “LATRAPS”, bet augļkopībā – kooperatīvā “Augļu nams”. Vairāku gadu
garumā bijusi LLKC konsultante un lauku attīstības speciāliste, šobrīd ir žurnāla “Dārzs un
Drava” galvenā redaktore. Kā lektore par kooperāciju ir uzstājusies Jelgavā, Liepājā, Talsos,
Alūksnē Tukumā u.c.
 Anrijs Aumalis, ieguvis maģistra grādu ekonomikā. Ir pieredze dažādu nozaru kooperatīvu
vadībā – ir bijis gan meža kooperatīva “Mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājs, gan kādreizējā
piena kooperatīva “Piena ceļš” padomes loceklis, kā arī darbojas AS “Jaunpils Pienotava”
padomē. Līdz ar to, Anrijam ir praktiska pieredze kooperatīva vadībā.
Kas var pieteikties dalībai apmācībās?
- Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
- Gala labuma guvējs ir:
 lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas
iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki
un tiesiskie valdītāji (iesaiste var būt dažāda – mācībās var piedalīties arī, piemēram,
kooperatīvu darbinieki, kuri paši tieši nav iesaistīti lauksaimnieciskajā ražošanā);
 pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko
darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu
pārtikas produktu ražošanā;
 mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības
nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
- Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem neatkarīgi no mācību tēmas.
- Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.
- Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu
reģistrācijas Nr. (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām).
- Mācību dalībnieks var būt gala labuma guvēja radinieks (piemēram, z/s “x” pieder Jānim
Kalniņam, taču mācībās piedalās Jāņa Kalniņa sieva).

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2022.gada 12.janvārim, aizpildot dalībnieka anketu
(neparakstītu, word formātā) un nosūtot to uz e-pastu sanita.putnina@llka.lv! Vietu skaits ir
ierobežots!
Plašāka informācija pa tālr. +371 25445450 (projekta koordinatore Sanita Putniņa).

