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Mācību kurss
“Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas
palielināšana”
16 stundas
2021.gada 23.septembris, Kuldīga;
28.septembris, Kuldīga, Pūre un Dundaga
23.septembra tēma:
Kooperatīvu darbības attīstība. Kooperatīvu darbības dažādošana rīcībā esošo
resursu efektivitātes paaugstināšanai.
Kooperatīvu sekmīga attīstība var notikt pie nosacījumiem, ja tiem ir laba pārvaldība,
veiksmīga komunikācija ar biedriem un to rīcībā esošo resursu efektīva izmantošana. Tas nozīmē,
ka biedru saražotajai produkcijai kooperatīvs rada pievienoto vērtību. Mācībās tiks sniegti piemēri
gan no Latvijas, gan Eiropas kooperatīviem, kādā veidā tie ir spējuši attīstīt savu darbību un
paaugstinājuši savu konkurētspēju.
Norises vieta: Kuldīga, Liepājas iela 8, “Metro Coworking Kuldīga” telpās
Norises laiks: 9.00 – 16.30
Lektore: 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.

28.septembra tēma:
Kooperatīvu saimnieciskās darbības dažādošanas iespējas, to novērtēšana
Lai pirmās apmācību dienas sniegto informāciju izprastu ar prakstiskiem piemēriem, mācību
programmas ietvaros apmācību dalībnieki apmeklēs trīs kooperatīvās sabiedrības – mājražotāju
kooperatīvu “Kuldīgas labumi”, augļu un ogu kooperatīvo sabiedrību “Augļu nams” un piena
nozares kooperatīvu “Dundaga”.
Norises vietas: Kuldīga, Liepājas iela 8, “Metro Coworking Kuldīga” telpās; Pūrē, Zemeņu ielā 20,
kooperatīva “Augļu nams” telpās un Dundagā, Pils ielā 14, Dundagas pilī
Norises laiks: 9.00 – 18.15
Lektores:
 Gunita Šternberga, sekmīga mājražotāju kooperatīva “Kuldīgas labumi” vadītāja, no kuras
pieredzes un prasmēm ir jāmācās, kā veiksmīgi apvienot mājražotājus, kā mājražotāju
saražoto pārdot un attīstīt tirdzniecību ne tikai Kuldīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās.
 Dace Drošprāte (skat info iepriekš)



Jolanta Smaļķe – lai arī kā piena kooperatīva “Dundaga” vadītāja darbojas neilgi, taču
pirms tam jau ir strādājusi kooperatīvā kā grāmatvedības un finanšu speciāliste.
Kooperatīvam “Dundaga” ir sava piena pārstrādes rūpnīca ar plašu piena produktu
piedāvājumu klāstu, kā arī pašiem savas tirdzniecības attīstīšana sniedz lielu pievienoto
vērtību biedru saražotajam pienam un palielina kooperatīva konkurētspēju.

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 2021.gada 20.septembrim, aizpildot dalībnieka anketu
(neparakstītu, word formātā) un nosūtot to uz e-pastu zane.jonaite@losp.lv! Vietu skaits ir
ierobežots!
Plašāka informācija pa tālr. +371 25445450 (projekta koordinatore Sanita Putniņa).

!!! 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
vietnē
www.Covid19sertifikats.lv.
Apmeklējot apmācības, OBLIGĀTI jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīgs
sertifikāts.

