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4.modulis: Organizatoriskās prasmes

Pēdējo desmit gadu laikā, arī krīzes laikā, 
kooperatīvi ir bijuši elastīgas sociāli ekonomiskas

organizācijas, kas spēj nodrošināt ilgtspējīgu
nodarbinātību un ienākumus gan indivīdiem, gan

kopienām.
(Birchall & Hammond Ketilson, 2009; ILO, 2013) 
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Attīstīt un nostiprināt organizatoriskās prasmes un 
kompetences jauniešu paaudzē, lai uzlabotu ražošanas
efektivitāti un nodrošināt panākumus kooperācijas jomā.

Moduļa mērķis



Šajā modulī:
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Izaicinājumi kooperatīvu vadībā

Analītiskās prasmes lēmumu pieņemšanai

Apņemšanās un koordinēšana komandas darbā

Sanāksmju stratēģiskā vadība

Pārrunu vadība

Konfliktu risināšana

1

2

3

4

5
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� Vienlīdzības pieeja: horizontāla pārvaldība, 
paaudžu un dzimumu līdzsvars.

� Nodarbinātības radīšana: karjeras iespējas 
kooperatīvā.

� Tehnoloģiskie jauninājumi.

� Godīgums.

� Kvalitāte.

� Spēja pieņemt personiskus lēmumus.

1. Izaicinājumi kooperatīvu vadībā

Kooperatīvu raksturojošie faktori:
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1. Izaicinājumi kooperatīvu vadībā (1)

Tendences:

1.1. Kopējās Lauksaimniecības 
politikas (KLP) reforma

1.2. Tirgus globalizācija

1.3. Jauni klientu ieradumi

1.4. Izplatīšanas koncentrācija
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1.1. Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) reforma

Tas ir būtisks elements, lai regulētu un 
garantētu lauksaimniecības pārtikas nozares
ilgtspējību.

Šodienas realitāte ir tāda, ka: 
• Aizvien mazāk līdzekļu tiek piešķirts 

lauksaimniecībai.
• Laika posmā no 2021. līdz 2020. gadam ir 

paredzēts noteikt maksimālo atbalsta 
apjomu katrai saimniecībai (EUR 60 000)

1. Izaicinājumi kooperatīvu vadībā (2)
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1.2. Tirgus globalizācija:

Eiropas savienība ir pasaules vadošais 
tirdzniecības spēks, kas sastāda 16,5% no 
pasaules importa un eksporta. Brīva 
tirdzniecība starp tās dalībvalstīm ir viens 
no pamatprincipiem. Turklāt ES ir 
apņēmusies liberalizēt pasaules 
tirdzniecību.

1. Izaicinājumi kooperatīvu vadībā (3)
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1.3. Jauni klientu ieradumi

Veselīgas ēšanas tendence atspoguļojas 
strauji augošajā pieprasījumā pēc bioloģiski 
ražotiem pārtikas produktiem, kas kļūst par 
tirgus nišu, kam jāpievērš uzmanība tādā 
pašā mērā.

1. Izaicinājumi kooperatīvu vadībā (4)
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1.4. Izplatīšanas koncentrācija

� Mazāk un mazāk uzņēmumu pārdod 
lielāko daļu lauksaimniecības pārtikas 
produktu visā pasaulē.

� Kooperatīvi uzlabo pārrunu prasmes un 
konkurētspēju grūtākā un dinamiskākā 
tirgū.

1. Izaicinājumi kooperatīvu vadībā (5)
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Analītiskās prasmes ir būtiskas, lai optimizētu
ražošanu un nodrošinātu kooperatīva panākumus.

2. Analītiskās un lēmumu 
pieņemšanas prasmes (1)

Lēmumu pieņemšana ietver šādu grūtību analīzi:

Ø Nenoteiktība

Ø Sarežģītība

Ø Augsta riska sekas

Ø Alternatīvas

Ø Starppersonu problēmas
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2. Analītiskās un lēmumu 
pieņemšanas prasmes (2)

1. Radiet 
konstruktīvu 
vidi

2. 
Izstrādājiet 
alternatīvas

3. Izpētiet 
alternatīvas

4. Izvēlieties 
vislabāko 
alternatīvu

5. 
Pārbaudiet 
lēmumu

6. 
Pārrunājiet 
lēmumu un 
sāciet 
rīkoties

Soļi, kas jāveic, lai panāktu efektīvu lēmumu
pieņemšanu un nodrošinātu kooperatīva
panākumus.

… bez skaidri definēta procesa, var pieņemt 
lēmumus, pamatojoties uz nepietiekamu 

informāciju un analīzi.
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Ga

2. Analītiskās un lēmumu 
pieņemšanas prasmes (3)

Izvērtējot un kontrolējot riskus, var pieņemt 

lēmumu optimālākajam risinājumam. 

Riskus jāizvērtē, vadoties pēc objektīvas 

informācijas.

Riska kontrole:

https://pixabay.com/es/photos/ganado/
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2. Analītiskās un lēmumu 
pieņemšanas prasmes (3)

Apsvērumi pareiza lēmuma pieņemšanai:

� Saglabājiet optimismu

� Palieciet jūsu atbildības un iespēju 
robežās

� Esiet produktīvs

� Esiet ekoloģisks

� Ievērojiet laika rāmjus
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3. Apņemšanās un koordinēšana 
komandas darbā (1)

3.1. Apņemšanās:

Apņemšanās ir būtiski svarīga komandas 
darbā. Apņemoties līdzdarboties, jūs jūtat 
piederību kooperatīvam, un šādā gadījumā 
katrs strādā ar prieku, darba vide uzlabojas, 
produktivitāte aug un katrs atsevišķais kļūst 
par vienu veselu komandu, meklējot vienotu 
mērķi.
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3.2. Koordinēšana:

Struktūras izveidošana nozīmē 
resursu plānošanu saskaņā ar 
noteikto aktivitāšu plānu, klasifikāciju 
un korelāciju, lai atvieglotu 
darbinieku funkcijas organizācijā.

3. Apņemšanās un koordinēšana 
komandas darbā (2)

R

https://pixabay.com/es/photos/ruedas%20dentadas/
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3. Apņemšanās un koordinēšana 
komandas darbā (3)

Tas ir vairāku personu darbs, kur 
katrs veic savu daļu, bet visi ar 
kopīgu mērķi. Darbs komandā ir 
viens no psiholoģiskajiem darba 
apstākļiem, kas visvairāk pozitīvi 
ietekmē darbiniekus, jo ļauj 
sadarboties. 

3.3. Komandas darbs :
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3. Apņemšanās un koordinēšana 
komandas darbā (4)

3.4. Komandas darba priekšrocības:

� Zināšanu apjoms. Komandai ir vairāk 
informācijas nekā katram tās 
dalībniekam atsevišķi.

� Viedokļu daudzveidība. Komandas 
darbs pieļauj dažādus viedokļus. Tas 
bagātina darbu un samazina 
neapmierinātību.
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Produktīvas un efektīvas sanāksmes ļaus 
partneriem un darbiniekiem justies enerģiskiem 

un ar entuziasmu veikt savu darbu.

4. Sanāksmju stratēģiskā vadība

Skaidrs 
mērķis

Viesu izvēle
2.

Darbs saskaņā ar 
grafiku

Runāšanas laika 
kontrole

Sākt laikā un 
beigt laikā

Aizliegums lietot 
tehnoloģijas

Atgriezeniskā saite 6. 5.

4.

3.

7.

1.

Ieteikumi produktīvai sanāksmei:
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4. Sanāksmju stratēģiskā vadība

1. Trūkst sagatavošanās
2.Vadības prasmju trūkums
3.Nav plāna
4.Trūkst mērķa
5.Trūkst laika vadības
6.Netiek pierakstīti dažādie viedokļi
7.Ārējie traucēkļi (telefona zvani, sarunas)
8.Nepietiekama spēja izšķirties un izlemt
9.Trūkst secīgas plānošanas
10.Nespēja dot adekvātu atgriezenisko saiti

10 iemesli, kāpēc sanāksme neizdodas:
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5. Pārrunas (1)

Pārrunas ir process un paņēmiens, ar 
kura palīdzību divas vai vairākas puses 
izveido vienošanos, kas parasti tiek 
izteikta vārdiskos priekšlikumos. 
Piemēram, puses tiekas, lai noslēgtu 
līgumu pirkt vai pārdot kādu produktu vai 
pakalpojumu, atrisināt trūkumus, 
vienoties par darba plāniem utt.

5.1. Kas ir pārrunas:
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5. Pārrunas (2)

5.2. Pārrunu tipi:

1.Atkarībā no cilvēkiem, kas ir iesaistīti.
2.Atkarībā no ieinteresēto pušu dalības.
3.Atkarībā no pārrunājamiem jautājumiem.
4.Atkarībā no cilvēciskajiem faktoriem.
5. Atkarībā no izraisošajiem faktoriem.
6.Atkarībā no komunikācijas kanāla/veida.
7.Atkarībā no pārrunu veida
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5. Pārrunas (3)

5.3. Nepieciešamās pārrunu prasmes:

1. Starppersonu attiecību 
veidošanas prasmes.

2. Sava biznesa pārzināšana.
3. Pārrunu vadītāja metodika

I

https://pixabay.com/es/photos/inicio/
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5. Pārrunas (4)

5.3. Ieteikumi veiksmīgai pārrunu norisei:

1. Pārrunas nav sacensība. Abām pusēm ir iespējams iegūt labāko risinājumu.
2. Pārrunām ir lielāka vara, nekā jūs domājat. Meklējiet pretinieka spēka robežas.
3. Nekad nepieņemiet lēmumu, pirms esat gatavi to darīt.
4. Nekad nebaidieties no pārrunām, pat, ja atšķirības ir ļoti lielas.
5. Nerunājiet. Klausieties bez kritizēšanas.
6. Neierobežojiet sevi kāda, kuram ir lielāka autoritāte, dēļ. Veicot savus pienākumus, 

jums ir jābūt gatavam saskarties ar pretestību.
7. Uzstādiet augstākus mērķus. Esiet gatavi uzņemties risku. Esiet gatavi apņēmīgi 

strādāt un būt pacietīgam.
8. Pārbaudiet savu pretinieku. Jūs nekad nezināt, no kā viņš gribēs atteikties.
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6. Konfliktu risināšana (1)

Konfliktu risināšana ir noteiktu zināšanu 
un prasmju kopuma izmantošana, lai 
konfliktu tiek atrisinātu pareizi un 
produktīvi. Konfliktu atrisināšana veicina 
produktīvas pārmaiņas, kas ļauj 
ievērojami uzlabot komandas biedru 
savstarpējo sapratni.

6.1. Ko nozīmē risināt konfliktu:
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� Saskarsmes problēmas

� Varas izmantošana

� Neapmierinātība ar vadības stilu

� Vāja vadība

� Atšķirīga viedokļa nepieņemšana

� Organizācijas struktūras pārmaiņas

� Neuzticēšanās

6. Konfliktu risināšana (1)

6.2. Iespējamie konflikta cēloņi:
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� Atdaliet cilvēkus no konflikta: Atdaliet 
cilvēku savstarpējās attiecības no 
problēmas būtības. 

� Koncentrējieties uz interesēm un 
vajadzībām, nevis viedokļiem.

� Izveidot savstarpēji izdevīgus risinājumus
(win-win): paplašināt iespējas, nevis meklēt
vienu atbildi.

� Pielietot objektīvus kritērijus.

6. Konfliktu risināšana (1)

6.3. Stratēģijas konfliktu atrisināšanai:
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6.4. Ieteikumi konfliktu risināšanai:

� Izgaismojiet reālo ainu: iesaistītajiem ir 
jāsaprot, ka konflikts ir kopīga 
problēma.

� Ievāciet informāciju: Apkopojiet visus 
viedokļus.

� Pārrunājiet atrisinājumu: Viena no 
iespējām ir win-win tehnika.

6. Konfliktu risināšana (2)
V

https://pixabay.com/es/photos/vacas/


Paldies!


