


Ceļš no sākuma

• Dibināts 2008.gadā

• 5 biedri

• 10 tonnas piena dienā

• Biedri 2 novados

• Apgrozījums vidēji 3400 EUR dienā

• 1,5 darbinieki 



Šodiena 

• 94 biedri
• 65 tonnas piena dienā
• Biedri 17 novados
• Lopkopības resursu tirdzniecība
• Piena savāktuve Zeltalejā (Gulbenes novads)
• Veikals Valmierā
• Piena produktu ražošana un tirdzniecība > 40 

veikalos
• Apgrozījums vidēji 16900 EUR dienā
• 7 darbinieki 
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Mūsu preču zīme



Produkti  



Īsa pamācība 
kooperācijā 



Kooperācija

Cooperatio – sadarbība 



Komercsabiedrības  uzbūve  



Kooperatīva uzbūve  



Darbības principi

Katram biedram viena balss

Visiem biedriem vienāda atbildība

Visiem biedriem vienādas tiesības



Mijiedarbība 

Pienākums 

Tiesības 



Vērtības un pārliecība

•Katrs biedrs, pat vismazākais, ir vērtība

•Vadīt kooperatīvu ir misija, ne tikai 

ienākumu avots

•Drošības sajūta, ko dod kooperatīvs, ir 

daudz vērtīgāka par  principu “es pats”

•Pārliecība, ka kopā esam spēks, ļauj 

augstu turēt galvu arī krīzes brīžos

•Vienmēr ir vadītāja, kam izkratīt sirdi, 

kad šķiet, ka mājās tevi vairs nesaprot 



Tuvākās nākotnes vīzija

• Ar savu darbu un cieņu pret vērtībām 
pārliecināt piena ražotājus par kooperācijas 
jēgu

• Paplašināt kooperatīvu līdz 100 biedriem vai 
100 tonnām piena dienā

• Uzsākt pārstrādi pašiem savā ražotnē Zeltalejā

• Pārstrādes jauda- 20 tonnas dienā



Vēlējums 

• Atcerēties, ka liels ir liels tikai tad, ja 
blakus ir kāds mazāks, ar ko  salīdzināt. 

• Atrast to, ko meklējat un noturēt to, kas 
jums jau pieder.



Paldies par uzmanību!


