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Sociālā vērtība 
Sociālās ekonomikas 
pirmais nosacījums –  
cilvēks pirmajā vietā pār 
kapitālu. 

 

Kooperatīvs nodrošina šo 
principu, jo kooperatīvu 
biedri, neskatoties uz to 
atšķirībām, ir vienlīdzīgi 
savās tiesībās un 
pienākumos. 

 

 

 

Sociālais 
Labāka sasniedzamība 

Drošākas kopienas 
Veselība un labbūtība 

Sociālā un kopienas iekļaušana 
Vienlīdzība un dažādība 

Cilvēku tiesību aizsardzība 
 

 

 

Vides 
Oglekļa  samazināšana 

Samazināts gaisa un skaņas 
piesārņojums 

Samazināts ūdens patēriņš 
Atkritumu apjoma 

samazināšana/ pārstrāde 
Biodaudzveidība  

Klimata izturētspēja 
Ilgtspējīgs iepirkums 

Ekonomiskais 
Vietējs un iekļaujošs 

Nodarbinātība 
Iztikas minimums 
Prasmju attīstība 
Prakses iespējas 

Vietēji un ētiski iepirkumi 
Daudzveidīga piegādes ķēde 

Inovācijas 
 Spēcīga vietējā ekonomika 

Sociālā 
vērtība 



Tirgus sociālā vērtība 
Radīta caur darījumiem 

Iegūstama no grāmatvedības 
datiem 

Ārpus tirgus sociālā vērtība  

Tiek radīta caur nenaudas 
darījumiem. 

Nav iegūstama no 
grāmatvedības datiem 

Emocionālā vērtība 

Emocionālā vērtība 
Biedru apmierinātība - aptauja 

Kopskats 



1 Tirgus tiešā sociālā vērtība 

Kooperatīvs 

Darbinieki 

Sabiedrība 

Uzņēmuma 
rezerves 

Biedri, 
aizdevēji 



Piegādātāji 

Mobilizēta vērtība 

2 

Caur 
savstarpējiem 

darījumiem 

Netiešā tirgus sociālā vērtība 

Kooperatīvs 



ES virza kompānijas radīt sociālo vērtību,  
bet sociālās vērtības aprēķināšanai  

(sociālā grāmatvedība) ir īsa pieredze - tikai kopš 
2015. gada. 

 



Sociālās vērtības piemēri 



de Tafalla y Artajona (Spānija) 

• Kooperatīvs izveidots 2006. gadā, 400 biedru, pārsvarā graudkopība, 
augļkopība, apgrozījums 16 mEUR; 

• 18 darbinieku, 

• Sava maizes ceptuve un konditorijas cehs; 

• Pateicoties kooperatīva darbībai, izveidojušies vairāki citi biznesi – 
ēdināšana, pārstrāde, pakalpojumi; 

• Traktoru apkopes punkts – grāmatvedības vērtība 2500 EUR, sociālā 
vērtība 60000 EUR- laika un traktorstundu ietaupījums gada laikā; 

 



de Tafalla y Artajona (Spānija) 

• Sociālās vērtības koncepta ieviešana palīdzēja izveidot labāku lēmumu 
pieņemšanas rīku – kur investēt?  

• Labāk prot skaidrot biedriem kooperatīva ieguvumus 

 



LPKS Straupe 

• Cena virs vidējās tirgū, jo kooperatīvs kontrolē visu piegādes ķēdi 

• Kooperatīvs par labākām cenām var nopirkt izejvielas, nekā katrs zemnieks 
atsevišķi; 

• Nodrošina apgrozāmo līdzekļu kredītu 

• Nodrošina darbu vairāk kā 80 cilvēkiem 

• Lauku tirdziņš savā teritorijā 

• Sniedz atbalstu sava novada pašvaldības skolām un sporta klubam 
„Pārgauja» 

• Ražošanā izmanto tikai dabīgo piena izejvielu 

• Plašs veikalu tīkls, saikne ar pircēju 



LPKS Augļu nams 

• Apvieno nelielās platībās strādājošus augļu dārzu īpašniekus; 

• Ieguldījumi infrastruktūrā – uzglabāšanas telpas, autotransports; 

• Pieredzes apmaiņa par labāko praksi, šķirnēm; 

• Noliktava tuvu saimniecībām – mazāk vadāšanas; 

• Izglītošanās iespējas, izstāžu apmeklējums; 

• Realizācija Skolas auglis; 

• Importa produkcijas aizstāšana lielveikalos; 

• Mazāk laika jātērē «sēžot tirdziņos», vairāk laika pamatražošanai 



Ieguvumi aprēķinot patieso KS radīto sociālo vērtību 

“Mēs darām daudz 
vairāk nekā tikai 

ekonomiskā aktivitāte!” 

Kooperatīvs 

Biedri  

Biedru 
ģimenes 

Sabiedrība 

Pašvaldība  

Valsts 

Sadarbības 
partneri  



Projektā uzsvars likts uz sociālās vērtības monetizāciju –  

Dažādām KS ieinteresētajām pusēm 

radītās sociālās vērtības aprēķināšanu jeb izteikšanu naudas izteiksmē. 

 



Projekta mērķis un  
 plānotās aktivitātes 

Mērķis: attīstīt LLKC ekspertīzi sociālās vērtības noteikšanā. 

 

Aktivitātes:  

• Vienam no Latvijas kooperatīviem projekta ietvaros tiks veikts sociālās 
vērtības aprēķins. 

• Vasarā plānotas apmācības kooperatīvu pārstāvjiem par sociālās 
vērtības konceptu. 

 



Pateicamies par uzdevumu 

Tie, kas šajā stāstā sadzirdēja 
sev ko noderīgu, kurus esam 
ieinteresējuši, piesakieties 
čata logā ievietotajā saitē 
saņemt LLKC jaunumus 
kooperācijas jomā! 


