
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 

asociācija 

LLKA - izveidota un aktīvi darbojas lauksaimniecības sektorā 

kopš 2002.gada 

LLKA darbības mērķi:  

Labvēlīgas vides radīšana lauksaimnieku kooperācijas 

attīstībai Latvijā 

Lauksaimnieku stabilitāte, modernizācija un veiksmīga 

integrācija Eiropas savienībā 

Lauksaimnieku un pārējās sabiedrības izpratnes veidošana 

par kooperācijas nepieciešamību un tās priekšrocībām 

lauksaimniecībā 

LLKA – biedrība, kura veic lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību (LPKS) atbilstības izvērtēšanu.  

LLKA – savas darbības laikā sakārtojusi LPKS atbilstības 
izvērtēšanas sistēmu, panākot arī dažāda veida atbalstu un 
priekšrocības atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām. 

 



Vispārīgs nozares raksturojums - Kooperācijas attīstība 
Latvijā dažādās nozarēs (1) 

Visveiksmīgāk kooperācija attīstījusies piena un 

graudu nozarēs – arī skaitliskā ziņā visvairāk 

kooperatīvu. Piena nozarē 49 LPKS (no  tiem 21 

atzīts LPK), 42,6 % graudu nozarē 45 LPKS (no 

tiem 19) 39,13%. 

Augļu un dārzeņu nozare – 3 LPKS (3 atzīti)6,1 

% ir attīstības perspektīvas un iespējas, 

pieejams Eiropas Savienības atbalsts tā 

veicināšanai. 

Neveiksmīga kooperācijas pieredze gaļas 

nozarē – pelēkā tirgus īpatsvars, citu 

kooperatīvu sliktā pieredze 4 LPKS . (2 Atzīti)  

3,40% 

Bioloģiskā lauksaimniecība, nišas produkti – 

skaitliskā ziņā zemnieku ir maz un tiem pašiem 

grūdi sadarboties. Pašreiz 2 LPKS  1,74%. 

Lauksaimniecības pakalpojumi – pašreiz nav 

ļoti pieprasīti, jo katrs zemnieks vēlas 

iegādāties pats savu tehniku., bet noteikti ir 

attīstības perspektīvas. Pašreiz 6 LPKS   

5,20% 
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Neto apgrozījuma pieaugums (milj.LVL) LPKS Latvijā 
2000. – 2011.gadā 
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Zemnieku skaita pieaugums LPKS Latvijā 2000. – 

2011.gadā 
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Kooperācijas attīstība Latvijā dažādās 
nozarēs (2) 

 
Piena nozarē veiksmīgi piemēri – 4 piena 

ražotāju kooperatīviem pieder savi pārstrādes 

uzņēmumi, 3 piena ražotāju kooperatīviem 

izveidota kopīga piena pārstrādes, uzņēmums 

“Latvijas Piens” 

Graudkopības kooperatīvs “Latraps” – biedru 

skaits - 607, 2011.gada neto apgrozījums – 

75.61 milj.LVL; 

Graudkopības kooperatīvs “Vidzemes 

agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība” – 

biedru skaits - 285, 2011.gada neto apgrozījums 

– 18.91 milj.LVL; 

Piena ražotāju kooperatīvs “Trikāta KS” - 

biedru skaits - 221, 2011.gada neto apgrozījums 

– 16.80 milj.LVL (pieder arī piena pārstrādes 

uzņēmums A/S “Trikātas siers”). 

Piena ražotāju kooperatīvs “Piena ceļš” – 

biedru skaits - 85, 2011.gada neto apgrozījums 

– 15.24 milj.LVL (pieder arī piena pārstrādes 

uzņēmums A/S “Jaunpils pienotava”); 
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Darāmie darbi - Kooperācijas attīstības virzieni 
(1) 

Valstiskā līmenī lauksaimniecībā kooperācijas veicināšana 
nodefinēta kā prioritārs darbības virziens. Valsts politika vērsta uz 
kooperācijas veicināšanu.  

Jāstiprina esošās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības, paplašinot to darbību – sava pārstrāde, tirdzniecības vietas, 
krājaizdevu funkciju veikšana  saglabājot savu Latvijas 
lauksaimniecības identitāti, jācīnās ar Zviedrijas un citu veco ES 
dalībvalstu kooperācijas “gigantiem”. 

Jāveicina mazo kooperatīvu integrācija un apvienošanās/ sadarbība ar 
lielajiem nozares kooperatīviem 

Kooperatīvu preču zīmes ieviešana un popularizēšana 

Jāceļ atbilstīgo kooperatīvu prestižs – atbilstības saņemšana kā garants 
zemniekam, ka konkrētajam kooperatīvam var uzticēties 

Kooperācijas attīstība gaļas nozarē, kā arī netradicionālās nozarēs 
(piemēram, linkopība,u.tml.).  Tāpat nepieciešams attīstīt bioloģisko 
lauksaimnieku kooperāciju un mežsaimniecībā. 



Graudu un piena nozarēs nepieciešams attīstīt otrā līmeņa kooperāciju, 

saglabājot mazo kooperatīvu identitāti. Tas nozīmē, ka katrā no šīm nozarēm 

darbojas viens vadošais kooperatīvs, kurā kā biedri iestājušies mazāki 

kooperatīvi. 

Jāattīsta kooperatīvu pārstrāde (1-2 nozares kooperatīviem piederoši pārstrādes 

uzņēmumi, kurā pakāpeniski iesaistās visi kooperatīvi). 

 Kooperatīvu kopīgu tirdzniecības vietu organizēšana.  

Jāattīsta kooperācijas Baltijas valstu līmenī.  

Lauksaimniecības mašīnu ringu attīstība (lauksaimniecības mašīnu rings — 

lauksaimniecības uzņēmumu apvienība,  kuras biedri var saņemt mašīnu 

pakalpojumus un arī paši tos var piedāvāt  (mašīnas pieder atsevišķiem 

biedriem)). 

Kā prioritāte lauksaimnieku kooperācijas veicināšanā ir kooperatīviem 

labvēlīga banku politika, investīciju tipa atbalsta pieejamība, nodokļu 

atvieglojumi. 

 

 

 

 

 

Darāmie darbi - Kooperācijas attīstības 
virzieni (2) 



Darāmie darbi - Kooperācijas attīstības 
virzieni (3) 

Profesionāls darba spēks – kvalificētu kooperatīvu vadītāju pieejamība. 

Zemnieku izpratnes veidošana par kooperācijas nepieciešamību. Zemnieki paši 

jūtas kā īpašnieki un noteicēji kooperatīvā, zinot savas tiesības un pienākumus.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies par uzmanību! 
Kopā darot pat mazais top LIELS! 

 
 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija  

Republikas laukums 2 – 519, Rīga 

Tel.+371 67027546, e-pasts: birojs@llka.lv 

www.llka.lv 
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