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Šis projekts tiek finansēts no Eiropas Komisijas atbalsta līdzekļiem. Šī
publikācija atspoguļo tikai autora viedokli un Komisija neuzņemas atbildību
par tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 
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Ko ietver šis modulis?

• Tipisks kooperatīva vadības modelis

• Valdes/ izpilddirektora funkcijas

• Tirdzniecības vadība
• Investīciju vadība

• Kvalitātes vadība

• Kooperatīva ikdienas vadības darba problemātika un risinājumi
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Tipisks kooperatīva vadības modelis

Valde

Valdes priekšsēdētājs

Tirdzniecības
vadība

Investīciju/ 
attīstības vadība

Izpilddirektors

Kvalitātes
vadība



Valdes funkcijas (valdes priekšsēdētājs/ 
izpilddirektors)

Ikdienas lēmumi un darba organizācija
• Naudas plūsmas uzraudzība, klientu pārbaude, produktu izlietojums, sadale, biedru naudas
• Kārtības noteikumu ievērošana, biedru uzraudzība, ikdienas procesu kontrole, sapulces
• Tirdzniecības apjomi, sadalījums starp biedriem

Investīciju un attīstības projekti
• Attīstības virziena noteikšana, investīciju bloki, biedru vajadzību izpēte
• Finansējuma avotu izpēte, naudas plūsma, riski ieguldījumiem, kreditēšana un sadarbība ar 

bankām

Ārējā komunikācija, zināšanu attīstība
• Likumdošana, sadarbība ar organizācijām, ārējie auditi
• Biedru apmācības, dalība izstādēs,  reklāmas projekti, pieredzes apmaiņa



Tirdzniecības vadība

• Jo vairāk preču un jo vairāk tās nodublējas biedru starpā, jo 
sarežģītāka tirdzniecības plānošana.

• Praktiski jāpārzina katra biedra izaudzētās produkcijas 
apjoms un arī ikdienas jauda preču produkcijas sagatavošanā, 
loģistikā.

• Jāvar attīstīt produktu pirmapstrādei maksimāli tuvu 
ražošanas vietai.



Tirdzniecības vadība II

• Kooperācijas būtība tirdzniecībā – klients vēlas no 
viena piegādātāja maksimāli lielu sortimentu, bet 
kooperatīva biedrs vēlas specializēties noteiktu 
kultūru audzēšanā/ produktu ražošanā.

• Līdzsvars starp dažāda lieluma kooperatīva
biedriem.

• Līdzsvars starp nišas produktiem un apjoma
kultūrām



Tirdzniecības vadība III

Klienti
• Klientu izvēle, pārbaude, līgumu slēgšana, maksājumu uzraudzība
• Regulāra komunikācija, piedāvājumi, problēmu risināšana

Produkti

• Sortimenta reģistru uzturēšana izejot no saražotajiem apjomiem, datu apkopošana , ikdienas apjoma saskaņošana, 
sezonalitāte

• Akciju piedāvājumi
• Loģistikas plānošana, ikdienas apjoma sadalījums pa biedriem
• Katalogu, artikulu , EAN kodu uzturēšana, saskaņošana, dizains, iepakojums

Cenas

• Informācijas iegūšana par tirgus cenām, konkurentu piedāvājumiem, situācija valstī, kaimiņvalstīs, Eiropā
• Ikdienas, iknedēļas cenu piedāvājumu gatavošana
• Ilglaicīgie iepirkumu konkursi, vidējās gada, ceturkšņa cenas noteikšana, cenu analīze pēdējiem 3 gadiem



Investīciju vadība –soli pa solim līdz investīciju 
projektam
• Biedru vajadzību apzināšana

• Kooperatīva atbalsta summas aprēķins, stipro un vājo pušu analīze, biedru un 
kooperatīva finanšu un risku analīze

• Projektu pieejamība

• Finansējuma pieejamība- kredīti, pašu finansējums

• Projektu rakstīšana, pamatojums investīcijām

• Iesniegšana, Uzraudzības periods

• Atskaišu sagatavošana un iesniegšana, rezultātu novērtēšana



Kvalitātes vadība
• LV un ES likumdošanas pārzināšana/likumu, noteikumu apkopojums, 

kas ir saistoši uzņēmumam, izejot no ražotajiem produktiem un 
procesu posmiem;

• Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, pamatojoties uz sadarbības 
partneru, klientu prasībām un ražošanas specifikas.

• PVD prasību ievērošana un kontroles
• Piegādātāja auditi no klientiem



Kvalitātes vadība un uzturēšana
• Iekšēji kooperatīvā ir izstrādāta kvalitātes vadības rokasgrāmata, kas ir 

saistoša visiem biedriem.

• Kvalitātes vadītājs regulāri apmeklē kooperatīva biedrus uz vietas un veikalos, 
lai kontrolētu sagatavoto produktu kvalitāti.

• Kooperatīvā ir vienota paraugu testēšanas programma, monitorings par 
kontrolējošo iestāžu pārbaužu rezultātiem, tiek veikti izsekojamības testi. 

• Kooperatīvam ir vienotas produktu specifikācijas, vienoti preču artikuli, kā arī 
EAN un citu kodu reģistrācija visiem biedru produktiem

• Kooperatīvā ir vienota sūdzību saņemšanas un izskatīšanas kārtība.



Ikdienas vadības darba problemātika un 
risinājumi kooperatīvos

• Bieži biedri nepieciešamās atskaites un pieprasīto 
informāciju neiesniedz noteiktajā laikā.

• Kaut arī vadība strādā profesionāli, tomēr
nepieciešamas individuālas tikšanās ar katru biedru. 

• Jo aktīvāki ir daži biedri un valde, jo mazāka vēlme 
piedalīties KS izaugsmes veidošanā ir mazākajiem 
biedriem. 



Ikdienas vadības darba problemātika un 
risinājumi kooperatīvos

• Jābūt uzmanīgiem no tā, ka vairākus gadus viss ir 
kārtībā, jo zūd ilgstoši  vēlme attīstīties vai ko mainīt 
un risks palikt aiz muguras konkurentiem palielinās..

• Dažreiz valdei ir jāpieņem  lēmumi bez biedru 
piekrišanas, ja ir redzams drauds konkurētspējas 
zaudēšanai, profesionāli jāvar pamatot dažādus
attīstības lēmumus.

• Regulāri ir jāatgādina kooperācijas būtība, ka jāstrādā 
vienoti gan labos, gan sliktos laikos.



Ikdienas vadības darba problemātika un risinājumi
• Kooperatīva valdei ir jāvar pieņemt nepopulāri 

lēmumi.
• Jābūt izteikti tolerantai un vienādai attieksmei pret 

visiem biedriem.
• Princips – kooperatīvā visiem biedriem ir jāaug. 
• Katram kooperatīva biedram ir viena balss, bet 

valdei ir jāvar konstruktīvi izvērtēt vai balsojums par 
izmaiņām nepasliktina kāda biedra stāvokli.



Ikdienas vadības darba problemātika un 
risinājumi

• Kooperatīvā ir jāvar uzturēt draudzīga un pozitīva 
atmosfēra, konflikti ir jāvar atrisināt mierīgā ceļā

• Vēlams izveidot ētikas kodeksu, ko paraksta visi biedri

• Visām izmaiņām, lēmumiem, sapulcēm, vienošanās 
starp biedriem ir jābūt dokumentētām.

• Nepieciešams pievērst lielu uzmanību un, ja 
nepieciešams veikt papildus apmācību datora un 
programmatūras lietošanā kooperatīva biedriem



Kooperatīva veiksmes formula

Profesionāls un 
iedvesmojošs vadītājs

Uzticības formula un 
vadības komanda

Informācijas aprite starp 
biedriem un vadību



Biedru iesaiste kooperatīva vadībā

Biedru līdzdalība 
neformāla, aktīva

1 x gadā, biedru 
līdzdalība formāla

Biedrs

Biedru kopsapulce

Padome

Valde

Izpildinstitūcija
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Stratēģiskie 
lēmumi

Ikdienas 
lēmumi

Ietekmē 
biedrus caur 
kvalitātes 
prasībām, 
cenām,u.c. 



Paldies par 
uzmanību!


