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Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas īstenotais projekts 

“Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā”  

Projekta reģistrācijas numurs: 1-08/36/2019 

 

 

Lauksaimnieku kooperatīvs VAKS 



Par VAKS 

• LPKS VAKS aktīvi darbojas kopš 1999. gada. Kooperatīvs ir Vidzemes un Latgales 
lauksaimnieku uzņēmums, kurš izveidojis sistēmu, kas nodrošina savu  biedru izaudzētās 
produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju. 

 

• Sabiedrības mērķis ir sniegt pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem (graudu 
pirmapstrāde, graudu uzpirkšana un tirdzniecība, graudaugu sēkla, zālāju sēkla, augu 
aizsardzības līdzekļi, minerālmēsli, lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība un serviss), 
agronomu konsultācijas, kā arī apmierināt citas Sabiedrības biedru vajadzības.  

 

• Dotajā brīdī kooperatīvā apvienojušās vairāk kā 545 saimniecības. 
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Pakalpojumi 
• GRAUDU UZPIRKŠANA, PIRMAPSTRĀDE, 

UZGLABĀŠANA UN REALIZĀCIJA 

• AGRONOMU KONSULTĀCIJAS 

• AUGSTAS KVALITĀTES SĒKLAS 

SAGATAVOŠANA UN TIRDZNIECĪBA 

• AUGU AIZSARDZĪBAS 

LĪDZEKĻU TIRDZNIECĪBA 

• MINERĀLMĒSLU TIRDZNIECĪBA 

• LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS 

TIRDZNIECĪBA UN SERVISS 

• AUGŠŅU ANALĪZES PARAUGU 

NONOŅEMŠANA KOPĀ AR VAAD 

• LAUKSAIMNIEKU SKOLA 



Uzkraušana 

4  Lai gatavo produkciju transportētu, var paiet pat vairākas dienas.  Produkciju ir 
nepieciešams nogādāt ne tikai līdz ostai, bet arī uzglabāt līdz kuģa atbraukšanai, lai to 

pēc tam iekrautu kuģī. 



LAUKSAIMNIECĪBAS 
TEHNIKA 
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JAUNAS TEHNIKAS 

TIRDZNIECĪBA 

MAZLIETOTA 

TEHNIKAS 

TIRDZNIECĪBA 

LAUKSAIMNIECĪBAS 

TEHNIKAS REZERVES 

DAĻAS 

SERVISS & 

KONSULTĀCIJAS 



Valmiera 
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Centrālais birojs un glabātuve 



Varakļāni 
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Pirmā LPKS VAKS struktūrvienība, darbojas kopš 2006. gada 



Gulbene 
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Otrā LPKS VAKS struktūrvienība, darbojas kopš 2011. gada 



Matīši 
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Trešā LPKS VAKS struktūrvienība, darbojas kopš 2015. gada 



Sēklas ražošanas komplekss 
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Esam lepni 
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100% 

LATVIJAS KAPITĀLS 

INVESTĪCIJAS LATVIJAS 

LAUKOS 



Kooperatīvs ir viena no daudzām uzņēmējdarbības formām! 
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Kooperācija ir: 

    Uzticēšanās, vērtības, ilgtspēja  13 



Lai sasniegtu mērķi – ir jābūt spēcīgiem partneriem Jūsu pusē. 
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Pasaule mainās – mums jāmainās līdzi. 
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Neatkarīgi no izmēriem ,katra individuāla saimniecība 
ir ļoti sīka vienība globālajā tirgū un pat Latvijas tirgū. 



Kāpēc kooperācija? 

 

 

Kopā – vairāk , izdevīgāk ,kvalitatīvāk! 

Ilgtermiņš 

Efektivitāte 



 

Tikai lauksaimnieku kopēja saskaņota darbība var 
garantēt tiem labāku pozīciju tirgū. 



 

Iespējas ieviest vienotu sistēmu produkcijas 
iepirkšanai un pārdošanai. 



Samazina izmaksas 
un 

Palielina peļņu. 



Kāpēc kooperatīvs? 

Valsts 

Sabiedrība 

Darbinieki Piegādātāji 

Starpnieki 

Īpašnieks 



Kāpēc kooperatīvs? 

Valsts 

Sabiedrība 

Darbinieki 
Piegādātāji-

kooperatīvs 

Starpnieks-

Kooperatīvs 

Īpašnieks 



 

 

 

KOOPERATĪVOS  

SPĒKS  IR  VIENOTĪBĀ! 



Pieņemt atšķirīgo domāšanu 

 

 

 

 

Mēs visi esam līdzīgi tikai vienā lietā – tajā , ka esam atšķirīgi .  



Dažādās perspektīvas 
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Ieguvumi esot kooperatīvā 

Iespēja apvienot spēkus : 

 Latvijā 

 Reģionos un ārpus Latvijas 

 Dot pienesumu Latvijas Lauksaimniecības nozares attīstībai 

 Tiek investēts ilgtermiņā 

 Socializēšanās ar citiem līdzīgi domājošiem lauksaimniekiem 

 Kopēja izglītošanās 

 Kopēju digitālu «rīku» ieviešana 




