
	 	
	

 
 

“Mācību organizēšan un īstenošana LAP 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ( LAD 

Līguma Nr. LAD131118/P44) 
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 
 

Mācību kurss 
“Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas 

palielināšana” 
 

16 stundas 
 

2021.gada 23. un 30.septembris, Kuldīga 
 

23.septembra tēma:  
Kooperatīvu darbības attīstība – mērķu uzstādīšana, mērķu sadalīšana uzdevumos, 
laika plānošana. 
 Mācību ietvarā izzināsim kooperatīvu klientu vēlmju izprašanas nosacījumus, kooperatīvu biedru 
komunikatīvo prasmju pilnveidošanas aspektus - argumentācijas prasmes, pārliecināšanas prasmes, kā arī 
praktiski apgūsim kooperatīvu biedru sadarbības plāna un pasākumu plānošanas, iesaistīšanas veidu izvēles 
un analīze taktiku.  
 
Norises vieta: Mazā zāle, Pilsētas laukums 2, Kuldīga 
Norises laiks: 9.45 – 17.00  
 
Lektore: 
Iluta Krūmiņa 
Latvijas pieaugušo izglītības apvienības valdes priekšsēdētāja, organizāciju psiholoģe. Izglītība: Maģistra 
grāds organizāciju psiholoģijā; sistēmiskā psihoterapija un konsultēšana. Darba pieredze: Pieaugušo 
izglītotāja formālajā un neformālajā izglītībā; organizāciju sistēmiskā konsultante. Kā lektore ir pasniegusi 
kursus dažādās ar organizāciju vadību saistītās tēmās, tajā skaitā līderību, pārmaiņu vadību, organizāciju 
līderības pamatiem un sistēmiskām pieejām.  
 
 
30.septembra tēma:  
Kooperatīvu darbības attīstība – mērķtiecīga vadītprasme un biedru savstarpēja 
sadarbības veidošana kopīgu mērķu sasniegšanai. 

Lai veiksmīgāk veidotu kooperatīva struktūru, svarīgi ir izprast tā konkurētspējas pamatlietas, tāpēc 
apgūsim tādas tēmas kā kooperatīvu darbības konkurētspēja - komunikācijas un attiecību nozīmi, 
vienošanos par sadarbību un sadarbības monitorēšanu ikdienā. Vērsīsim uzmanību uz kooperatīvu 
saimnieciskās darbības dažādošanas iespējām, to novērtēšanu un analīzi - veiksmīgas sadarbības veidošanai 
ar kooperatīvu biedriem un klientiem. Praktiski līdzdarbosimies, lai izprastu kooperatīvu darbības 



	 	
	

konkurētspējas stiprināšanas nozīmi, ņemot vērā rīcībā esošo resursu efektivitātes paaugstināšanu, 
konfliktsituāciju risināšanu un motivētu savstarpēju biedru un klientu sadarbības stiprināšanu. 
 
Norises vieta: Mazā zāle, Pilsētas laukums 2, Kuldīga 
Norises laiks: 9.45 – 17.00  
 
Lektore: 
Iluta Krūmiņa (skat. info iepriekš) 
 

 
Kas var būt mācību dalībnieks? 
 
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. 

v Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona. 
v Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu 

reģistrācijas Nr. (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām). 
v 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 2021.gada 20.septembrim, aizpildot dalībnieka 
anketu (neparakstītu, word formātā) un nosūtot to uz e-pastu linda.uzkalne@llka.lv ! 
Vietu skaits ir ierobežots!  
 
 
!!! INFORMĀCIJAI !!! 
 Apmeklējot APMĀCĪBAS, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests vai Covid-19 sertifikāts, kurš 
apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis 
Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietn 
www.Covid19sertifikats.lv. Apmeklējot apmācības, OBLIGĀTI jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments un derīgs sertifikāts. 
 


